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Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu, 31/03/2021 Çarşamba günü Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akofis Park C Blok No:8 Kat:8 34768 Ümraniye / İstanbul adresinde yaptığı toplantıda, “seçimli” 20. Olağan Genel
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bakılmaksızın yine aynı adreste toplanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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8-Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti,
9-Dilek ve temenniler,
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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. Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ Hakkında
T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) alınan
10.07.2020 tarihli yazıda; 14.09.2019 tarih ve 30888 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına
Uyuma İlişkin Tebliğ” de değişiklik öngören Taslak hakkında Birliğimiz görüşleri
talep edilmiştir. Birliğimiz Hukuk ve Mevzuat Komitelerinin yapmış olduğu
toplantılar neticesinde değişiklik Taslağına ilişkin görüşlerimiz Kurum’a
gönderilmiştir.
2. Faizsiz Bankacılık Kurumsal Yönetişim Rehberi Taslağı Hakkında
BDDK Uygulama III Daire Başkanlığı’ndan alınan yazıda; Faizsiz Bankacılık İlke ve
Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ (Uyum Tebliği)’in 14.09.2019 tarihli Resmi
Gazetede yayımlandığı, Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları ile Danışma
Komitesi Kararları Kapsamında Müşterilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı (Bilgilendirme Tebliği)’nın hazırlandığı ve söz
konusu Taslağın Kurum içi ve Kurum dışı görüş alma sürecinin tamamlandığı,
neticede Uyum Tebliği ve Bilgilendirme Tebliği’nin uygulamasına ilişkin detaylı
hususların açıklanmasını ve faizsiz bankacılık sektörünün kurumsal yönetişim
yapısının faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uyum çerçevesinde
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şekillendirilmesini teminen İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) ve İslami
Finans Kuruluşları İçin Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) gibi
uluslararası kurumlarca yayımlanan ilgili standartlar esas alınmak suretiyle
“Faizsiz Bankacılık Kurumsal Yönetişim Rehberi Taslağı” (Rehber Taslağı)
hazırlandığı ifade edilmiş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun
03.12.2020 tarihli Kararı ile de Rehber Taslağının Kurum içi ve Kurum dışı
görüşlere açılmasına karar verildiği belirtilerek Rehber Taslağına dair
görüşlerimizin bildirilmesi istenmiştir. Mevzuat Komitesi, Hukuk Komitesi ve
diğer ilgili komitelerin katılımları ile yapılan toplantılar neticesinde söz konusu
Rehber Taslağı’nın katılım bankalarını kısıtlayıcı olabileceği değerlendirilmiş ve
değerlendirmelerimiz BDDK’ya gönderilmiştir. Devam eden süreçte Rehber
Taslağı Birliğimiz Hukuk Komitesi’nce yeniden hazırlanmış ve Kurum’a
gönderilmiştir.
3. Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları ile Danışma Komitesi Kararları
Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı Hakkında
Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları İle Danışma Komitesi Kararları Kapsamında
Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Tebliğ Taslağı ile ilgili BDDK’dan alınan taslak çalışma, Birliğimiz Hukuk ve
Mevzuat komitelerinin görüşleri işlenerek Kurum’a gönderilmiştir.
4. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik – Tip Sözleşmeler Hakkında
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelikte yer alan tip sözleşmeler ile ilgili Birliğimizdeki çalışmalar devam
etmektedir. Oluşturulan çalışma komitesince sözleşme taslaklarının tamamı
oluşturulmuş ve görüşleri alınmak üzere Danışma Komitesine gönderilmiştir.
Bundan sonraki süreçte sözleşme taslaklarının Danışma Kurulunca incelenmesi
ve değerlendirilmesi beklenmektedir.
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5. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Kapsamında Alınması
Gereken İlave Belgeler Hakkında Tereddütler ve Sorunlar
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında alınması gereken
ilave belgeler hakkında uygulamada yaşanılan tereddüt ve sorunlar nedeniyle
BDDK’ya başvuruda bulunulması amacıyla 12.02.2021 tarihinde online bir
toplantı yapılmıştır. Toplantıda müşterilerden alınması zorunlu belgeler ile
alakalı olarak tereddüt edilen hususlar netleştirilmiştir. Oluşturulan toplantı notu
çerçevesinde BDDK’ya başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda
hazırlanan taslak başvuru diğer bankaların da onayı ile BDDK’ya gönderilmiştir.
6. Finansal Yeniden Yapılandırma Tadil Sözleşmesi
Finansal

Yeniden

Yapılandırma

Büyük

ve

Küçük

Ölçekli

Uygulama

Sözleşmelerindeki tadiller ile ilgili bankaların hukuk ve risk yönetimi birimleri ile
yapılan toplantılar neticesinde tadil edilen maddeler gözden geçirilmiştir. Tadil
metninde yer alan hükümlere ilişkin görüş ve değerlendirmelerimiz müzakere
edilmiş, katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun bulunmayan alanların
revize edilmesine ilişkin görüşlerimiz TBB’ye aktarılmıştır. 20.01.2020 tarihinde
TBB’de yapılan toplantıya katılan sektör temsilcimiz, tadil metinde yer alan ve
yapılandırma müşterilerine “değişken faiz” ile yapılandırma imkânı sağlanmayan
tadil düzenlemenin katılım bankacılığı ilke ve standartlarına aykırı olduğunu
belirtmişlerdir. Söz konusu tadil metninin son kısmına “Bu konuda Katılım
Bankaları kendi mevzuatı, Katılım Bankacılığı ilke ve prensiplerine uygun olarak
işlem tesis edebilirler. Katılım Bankalarınca uygulanacak oran başvuruyu kabul
eden alacaklı kuruluş tarafından başlangıçta belirlenen oranı aşamaz.” ibaresi
eklenmiş olup, bu konuda mutabakat sağlanmıştır. Sözleşme tadil edilen hali ile
bankalara imzaya açılmıştır.
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7. Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ
Taslağı
BDDK Bilgi Sistemleri Uyum Dairesi Başkanlığından alınan 31.12.2020 tarihli
elektronik posta mesajında; “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti
Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı” nın 21 Eylül 2020 tarihinde kamuoyu ile
paylaşıldığı hatırlatılmış, Tebliğ taslağına dair gelen görüşlerin değerlendirilmesi
neticesinde

oluşturulan

Tebliğ

Taslağının

ikinci

versiyonu

hakkında

görüşlerimizin Kurumlarına bildirilmesi istenmiştir.
Bu itibarla; Taslak bankalara gönderilmiş ve görüş, değerlendirmeleri talep
edilmiştir. Gelen görüş ve değerlendirmelerini müzakere edilmesi amacıyla
online bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda Eylül 2020’de gönderilmiş olan
görüşlerimizin yeni Taslağa işlenip işlenmediği kontrol edilerek nihai görüşlerimiz
metne işlenmiş, BDDK’ya ve TBB’ye gönderilmiştir. Konu ile alakalı olarak TBB
nezdinde düzenlenen toplantıya temsilcilerimiz de katılım sağlamışlardır.
8. Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına
Uygunluk Konusunda Hizmet Verecek Kuruluşların Belirlenmesine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönerge
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 düzenlenmesi amacıyla Birliğimiz tarafından
hazırlanan “Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Faizsiz Bankacılık İlke ve
Standartlarına Uygunluk Konusunda Hizmet Verecek Kuruluşların Belirlenmesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun
27.02.2020 tarih ve 283 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
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9. Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge
Taslağı
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan alınan eposta mesajında Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine
İlişkin Genelge Taslağı hakkında görüşlerimizin Kurumlarına bildirilmesi
istenmiştir. Bu kapsamda söz konusu Taslağa dair katılım bankalarının görüşleri
talep edilmiş gelen görüşler toplulaştırılarak katılım bankaları ile paylaşılmıştır.
12.03.2021 tarihinde yapılan toplantıda gelen görüş ve değerlendirmeler
müzakere edilmiş ve değerlendirmelerimiz ortak görüş olarak Kurum’a
gönderilmiştir.
10. BDDK-Risk Komitesi BHFOR Çalışması
BDDK’dan alınan 12.10.2020 tarihli elektronik posta mesajında; katılım bankaları
özelinde gerçekleştirilecek BHFOR Düzenlemesi çalışması kapsamında Birliğimiz
Risk Yönetimi Çalışma Grubu ile bir toplantı gerçekleştirmek istendiği
belirtilmiştir. Bu itibarla 15.10.2020 Perşembe günü online bir toplantı
düzenlenmiştir. BDDK yetkililerinin de katılımları ile düzenlenen toplantıda BDDK
tarafından BHFOR hesaplamaları kapsamında katılım bankaları özelinde bir ek
düzenlemeye yönelik çalışma yapıldığı ve bu kapsamda dünya literatürünün
taranarak dünya genelinde yapılan BHFOR hesaplamalarının araştırıldığı
bildirilmiştir.

Yapılan

çalışmalar

neticesinde;

BHFOR

özelinde

katılım

havuzlarından gelen fonlar ve fon kullandırımları için SYR uygulamasında bulunan
Alfa oranı uygulamasına benzer bir yöntem uygulanıp uygulanamayacağı görüşü
oluşmuş olup katılım bankalarının desteği ile bu analizlerin detaylandırılması
planlanmıştır. BDDK tarafından hazırlanan veri şablonu Birliğimiz ile
paylaşılmıştır. BDDK’nın hazırlamış olduğu şablon üzerinden veriler bankalardan
temin edilmiş ve BDDK’ya iletilmiştir. Sonuçta, BDDK alfa oranının %50 olarak
hesaplanacağına dair düzenleme değişikliğini yayınlamıştır.
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11. İstisnalarda Süre Uzatımı Talebi
Dünya genelinde yaşanan COVID-19 salgınının muhtemel makroekonomik
koşullar üzerindeki etkilerini sınırlandırılması amacıyla, BDDK düzenleme
değişikliği ve Kurul kararları ile 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere bazı
tedbirler yürürlüğe girmiştir.

COVİD-19 salgının devam etmesi ve ülke

ekonomisindeki kur baskısı sebebiyle 31/12/2020 tarihine uzatılan tedbirlerin,
31/12/2021 tarihine kadar uzatılması konusundaki başvurumuz BDDK’ya
gönderilmiştir.
b) Katılım Bankacılığı Geliştirme ve İş birliği Çalışmaları
1. Strateji Belgesinin Güncellenmesi
“Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi 2015 – 2025” adlı strateji belgesinin
COVİD-19 ile değişen konjonktür ve tamamlanan eylemler çerçevesinde
güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda Ernst & Young firması ile
yapılan çalışmalar ile birlikte mevcut Strateji Belgesi dokümanında yer alan ana
stratejilere bağlı eylem planındaki tamamlanan, devam eden ve iptal edilen
eylemlerin belirlenmesi çalışması yapılmıştır. Yeni eklenecek aksiyon başlıklarına
karar verilmiştir. “Ürün Geliştirme” başlığına ait ana stratejiler aşağıdaki gibi
belirlenmiştir.
• Katılım bankacılığı pazarını genişletmek için alternatif ürün çeşitlerinin
oluşturulması
• Dış ticaret alanında ihtiyaç duyulan yeni ürün ve hizmetlerin
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması
• TÜRİB ile birlikte yapılması planlanan teverruk ürününde tarım ürünleri
dışında ürün çeşitlerinin bulunması ve teverruk ürününe ek olarak yeni
geliştirilebilecek ürün çeşitleri konusunda çalışmaların yapılması
• Sermaye piyasası ürünlerinin geliştirilmesi konusunda katılım bankaları
birliği paydaşları ile ortak çalışmalar başlatılması
• Katılım bankaları ile birlikte ikincil piyasalardaki mevcut ürünlerin
derinliğini artıracak aksiyonların planlanması
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• Katılım bankacılığında mevcutta var olan ürünlerin (Sukuk, Murabaha,
Teverruk, Finansal Kiralama, Karz-ı Hasen, Müşareke, Azalan Müşareke,
Mudarebe, Sat ve Geri Kirala Ürünleri ve Katılım Hesapları) kullanımını
kolaylaştıracak ve pazar payını büyütecek mevzuat altyapılarının
iyileştirmesine yönelik çalışmalar yapılması)
Ana stratejilere bağlı olarak belirlenecek aksiyonlar ile birlikte çalışmalara
başlanacaktır.
2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Katılım Bankacılığı Müdürlüğü
TCMB’nin konvansiyonel bankalara tanıdığı ancak katılım bankalarının katılım
bankacılığı ilke ve standartları kapsamında erişim sağlayamadığı kaynaklara yine
prensiplerimize uygun olarak erişimlerine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla
Birliğimiz bünyesinde özel bir çalışma grubu kurulmuştur. Bu konuda yapılan
toplantılar neticesinde TCMB’ye 13 maddelik bir çalışma önerisi sunulmuştur.
Banka bünyesinde katılım bankacılığı alanında çalışma yapacak bir müdürlük
kurulması.
Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (Opsiyonlu) Gözden Geçirilmesi
Döviz piyasaları uygulama talimatı değişikliği
Zorunlu karşılıklara kâr payı ödenmesi
Bankalararası para piyasası taahhütnamesi değişikliği
Döviz karşılığı TL swap sözleşmesi çerçevesinde vaad bazlı talimatın
gönderilmesi
Enflasyona endeksli karz sözleşmesinin birçok alanda kullanılması
Yatırım vekâleti yönteminin birçok alanda kullanılması
Emtia murabahası yönteminin (Teverruk sözleşmesi ile ELÜS’ler kullanılarak
TÜRİB aracılığıyla) kullanılması
Reeskont kredilerinin katılım bankaları aracılığıyla kullandırılması
TKBB MDK tarafından geri alım vaadi ile satım /geri satım vaadi ile alım
sözleşmesinin gözden geçirilmesi
TKBB MDK tarafından mudaraba yöntemi ve tekaruz yöntemi’nin görüşülmesi
YP cinsinden kira sertifikalarının repo karşılığı kıymet olarak kabul edilmesi
Yapılan öneriler TCMB teknik heyetince incelenmiş ve birbirini kapsadığı
düşünülen öneriler aynı başlıkla 6’ya indirilmiştir. Merkez Bankası İdare Merkezi
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Bünyesinde Yeni Kurulan Müdürlüklere İlişkin 03/02/2021 tarihli Basın Duyurusu
ile Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü bünyesinde “Katılım
Bankacılığı Müdürlüğü” kurulmuştur. Müdürlüğün görevleri; TCMB’nin katılım
bankaları ile ilişkilerinde ve çalışmalarında etkinliği artırmak, sektörün gelişimine
ve finansal istikrara katkıda bulunmak, bu alanda çalışan uluslararası kuruluşlarla
ilişkileri daha etkin takip etmek olarak belirlenmiştir.
3. 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 hâsıl 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 belge kayıtları fatura havuzunda kontrolüne başlanmıştır.
Gelecek dönem için GİB den protokole ilave edilmesi istenen 3 adet belge tipi
için GİB tarafında çalışmalar devam etmektedir. Bu belgeler ile ilgili KBFKS’de test
süreçleri başlamıştır.
Türkiye Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi (KBFKS) ve Finansal Kurumlar Birliği
bünyesindeki Kredi Kayıt Bürosu Merkezi Fatura Kayıt Sistemi (MFKS)
entegrasyonunun yapılması ile alakalı çalışmalar başlatılmıştır.
4.Mali İşler – YMM Komitesi Toplantıları Çıktıları
16.10.2019 tarihli Mali İşler – YMM Komitesi Toplantısı’nda alınan karar
neticesinde Mali İşler Komitesi ve YMM Komitesi her ayın ikinci haftası salı
günleri belirlenen komite başkanı ve üyeler tarafından belirlenecek gündem
maddelerinin müzakeresi ve TBB nezdinde aylık olarak düzenlenen Vergi Çalışma
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Grubu Toplantısı’nın değerlendirilmesinin yapılması amacıyla düzenli olarak
toplanmaktadır. Toplantılarda temel olarak; katılım bankaları arasında uygulama
birliğinin sağlanması, katılım bankacılığı alanında ihtiyaç duyulan muhasebesel ve
vergisel geliştirme alanları hakkında çalışmalar yapılması, güncellenen mevzuatta
meydana gelen değişiklikler ile ilgili ortak hareket edilmesi amaçlanmaktadır.
Mart 2020 – Mart 2021 dönemi arasında yapılan çalışmalar neticesinde yapılan
başvurular ve toplantı çıktılarının bir kısmı aşağıdadır;
• Damga vergilerinin şubelerce verilmesi yerine tek bir merkezden verilmesi
ile alakalı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılmıştır.
• Mal karşılığı vesaikin finansmanı ürünü finansmanı kapsamında yapılan
kullandırımların muhasebesinde; karşılaşılan riskin kime yazılacağı, gayri
kabili rücu kullandırımlarında memzuç bildirimlerinin satıcı adına
yapılamaması, müşteri mutabakatlarındaki sorunlar ve diğer sorunların
çözümlendirilmesi amacıyla THP’ deki kullanım imkanları ile alakalı çalışma
yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde THP’ de
değişiklik öngören taslak bir yazı hazırlanmış ve Mevzuat Komitesi ile
yapılan toplantıda değerlendirilmiştir. Toplantıda yapılan müzakereler
neticesinde yazının BDDK’ya gönderilmesine karar verilmiştir.
• 13 Ocak 2021 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde 314 Seri
No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı yayımlanarak, söz konusu taslakta
yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması
amacıyla görüşe açıldığı belirtilmiştir. Bu kapsamda Birliğimiz Mali İşler YMM Komitelerinin yapmış olduğu toplantılar neticesinde müzakere
edilen Tebliğ maddelerine ilişkin görüşlerimiz GİB’ e gönderilmiştir.
• Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Seri No: 35)

ile getirilen düzenlemeler kapsamında,

gayrimenkul ve araç kiralamalarında, icradan gelen ödeme emirleriyle
karşı taraf avukatına ödenecek olan avukat vekalet ücreti ödemelerinde ve
finansal kiralama işlemlerine bağlı olarak alınan hizmetlerde KDV tevkifatı
uygulamasının nasıl olacağı hususunun değerlendirilmesi konusu
müzakere edilmiştir.
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5. KOSGEB-TKBB Protokol Çalışması
KOSGEB teşvik ve hibelerinin bankalarımız aracılığıyla kullandırılması amacıyla
KOSGEB ve Birliğimiz ortak çalışmaları devam etmektedir. Aralık 2020
döneminde yapılan toplantılarda müzakere edilen hususlar neticesinde KOSGEB
tarafından hazırlanan protokol taslağı Birliğimize gönderilmiştir. Konu ile alakalı
olarak 09.03.2021 tarihinde yapılan toplantıda; Protokolün geniş bir çerçevede
hazırlanıp, tarafların sorumluluklarının daha net bir şekilde belirlenmesi ve
toplantılar ile protokollerin birbirleri ile bağlantılı olması gerektiği ve protokolün
tek bir protokol altında tüm süreçleri içerecek şekilde olması gerektiği
belirtilmiştir. (KGF ile yapılan protokolde olduğu gibi uçtan uca süreçler
içermelidir.) Protokolde yer alan tüm maddeler müzakere edilmiş, görüş ve
değerlendirmelerimiz KOSGEB’e gönderilmiştir.
6. TÜRİB - Teverruk Piyasası
Teverruk işlemlerinin yurt içi piyasalarda yapılması hakkındaki çalışmalar
kapsamında TÜRİB-Teverruk Piyasası çalışmaları devam etmektedir. TÜRİB’den
alınan e-posta mesajında; tarım ürünleri üzerine Teverruk Piyasasının
kurulmasına yönelik takvim verilmiş olup hazırladıkları Teverruk Piyasası Üyelik,
İşlem ve Takas Esasları Yönergesi hakkında görüşlerimiz istenmiştir. Teverruk
standardı ile uyumlu olduğu belirtilen söz konusu Yönerge içeriğine dair
bankalardan alınan görüş ve değerlendirmeler toplulaştırılarak katılım bankaları
ile paylaşılmıştır. 16.03.2021 tarihinde yapılan toplantıda; gelen görüş ve
değerlendirmeler müzakere edilmiş, Genelge içerisinde Prosedüre birçok
noktada atıfta bulunulduğu, söz konusu Prosedürün hazırlanması safhasında
katılım bankalarına bilgi verilmesinin ve mutabık kalınarak ilerlenmesinin önem
arz ettiği değerlendirilmiştir. Görüşlerimiz TÜRİB’e gönderilmiştir. Konu ile alakalı
olarak 25.03.2021 tarihinde yapılan toplantıda görüş ve değerlendirmelerimiz
üzerinden müzakerelerde bulunulmuştur. Toplantı sonucunda TÜRİB’den
prosedür, bilgi notu, yönerge, akış diyagramı dokümanları talep edilmiştir.
Çalışmalar devam etmektedir.
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7. TEFAS Platformunda Yer Alacak Yatırım Fonlarının Seçiminde Aranacak
Kriterler Hakkında Mesleki Tanzim Kararı
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 yatırım fonu listesi
oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu fon listesine giriş için belirlenen temel
kriterler şöyledir; Fon isminde ‘Katılım Fonu’ ifadesi yer almalıdır. Yatırım
fonunun katılım bankacılığı ilkelerine uygun olduğuna dair belgesi bulunmalıdır.
Söz konusu belgenin, Merkezi Danışma Kurulunun akredite ettiği danışmanlık
kuruluşlarının veya katılım bankalarının danışma komitelerinin onayladığı
belgelerden olması zorunludur. İzahnamesinde yatırım fonu portföyüne alınan
menkul kıymet ve diğer varlıklarda portföye yapılan işlemlerde katılım bankacılığı
ilkelerine aykırılık olmamalıdır. Katılım bankacılığı ilkelerine uyumda sırasıyla;
Merkezi Danışma Kurulunun Standart kararları, 11/01/2018 tarihli TKBB Danışma
Komitesi Kararı ve katılım bankalarının danışma komitelerinin kararları dikkate
alınmaktadır. Bu kriterler çerçevesinde TEFAS Platformunda Yer Alacak Yatırım
Fonlarının Seçiminde Aranacak Kriterler Hakkında Mesleki Tanzim Kararı
22.07.2020 tarih ve 293 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Katılım
bankaları, yukarıdaki kriterlere uyan ve TKBB’ nin web sitesinde ve/veya ortak bir
platformda yayınlanan yatırım fonları listesindeki fonların tamamını veya kendi
değerlendirmelerine göre bir kısmını TEFAS platformuna koyarak müşterilerinin
alım-satımına açabilmektedirler. Karar’ın 2 nci maddesi gereği üç ayda bir listenin
kontrolü amacıyla toplantılar yapılmaktadır. Yine talep halinde ek toplantılar da
yapılmaktadır.
8. Katılım Endeksi Uygulama Rehberi
Katılım Endeksi Danışmanı Bizim Menkul Değerler (BMD) tarafından hazırlanan
“Katılım Endeksinde Yer Alacak Pay Senetlerini Belirleme Rehberi” Katılım
Endeksi Komitesi ile paylaşılmış, söz konusu Rehbere ilişkin görüş ve
değerlendirmeleri talep edilmiştir. 03.02.2021 tarihinde yapılan toplantıda
Rehber ile alakalı olarak bankalardan ve Danışma Kurulundan alınan görüşler
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müzakere edilmiş ve Rehber’e son hali verilmiştir. İlave olarak Pay Senedi
Standardın da yer alan temettü ve arındırma hükümlerine ilişkin bankaların
görüşlerini TKBB’ ye bildirmesi akabinde bir toplantı yapılmasının uygun olacağı
değerlendirilmiştir. Üyelerden gelen görüşlerle birlikte söz konusu Kılavuz
Rehber BİST görüşmelerinde kullanılmak ve diğer eklemeleri için Danışma
Kuruluna iletilmiştir.

Rehber, Danışma Kurulu’ndan

alınan

görüş ve

değerlendirmeler ile birlikte Borsa İstanbul’a gönderilmiştir.
9. Libya Teminat Mektupları
Libya teminat mektuplarının uzatılması, tazminleri konusunda BDDK’nın 14
Mayıs 2020 tarihli yazılarıyla bildirdiği; “bankalarca Libya teminat mektuplarının
gayri nakdi kredi olarak izlenmemesi ve varsa ayrılan karşılıkların da iptal
edilmesinin gerektiği, söz konusu teminatların serbest bırakılmamasının veya
komisyon alımına devam edilmesinin mümkün olamayacağı konusu ve daha önce
Türkiye Bankalar Birliği’nde yapılan ve Birliğimiz temsilcilerinin de katılım
sağladığı toplantılarda müzakere edilen diğer tereddüt edilen hususular
28.10.2020 tarihinde Birliğimiz tarafından online yapılan toplantıda müzakere
edilmiştir. Bu kapsamda katılım bankalarının muhabirlik ilişkilerini sürdürecek ve
iyileştirecek bir çözüm talebinin Dış İşleri Bakanlığı üzerinden yürütülmesinin
uygun olacağı değerlendirilmiştir. Akabinde 01.12.2020 tarihinde DEİK ve Türkiye
Müteahhitler Birliği temsilcilerinin katılımları ile düzenlenen Türkiye Libya İş
Konseyi Toplantısı’na Birliğimiz üye bankaları katılım sağlamışlardır. Türkiye Libya
Trablus Büyükelçisi’nin de katılım sağladığı toplantıda üye banka tesmilcilerimiz
Libya’daki şirketlere verilen teminat mektupları ile ilgili riskleri ve çekincelerini
dile getirmişlerdir.
10. Sukuk Stopaj Oranları Başvurusu
Resmi Gazete’nin 30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı nüshasında yayımlanan karar
kapsamında; mevduat faizlerinde ve katılım bankaları tarafından katılma hesabı
karşılığında ödenen kâr paylarından kesilen stopaj oranlarında aşağı yönlü bazı
değişiklikler yapılmıştır. Üye bankalarımızdan alınan geribildirimlere göre; katılım
bankalarının en önemli fon toplama enstrümanlarından birisi olan kira sertifikası
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ürününe ilişkin tevkifat oranlarında da değişiklik yapılması hususunda ilgili
makamlara başvuru yapılması konusunda Birliğimize talepte bulunulmuştur. Bu
itibarla hazırlanan yazımız Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
22.12.2020

tarihinde

Resmi

Gazete’de

yayımlanan

Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi ile birlikte kira sertifikaları dahil stopaj oranlarında da aşağı yönlü
düzenlemeler yapılmıştır.
11. Katılım Finans Strateji Belgesi Paydaş Öneri Formu
Cumhurbaşkanlığı Katılım Finans Dairesi Başkanlığından alınan 10/03/2021 tarih
ve E-17756087-045.01-312 sayılı ilişik yazıda; 06 Şubat 2021 tarihli Resmi
Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başkanlıkları bünyesinde Katılım Finans
Dairesi Başkanlığının kurulduğu, sözkonusu Kararnamede diğer görevlerle
birlikte "Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda, katılım
finans alanında stratejiler geliştirmek, bu stratejiler kapsamında alınan kararların
ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde uygulanmasını takip etmek ve
sonuçlarını Cumhurbaşkanına raporlamak" görevinin de Başkanlıklarına tevdi
edildiği, bu kapsamda 2021- 2025 dönemini kapsayan Katılım Finans Strateji
Belgesini hazırlamaya yönelik çalışmalara başlanıldığı belirtilmekte, Katılım
Finans Strateji Belgesinin hazırlanması sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların
katılım finans kapsamında mevcut duruma, tespitlerine, beklentilerine ve çözüm
önerilerine ilişkin katkılarından istifade edileceğine atıfla sözkonusu katkıların
Strateji Belgesinin de önemli girdileri olarak kullanılacağı ifade edilmekte, bu
kapsamda hazırlanan Paydaş Öneri Formunun ayrıntılı bir şekilde doldurularak
Kurumlarına gönderilmesi istenmektedir. Bankalardan alınan görüşler de dikkate
alınarak Birliğimiz görüşleri oluşturulmuş ve Başkanlık ile paylaşılmıştır.
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12. Sermaye Piyasaları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hakkında
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu – Strateji Geliştirme Dairesi’nden alınan 14.11.2020
tarihli e-posta mesajında; sermaye piyasalarının geliştirilmesine dair mevcut
sorunların ve veriye dayalı etki analizi içeren somut ve uygulanabilir çözüm
önerilerimizin yazılarında bildirdikleri şekil şartlarına uygun şekilde hazırlanarak
Kurumlarına gönderilmesi istenmiştir. Bu kapsamda daha önce Kurumlarına
iletilen önerilerimiz başlıklar halinde istenilen tabloda belirtilmiştir. Sözkonusu
önerilen başlıklara ilişkin sebep, çözüm, etki analizi, yasal düzenleme tanım ve
ihtiyaç kısımları üye bankalarımızca doldurulmuş ve SPK’ya gönderilmiştir.

13. Pay Senedi İhracı ve Alımı Satımı Standardı Arındırma Uygulaması
Merkezi Danışma Kurulu’nun 26.08.2020 tarihinde yayımlamış olduğu Pay
Senedi

Standardında

yer

alan

arındırmaya

ilişkin

hükümlerin

nasıl

uygulanacağına ilişkin uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 17.03.2021
tarihinde bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda, bankaların bu konudaki önerilerini
yazılı hale getirerek Birliğe iletmeleri kararlaştırılmış. Çalışmalar devam
etmektedir.
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Danışma Kurulu Faaliyetleri
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I. TKBB DANIŞMA KURULU
Danışma Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK),
22.02.2018 tarih 7736 sayılı kararı gereği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)
Yönetim Kurulu tarafından 02.05.2018 tarihinde alınan kararla Birlik nezdinde
oluşturulan bir heyettir. Kuruluş amacı, Katılım Bankacılığı meslek ilke ve
standartlarını belirlemektir.
Danışma Kurulu, idari ve ilmî faaliyetlerini, TKBB Yönetim Kurulu
tarafından kabul edilen 02.04.2018 tarih, 253 sayılı “Danışma Kurulunun
Oluşumu, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile 27.06.2018 tarih,
260/2 sayılı “Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge”yi
esas alarak yürütmektedir.
Kurul üye sayısı daha önce beş iken 30.09.2020 tarih ve 295-1 sayılı TKBB
Yönetim Kurulu kararı ile bu sayı yediye çıkarılmış ve Kurula yeni üyeler
atanmıştır. Halihazırda Danışma Kurulu aşağıdaki yedi üyeden oluşmaktadır:
Prof. Dr. Hasan Hacak (Başkan)
Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın (Başkan Vekili)
Prof. Dr. Abdullah Kahraman (Üye)
Prof. Dr. Ahmet Yaman (Üye)
Prof. Dr. Soner Duman (Üye)
Doç. Dr. Abdurrahman Savaş (Üye)
Temel Hazıroğlu (Üye)
II. DANIŞMA KURULU FAALİYETLERİ
Danışma Kurulunun faaliyetleri içerisinde; düzenli olarak gerçekleştirilen
kurul toplantıları, sektörün ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan karar ve standartlar,
akademiyi ve sektör paydaşlarını bir araya getiren çalıştaylar ile ulusal ve
uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde yürütülen çalışmalar bulunmaktadır.
1. DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI
Kurul, 1 Temmuz 2020-31 Mart 2021 tarih aralığında yirmi dokuz toplantı
gerçekleştirmiştir. Toplantılarda, TKBB aracılığıyla katılım bankaları, kamu kurum
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ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşları ve diğer
kuruluşlardan yöneltilen taleplere/sorulara faizsiz finans faaliyetleri kapsamında
karar/görüş belirtilmiş; katılım bankacılığına yönelik hazırlanan faizsiz finans
standartlarının müzakeresi yapılmıştır. Bahsi geçen toplantıların zaman çizelgesi
ve muhtevaları aşağıdaki gibidir:
Toplantı
No

Toplantı
Tarihi

2020/16

06
Temmuz
2020

2020/17

13
Temmuz
2020

2020/18

16
Temmuz
2020

2020/19

21
Temmuz
2020

2020/20

31
Ağustos
2020

Toplantı Gündemi
1. Türk Eximbank tarafından Danışma Kuruluna
iletilen ve Danışma Kurulunun incelemeleri
sonucunda belirtilen gerekli düzenlemeler
gerçekleştirildikten sonra, Danışma Kurulu
tarafından Eximbank “Genel Murabaha
Anlaşması”nın uygunluğuna dair karar alındı.
2. “Pay Senedi İhracı ve Alım Satımı” konulu
standart
hakkında
BDDK
ve
sektör
temsilcilerinin önerileri değerlendirildi. Bu
kapsamda katılım endeksine ilişkin bazı veriler
incelendi. Standardın bazı maddelerine ilişkin
değişiklik yapıldı.
1. Pay senedi standardı üzerinde gerçekleştirilen
değişiklikler üzerinde duruldu.
2. Faizsiz finans sözlüğü üzerinde çalışıldı.
1. Pay senedi standardının nihai hali üzerinde
değerlendirme yapıldı.
2. Faizsiz Finans Sözlüğü hakkındaki çalışmalara
devam edildi. Daha önceden hazırlanan metin
üzerinde Kurul Üyelerinin mülahazaları ele
alındı.
1. Faizsiz finans sözlüğü üzerindeki çalışmalara
devam edildi.
1. Faizsiz finans kurumlarında çalışan danışma
komitesi çalışanları için gerçekleştirilen
sertifikasyon programı kapsamındaki derslerin
durumu ele alındı.
2. Murabaha tip sözleşmesi görüşüldü.
3. Finansal kiralama tip sözleşmesi görüşüldü.
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2020/21

14
Eylül
2020

2020/22

24
Eylül
2020

2020/23

08
Ekim
2020

2020/24

09
Ekim
2020

2020/25

15
Ekim
2020

1. Pay Senedi Standardının 3.1.2. no’lu
maddesindeki “kurumsal fon” tanımına açıklık
getirilmesi ve Standartta belirtilen sınırlamaların
aşılması durumunda marjlı bir endeks çıkışı
izlenmesine dair standartta ek madde
düzenlenmesine dair talep görüşüldü.
2. Mudarebe tip sözleşmesi görüşüldü.
3. Müşareke tip sözleşmesi görüşüldü.
4. Kefâlet tip sözleşmesi görüşüldü.
1. Kurul, Pay Senedi Standardı hakkındaki görüş
talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu
yönde standartta bazı değişiklikler yapılabileceği
görüşüldü.
2. TLREF’e endeksli kira sertifikası ihracı konulu
karar talebi görüşüldü. İlgili karar talebinin
ekinde gönderilen bilgi notu okundu ve
müzakere edildi.
1. TLREF’e endeksli kira sertifikası ihracı konulu
karar talebi görüşüldü. Konuyla ilgili olarak
katılım bankacılığı sektör temsilcileri dinlendi.
Bu kapsamda, TLREF’e endeksli sukuk ihracına
yönelik Danışma Kurulunun daha önceden almış
olduğu karar ve çalışma komiteleri tarafından
iletilen raporlar incelenerek 25 no.lu “TLREF’e
Endeksli Sukuk İhracı” konulu karar taslağı
hazırlandı.
1. Katılım endeksinin Borsa İstanbul bünyesine
alınması konusu görüşüldü.
2. TLREF’e endeksli sukuk ihracına yönelik görüş
bildiren karar taslağına nihai şekli verildi ve
imzalandı.
1. Pay Senedi standardının bazı maddelerinin
yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar
nihayete erdirildi. Bunun sonucunda “Pay
Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı”
(yayımlandıktan sonra ilk kez) revize edildi ve 26
no.lu 'Pay Senedi Standardının Düzenlenmesi'
konulu karar alındı.
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2020/26

22
Ekim
2020

2020/27

05
Kasım
2020

2020/28

12
Kasım
2020

2020/29

19
Kasım
2020

2020/30

26
Kasım
2020

2020/31

10
Aralık
2020

2020/32

17
Aralık
2020

2020/33

24
Aralık
2020

1. Faizsiz finans sözlüğüne ilişkin geri dönüşler
müzakere edildi. Bu görüşler kapsamında gerekli
değişiklikler yapıldı.
1. BDDK tarafından TKBB aracılığıyla Danışma
Kuruluna iletilen kalkınma ve yatırım
bankalarının fon kullandırma yöntemlerine
ilişkin talep görüşüldü.
1. Faizsiz finans sözlüğüne ilişkin çalışmalar
sürdürüldü. Sözlük içerisindeki terimlerin
tanımları, İngilizce ve Arapça karşılıkları kontrol
edildi.
1. Faizsiz finans sözlüğüne ilişkin çalışmalara
devam edildi. Sözlüğe eklenmek üzere
hazırlanan yeni terimler ve tanımları Kurul
üyelerince incelenerek sözlüğe eklendi.
1. Faizsiz finans sözlüğüne dair çalışmalar
sürdürüldü. Yeni sözlük maddeleri eklendi, nihai
gözden geçirme ve güncellemeler yapıldı.
1. Faizsiz finans sözlüğü üzerindeki çalışmalar
nihayete erdirildi. Sözlük zaman içerisinde
geliştirilmeye ve güncellenmeye açık olacak
şekilde tamamlandı.
2. Kalkınma ve yatırım bankalarının fon
kullandırma yöntemlerine ilişkin talep, Kurul
üyelerince müzakere edildi. Taslak karar metni
hazırlandı.
1. Kalkınma ve yatırım bankalarının fon
kullandırma yöntemlerine ilişkin talep, Kurul
üyelerince
tekrar
görüşüldü
ve
değerlendirmeler neticesinde nihai karar alındı.
2. Murabaha
standardına
yönelik
sektör
paydaşlarından ikinci kez gelen görüş ve öneriler
incelendi ve müzakere edildi.
1. Murabaha standart taslağı üzerindeki görüş ve
önerilerin
müzakeresine
devam
edildi.
Müzakere edilen görüşlerin Danışma Kurulu
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üyelerince detaylı olarak değerlendirilmesi için
bir eylem listesi hazırlandı

2021/1

1
Ocak
2021

2021/2

7
Ocak
2021

2021/3

21
Ocak
2021

2021/4

28
Ocak
2021

2021/5

6
Şubat
2021

2021/6

18
Şubat
2021

1. Murabaha standart taslağı ile ilgili paydaşların
iletmiş olduğu görüş ve öneriler Danışma Kurulu
üyelerince değerlendirilerek standart taslağı
üzerinde gerekli değişiklik ve düzenlemeler
yapılmaya başlandı.
1. Murabaha standart taslağı ile ilgili paydaşların
iletmiş olduğu görüş ve öneriler üzerinde
çalışılmaya devam edildi. 2.2.3. no.lu maddeye
kadar standart taslağı üzerinde gerekli değişiklik
ve düzenlemeler yapıldı.
1. Danışma Kurulunun 2021 yılı için eylem planı
kabul edildi.
2. Kalkınma ve Yatırım Bankaları hakkında
imzalanan 27 no.lu Kurul kararı konusunda
BDDK talebi görüşüldü.
3. Danışma Kurulunca hazırlanmış olan Faizsiz
Finans Sözlüğü için bir giriş yazısı kaleme alındı.
1. Kalkınma ve Yatırım Bankaları hakkında
imzalanan 27 no.lu Kurul kararı hakkında
BDDK’dan gelen talep Kurul gündemine getirildi.
2. Murabaha standart taslağı üzerinde Danışma
Kurulu Üyelerince önceden müzakere edilmiş
olan öneriler kapsamında gerekli değişiklik ve
düzenlemelerin yapılmasına devam edildi. 2.2.3.
ila 2.2.7. no.lu maddeler arası üzerinde çalışıldı.
1. Murabaha standart taslağı üzerinde çalışmalara
devam edildi. 2.2.3.1, 2.2.4.7 ve 2.2.5.2. no.lu
maddeler üzerinde gerekli değişiklikler yapıldı.
1. EY Proje Yönetim Ofisi tarafından projelendirilen
ve DK uzmanlarınca hazırlanan Stratejik Aksiyon
Kartları incelendi ve Danışma Kurulu tarafından
onaylandı.
2. Kalkınma ve Yatırım Bankaları hakkında
imzalanan 27 no.lu Kurul kararı konusunda
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BDDK talebi görüşüldü. Yapılan müzakereler
sonucunda 28 no.lu karar alındı.

2021/7

25
Şubat
2021

2021/8

4
Mart
2021

2021/9

11
Mart
2021

2021/10

18
Mart
2021

2021/11

28
Mart
2021

1. Murabaha standart taslağı üzerinde Danışma
Kurulu Üyelerince önceden müzakere edilmiş
olan öneriler kapsamında gerekli değişiklik ve
düzenlemelerin yapılmasına devam edildi. Bu
kapsamda 2.2.3.1., 2.2.6.1., 2.2.6.4. ve 2.2.7.1.
no.lu maddeler üzerinde çalışıldı, gerekli
düzenlemeler yapıldı.
1. Murabaha standart taslağı üzerinde Danışma
Kurulu Üyelerince önceden müzakere edilmiş
olan öneriler kapsamında gerekli değişiklik ve
düzenlemelerin yapılmasına devam edildi. Bu
kapsamda 2.2.8. ve 2.2.8.1. no.lu maddeler
üzerinde çalışıldı. Ayrıca standardın geneli
üzerindeki bazı öneriler müzakere edildi.
1. Murabaha standart taslağı üzerinde Danışma
Kurulu Üyelerince önceden müzakere edilmiş
olan öneriler kapsamında gerekli değişiklik ve
düzenlemelerin yapılmasına devam edildi. Bu
kapsamda standardın 2.2.6.1, 2.2.7.2. maddeler
ve gerekçeleri ve 2.1 no.lu maddenin gerekçeleri
üzerinde çalışıldı ve gereken değişiklikler yapıldı.
1. Murabaha standart taslağı üzerinde Danışma
Kurulu Üyelerince önceden müzakere edilmiş
olan öneriler kapsamında gerekli değişiklik ve
düzenlemelerin yapılmasına devam edildi. Bu
kapsamda standart taslağının “komisyon ve
masraflar ile ilgili hükümler” başlığı altındaki
maddeler üzerinde çalışıldı.
1. Murabaha standart taslağının son okuma ve
değerlendirmesi yapıldı. Gereken değişiklikler
yapıldıktan sonra standardın Kurul üyeleriyle
paylaşılmasına; Kurul üyelerince tekrar son bir
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okuma yapıldıktan sonra imzalanarak TKBB
Genel Sekreterliğine iletilmesine karar verildi

2. HAZIRLANAN STANDARTLAR VE ALINAN KARARLAR
Danışma Kurulu faizsiz finans sektörüne yönelik kapsayıcı standartlar
geliştirmekte ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik kararlar almaktadır. 1 Temmuz
2020 ve 31 Mart 2021 tarihleri arasında yayımlanmış veya yayım sürecinde olan
standart ve kararlar aşağıda yer almaktadır.
A. STANDARTLAR
1. 06.07.2020 tarihinde “Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı” standardının nihai
hali TKBB Genel Sekreterliğine sunulmuş ve Danışma Kurulunun internet
sitesinde yayımlanmıştır. 15.10.2020 tarihinde ise standart üzerinde revize
yapılmış ve standardın güncel hali Danışma Kurulu sitesinde
yayınlanmıştır.
2. 09.06.2020 tarihinde “Murabaha” standardı TKBB Genel Sekreterliğine
teslim edilmiş; sektör paydaşlarından ikinci kez gelen geri dönüş ve
değerlendirmeler Danışma Kurulu tarafından incelendikten sonra
30.03.2021 tarihinde Genel Sekreterliğe sunulmuştur.
3. 02.03.2020 tarihinde “Teverruk” standardı, Danışma Kurulunun web
sitesinde yayınlanmıştır.
B. KARARLAR
1. Türk Eximbank tarafından murabaha yoluyla kullandırılmak istenen Katılım
Finansı Yatırım Kredisinin süreç ve belgelerinin katılım finansı ilke ve
prensiplerine uyumuna ilişkin karar alınmıştır (Karar 24: 06 Temmuz 2020).
2. TLREF’e endeksli sukuk ihraçları hakkında karar alınmıştır (Karar 25: 09
Ekim 2020).
3. “Pay Senedi İhracı ve Alım Satımı Standardı”nın bazı maddeleri üzerinde
değişik yapılmasına yönelik karar alınmıştır (Karar 26: 15 Ekim 2020).
4. Kamu kalkınma ve yatırım bankalarının özkaynaklarından veya enflasyon
oranının altında borçlanma maliyeti olan yabancı kaynaklardan sağladıkları
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fonları faizsiz yöntemler üzerinden müşterilerine kullandırmaları
hususunda karar alınmıştır (Karar 27: 17 Aralık 2020).
5. Kamu kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz finansman uygulamalarına
ilişkin karar alınmıştır (Karar 28: 18 Şubat 2021).

3. DANIŞMA KURULUNUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DİĞER FAALİYETLER
A. DANIŞMA KOMİTESİ KARARLARININ RAPORLANMASI
14.09.2019 tarih ve 30888 sayılı “Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına
Uyuma İlişkin Tebliğ”in 7/1-ç maddesi hükmünce danışma komitelerinin
görevlerinden biri de aldığı kararları içeren periyodik raporları Danışma
Kuruluna sunmaktır. Söz konusu madde hükmünce ilgili komitelerin
Danışma Kuruluna sunmaları gereken 2020 yılına ait raporlamalar
tamamlanmıştır.
B. KURUL TARAFINDAN İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTI VE ETKİNLİKLER
1. TKBB ve Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü
(MÜİSEF) işbirliğiyle 03-25.09.2020 tarihleri arasında Faizsiz Bankacılık
Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ Kapsamında “Faizsiz Bankacılık
Standartları Uyum Sertifikasyon Eğitimi” düzenlenmiştir. Bu sertifikasyon
eğitimi çerçevesinde:
• Kurul Başkanı Prof. Dr. Hasan Hacak “Dini İnancın
Temellendirilmesi”, “İslam Malvarlığı Hukukuna Giriş”, “Eşya
Hukuku-Temel Kavramlar”, “Eşya Hukuku (Mülkiyet)”, “Eşya
Hukuku (Mal ve çeşitleri)”, “Eşya Hukuku (Rehin, bey‘ bi’l-vefa vb.)”
konularında eğitimler vermiştir.
• Prof. Dr. Abdullah Kahraman “İslam Hukuk Metodolojisi” konulu bir
eğitim vermiştir.
• Kurul Üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Yaman “İslam Hukuk
Metodolojisi” konulu bir eğitimle programa katkı sağlamıştır.
• Kurul Üyelerinden Temel Hazıroğlu “İslam Bankacılık Sistemi,
Doğuşu, Tarihi gelişimi, Temel Felsefesi” konulu eğitimlerle
programa destek vermiştir.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

• Ayrıca Kurul Uzmanlarından M. Yuşa Solak, “İslam Malvarlığı
Hukukuna Giriş”, “Eşya Hukuku-Temel Kavramlar”, “Eşya Hukuku
(Mülkiyet)” ve “Borçlar Hukuku- Temel Kavramlar ve Akit Teorisi”
konulu eğitimleri vermiştir.
TKBB ve ATL Yapım işbirliği ile hazırlanan “Faizsiz Finans Türkiye Belgeseli”
projesi için Kurul Başkanı Prof. Dr. Hasan Hacak 16.10.2020 tarihinde bir
röportaj vermiştir.
TKBB tarafından düzenlenen Faizsiz Bankacılık Uygulamaları Azerbaycan
Sertifikasyon Eğitimi kapsamında Kurul Uzmanlarından Mustafa Sancar
20.11.2020 tarihinde, katılımcılara “Türkiye’de Katılım Bankacılığının
Uygulamaları (Teorik Anlatım)” konulu bir eğitim vermiştir.
TKBB tarafından düzenlenen Uluslararası Faizsiz Bankacılık Uygulamaları
Sertifikasyon Eğitimi kapsamında;
• Kurul Uzmanlarından M. Yuşa Solak, 28.11.2020 tarihinde “Borçlar
Hukukunun Temel Kavramları ve Akit Teorisi” konulu bir eğitim
vermiştir.
• Kurul Uzmanlarından Mustafa Sancar 15.12.2020 tarihinde,
katılımcılara “Geçmişten Günümüze Katılım Bankacılığı Teori ve
Uygulamaları; Türkiye Örneği” konulu bir eğitim vermiştir.
18.12.2020’de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) tarafından
düzenlenen Fıkhi ve İktisadi Yönleriyle Salgın Çalıştayı’na Kurul
Uzmanlarından M. Yuşa Solak oturum müzakerecisi olarak katılmıştır.
Danışma Kurulu uzmanları AAOIFI ve CIBAFI tarafından gerçekleştirilen
çalıştay ve atölyelere katılmıştır.
2020 yılının Ocak ve Şubat aylarında, Danışma Kurulu araştırma birimi
yöneticisi Ali Öztürk, T.C. Merkez Bankası ve katılım bankaları teknik
heyet çalışmalarına iştirak etmiştir.
Danışma Kurulu uzmanları, Borsa İstanbul ile Katılım Endeksi’ne yönelik
görüşmeler gerçekleştirmiş; TEFAS toplantılarına iştirak ederek Katılım
Endeksi Uygulama Rehberi’nin hazırlanmasına katkıda bulunmuşlardır.
2020 yılının Ocak ve Şubat aylarında, Danışma Kurulunun yıllık
faaliyetlerini planlamak üzere stratejik aksiyon kartlarının hazırlanması
amacıyla EY Proje Yönetim Ofisi ile DK uzmanları arasında yoğun
toplantılar gerçekleştirilmiştir.
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10.2-3 Mart 2021 tarihlerinde, mevcut stratejik hedefler ve bunlara yönelik
proje yönetimlerinin iyileştirilmesi amacıyla tüm TKBB çalışanları ile
birlikte Danışma Kurulu uzmanları da “Proje yönetimi ve Hibe/Fon
Kaynakları” konulu iki günlük bir eğitim almıştır.
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Uluslararası İlişkiler ve
Kurumsal İletişim Faaliyetleri

28

A- ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Banco Sabadell ve Bank Al Habib Pakistan Ziyareti: 25 Ağustos 2020 tarihinde
TKBB faaliyetleri hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmiştir. Katılım
bankalarının İspanya ve Pakistan işlemlerinde aktif bir şekilde çalıştığı bankalar,
hem sektör gelişmeleri hem de katılım bankalarının genel görünümü hakkında
bilgi aktarılmıştır. Bank Al Habib Pakistan bankası ile Pakistan-Türkiye İslami
bankacılık ilişkilerini geliştirmek ve bilgi alışverişi yapmak için temaslar
sürecektir.

FCI (Factor Chain International) Ziyareti: 25 Ağustos 2020 tarihinde TKBB & FCI
iş birliği alanları hakkında değerlendirme yapılmıştır. 90 Ülkede 400 üye kuruluş
ile faaliyet gösteren FCI kuruluşunun üyeleri tüm dünyada yapılan faktöring işlem
hacminin %90’nına aracılık etmektedir. Türkiye’den Kuveyt Türk Katılım
bankasının üye olduğu kuruluş, Türkiye’deki diğer katılım bankalarını da ürün ve
hizmetleri hakkında bilgilendirmek amacıyla Birliğimiz bünyesinde bilgilendirme
toplantısı düzenlenmiştir.

DEİK Bahreyn İş Konseyi ile Çevrimiçi Görüşme: 27 Ağustos 2020 tarihinde
yapılan görüşmede karşılıklı ekip tanışması ve kurumsal bilgilendirme yapılmıştır.
DEİK ile ortak projeler geliştirme konusunda mutabık kalınmıştır. İş Konseyi, söz
konusu amaca yönelik T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Türkiye Katılım
Bankaları Birliği (TKBB) ile görüşmeler gerçekleştirmiş ve konuya ilişkin nasıl bir
yol haritası izlenebileceğine dair istişarelerde bulunmuştur. Yapılan istişareler
neticesinde, DEİK Türkiye-Bahreyn İş Konseyi moderatörlüğü, Yatırım Ofisi ve
TKBB iş birliğinde konuya ilişkin bir proje geliştirilebileceği görüşü hakim olmuş,
ilk aşamada Türkiye’de İslami finansı geliştirmeye ve bu yönde yatırımı artırmaya
yönelik ana başlıkların oluşturmak için paydaşlar arasında bir çalıştay
düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Silk Bank Pakistan (Emaan Islamic): 1 Eylül 2020 tarihinde İslami bankacılık
faaliyetleri yürüten bölümde danışma kurulu üyesi olarak görev yapan Sn.Syed
Abu Bakr Birliğimize ziyaret gerçekleştirmiş ve Danışma Kurulu ekibi ile ortak
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katılım sağlanan toplantıda her iki ülkenin İslami bankacılık faaliyetleri hakkında
karşılıklı değerlendirmelerde bulunulmuştur.

IFM İş Geliştirme Müdürü ile Online Görüşme: 3 Eylül 2020 tarihinde
gerçekleştirilen toplantıda İFM A.Ş.’nin İş Geliştirme Müdürüne TKBB faaliyetleri
hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılan toplantıda İFM A.Ş. hedeflenen Katılım
Bankacılığı stratejik faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmıştır. Her iki kurum
da iş birliği halinde olmanın önemini vurgularken İFM’ nin İslami Finans Merkezi
olma hedeflemesinde ortak faaliyetler değerlendirilmiştir. İFM, DEİK Bahreyn İş
Konseyi ile beraber yürütülen” İslami Finans Kuruluşlarını Türkiye'ye Cezbetmeye
Yönelik Proje” ye paydaş olarak davet edilmiştir.

INCEIF Eğitim Ekibi ile Çevrimiçi Görüşme: 8 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen
toplantıda INCEIF Eğitim ve Pazarlama ekibi profesyonellere yönelik mevcut
eğitim programları hakkında bilgi vermiştir. Enstitü ekibi İslami finans alanında
Türkiye’deki kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve
bu yönde uygun eğitimlerin dizayn edilmesi konusunda TKBB ile iş birliği
yapabileceklerini iletmiştir.

Dubai Islamic Bank: 9 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda her iki
kurum faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi vermiştir.

14.İSEDAK Mali İş birliği Çalışma Grubu Toplantısı: 15 Eylül 2020 tarihinde
gerçekleştirilen toplantıya AAOIFI, IFSB, SESRIC, BDDK gibi finans alanında
standart yapıcı ve düzenleyici kurum ve kuruluşlar katıldı. İslami Finansta Şer’i
yönetişim konusunda teorik bölümün yanında araştırmada Türkiye, Malezya,
Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Nijerya ve İngiltere üzerine vaka analizleri
yapıldı. ULIFAM tarafından yapılan araştırmanın politika önerilerinde özellikle
katılım finansı kuruluşlarının, kuruluş amaçlarına uygun çalışmaları için ulusal ve
kurumsal anlamda bağımsız danışma kurullarının oluşturulmasının gereği,
kurulda görev alacak danışmanların yeterliliklerinin ve farklı alanlarda uzman
danışmanların bulunmasının önemine değinildi.
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Bahreyn Bankalar Birliği: Bahreyn Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları
Birliği arasında çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir. Görüşme, her iki birliğin
sektör güncel gelişmeleri hakkında bilgilendirme ile başlamış olup akabinde olası
iş birliği alanları müzakere edilmiştir. Kurumlar arası iyi uygulama örneklerinin
paylaşılması, ortak projelerin yürütülmesi ve stratejik iş birliği alanlarında bilgi
paylaşımları yapılabilmesi için 16 Kasım 2020 tarihinde MoU anlaşması
imzalanmıştır.

Helal Akreditasyon Kurumu Görüşmesi: 18 Kasım Çarşamba günü HAK
Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme her iki kurum
uluslararası faaliyetlerde iş birliği alanlarını değerlendirmiştir. Özellikle yabancı
heyetlere verilecek eğitimlerde HAK yetkilileri TKBB’den Katılım Finans
konusunda eğitim iş birliği talep edilmiştir.
ICIEC Görüşmesi: İslam Kalkınma Bankasının yatırım ve ihracat sigorta kuruluşu
olan ICIEC (The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export
Credit) kurumunun Türkiye Temsilcisi ile 16 Kasım 2020 tarihinde Birliğimize
ziyaret düzenlemiştir. Söz konusu toplantıda her iki kurum faaliyetleri hakkında
kapsamlı bilgilendirme yapmış olup aynı zamanda iş birliği alanları
değerlendirilmiştir.

UNDP IICPSD Görüşme: UNDP IICPSD ve TKBB 6 Kasım 2020 tarihinde ikili iş
birliği alanlarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirilmiştir. Özellikle özel
sektör yatırımları ve etki yatırımcılığı hakkında bilgi paylaşılan toplantıda İslami
finans kuruluşlarının kapasite artırımı gündeme alındı. Potansiyel çalışma
alanlarının tespit edildiği toplantıda kurumlararası MoU anlaşması imzalanması
kararlaştırılmış ve 25 Şubat 2021 tarihinde MoU imzalanmıştır.

ICIEC Atölye Çalışması: 16 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen atölye çalışmasında
İslam Kalkınma Bankasının yatırım ve ihracat sigorta kuruluşu olan ICIEC (The
Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit)
kurumunun Türkiye Temsilcisi Katılım Bankaları personeline online seminer
vermiştir. Geniş ürün yelpazesi ve ihracat dostu çözümleri ile hem ülkemizin hem
de İslami finans endüstrisinin dış ticaret ve yatırım faaliyetlerine önemli fayda
sağlayan kuruluşu kapsamlı tanıma imkanı sağlanmış olup katılım bankalarımızın
faaliyetlerine destek sunacak çözümler paylaşılmıştır.
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Eximbank- TKBB Çalışma Grubu: İlk toplantısını 17 Aralık 2020 tarihinde
gerçekleştiren Eximbank- TKBB çalışma grubu faaliyete başladıktan itibaren
birçok toplantı gerçekleştirerek Eximbank’ın ürün gamında yer alan 21 adet
ürünün değerlendirmesi yapılmıştır.

IRTI Görüşme: 30 Aralık 2020 tarihinde IRTI ekibi ile yapılan toplantıda ortak iş
birliği alanları değerlendirilmiş olup eğitim ve araştırma alanlarında detaylı
görüşülmüştür.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Koordinasyonunda TKBB ve Qatar Finans
Merkezi Görüşmesi: 28 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi
koordinasyonunda TKBB ile Katar Finans Merkezi (QFC) arasında iş birliğini
geliştirmeye yönelik toplantı düzenlendi. TKBB ve QFC tarafından tanıtıcı
sunumlar gerçekleştirilerek karşılıklı iş birliği fırsatlarının değerlendirildi.
Toplantıda, katılım finans sektöründe iki ülkenin mevcut potansiyeline vurgu
yapılmış ve bu alanda ortak hareket etmenin getireceği fırsatlara değinilmiştir.
Ayrıca, iki ülkenin pek çok ortak projeye imza atabileceği değerlendirilerek
katılım finansa ilişkin eğitim, teknik danışmanlık ve benzeri konularda
paylaşımların artırılmasının önemi vurgulanmıştır. Bu doğrultuda, önümüzdeki
dönemde mevcut ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen bir yapıda hareket etme kararı
alınmıştır.

Bank Al Magrib Görüşmesi: 29 Ocak tarihinde Fas Merkez Bankası başkan
yardımcısı ve katılım bankacılığından sorumlu daire başkanı ile görüşme
yapılmıştır. TKBB tarafından tanıtıcı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Bank Al
Magrib yetkilileri de Fas’daki Merkez Bankası yapılanması ve katılım finans
faaliyetleri hakkında detaylı bilgi vermiştir. Her iki kurum gerekli durumlarda
iletişimde olmak için mutabık kalmıştır.

Filistin Para Otoritesi ve Filistin Bankalar Birliği ile Toplantı: Filistin Para
Otoritesi ve Filistin Bankalar Birliği ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)
arasında 8 Mart 2021 tarihinde online tanışma toplantısı yapıldı. İki ülkenin
bankacılık sistemini önemli başlıklar altında yakından tanıtan sunumlarla
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başlayan program karşılıklı iş birliği alanlarının değerlendirilmesi ile devam etti.
Kurumlar arasında olumlu iş birliği niyetlerinin öne çıktığı toplantıda ortak
çalışmaların yürütülmesinde önemli bir adım atıldı. Görüşme sonunda kurumlar
arası iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, ortak projelerin yürütülmesi ve
stratejik iş birliği amacıyla Filistin Bankalar Birliği ve TKBB arasında mutabakat
zaptı imzalanması kararı alındı.

Cibuti Sanayiden Sorumlu Ekonomi ve Maliye Bakanlığı (MEFI) ile Mutabakat
Zaptı İmzalanması: Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Cibuti Sanayiden
Sorumlu Ekonomi ve Maliye Bakanlığı (MEFI) arasında 9 Mart 2021 tarihinde
Boğaziçi Zirvesi etkinliğinde Mutabakat Zaptı imzalandı. İmzalanan mutabakat
zaptı kapsamında TKBB, katılım bankacılığı alanında iyi uygulama örneklerinin
mevcut olduğu projelerde Cibuti’ye teknik destek verecek.

AAOIFI FAS 1'in tanıtım taslağı için AAOIFI Sanal Halka Açık Duyuru Oturumu:
İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Kurulu (AAOIFI), Türkiye Katılım
Bankaları Birliği (TKBB) ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu (KGK) iş birliğiyle 18 Mart 2021 tarihinde AAOIFI FAS 1'in tanıtım taslağı
için sanal halka açık oturum gerçekleşti.

Ticaret Bankanlığı Türkmenistan / HEK Teknik Heyet Toplantısı: 29 Mart 2021
tarihinde Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen toplantıda katılım
bankalarının Türkmenistan bankacılık sisteminden beklentileri görüşüldü.
Bank Negara Malezya Toplantı: 1 Nisan 2021 tarihinde Bank Negara Malezya
heyetine Türkiye Katılım Bankacılığı sunumu online ortamda yapıldı.

INCEIF-TKBB ortak webinar programı: 1 Nisan 2021 tarihinde INCEIF & TKBB
“Driving Participative Finance through Sustainability and Value Based
Intermediation” konulu ortak webinar programı düzenlendi.

Etki Yatırımı Derneği Toplantı: 2 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda
Etki Yatırımı Derneği Danışma Kurulu’na TKBB davet edildi ve dernek faaliyetleri
hakkında bilgi verildi.
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15.İSEDAK Mali İş birliği Çalışma Grubu Toplantısı: 6 Nisan tarihinde 15.
Oturumu düzenlenen İSEDAK toplantısına katılım sağlandı. İslami finans
kurumlarının Kovid-19 döneminde KOBİ sektörüne desteği konulu araştırma
raporunun taslağı ilgili programda paylaşılmıştır.

Kuveyt Bankalar Birliği Toplantı: 8 Nisan 2021 tarihinde Kuveyt Bankalar Birliği
ile tanışma toplantısı düzenlendi ve TKBB Katılım Bankacılığı sunumu yapıldı.

IFN Forum Turkey Webinar Programı: 21 Nisan 2021 tarihinde TKBB
sponsorluğunda IFN Forum Turkey etkinliği düzenlendi.
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B- YAYIN, TANITIM VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
I.

Yayınlar
1. Katılım Finansmanında Yeni Yaklaşımlar: 2020 yılında düzenlemiş
olduğumuz Ödüllü Makale Yarışmasında dereceye giren ilk 5
makaleden oluşmaktadır.
2. Faizsiz Finansal Kuruluşlarda Muhasebe ve Finansal Raporlama
İlkeleri: Dr. Ayhan Yatbaz’ın kaleme aldığı kitapta; İslami bankacılık
ve bu sektöre yönelik muhasebe ve finansal raporlama ilkeleri ele
alınmıştır. Toplam 7 bölümden oluşan söz konusu çalışma iki ana
kısma ayrılmıştır. Beş bölümden oluşan birinci kısımda İslami
bankacılık sistemi etraflıca ele alınmıştır. İki bölümden oluşan ikinci
kısımda ise İslami bankalarda muhasebe ve finansal raporlama
ilkeleri üzerinde durulmuştur.
3. Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebesi: Dr. Abdurrahman Çetin’in
kaleme aldığı kitapta; Katılım bankaları çalışanları ve faizsiz finansal
kuruluşlarda denetim, finansal raporlama ve muhasebe alanındaki
eksiklikleri gidermek, İslam iktisadı ve finansı ile faizsiz finans
muhasebesi alanında lisansüstü çalışma yapmak isteyen
akademisyenlere yardımcı kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır.
4. Katılım Finans Dergisi: Türkiye’deki ve dünyadaki faizsiz bankacılık
modelini ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri okurlarına aktaran
Katılım Finans dergisi iki ayda bir yayınlanmaktadır. Türkçe-İngilizce
dil ile çıkarılmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren altı katılım
bankası ve dünyada bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların
haberlerinin yanı sıra Katılım Finans’ta ülke panoroması, teknoloji,
sanat, eğitim, gezi, aktüel gibi sayfalara da yer verilmektedir. Dergi
hem dijital hem de matbu yayınlanmaktadır.
5. Faizsiz Finans Sözlüğü: Katılım bankacılığı ve finansı alanındaki
uygulamalar ve işlemlerle ilgili terimleri kısa ve öz bir biçimde
açıklama/tanımlama
amacıyla
varolan
sözlük
çalışması
güncellenmiştir. Terimler Türkçede kullanılan şekliyle alfabetik
olarak sıralanmış ve her terimin Arapça ve İngilizcesi de yayına
hazırlanmıştır.
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6. Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı: Yaşayan ve Gelişen Katılım
Bankacılığı isimli ders kitabı 13 bölüm olarak üniversite öğrencileri
için 2018 yılında hazırlanmıştı. Güncelleme ihtiyacı duyulan ders
kitabının içerik güncelleme çalışmaları tamamlanmak üzere olup
mayıs ayında basılması planlanmaktadır.
7. Shariah Standards and Operational Requirements: Bu kitap,
Malezya Merkez Bankası tarafından yayımlanan 12 standardın bir
araya getirilmesinden oluşan bir derlemedir. TKBB, MUISEF ve ISRA
ortaklığıyla başlatılan ve İslami Finans alanında yabancı dilde
yayınlanmış eserlerin Türkçeye çevrilmesini kapsayan projemizin ilk
eseridir. Tasarım süreci tamamlandı, MUISEF son kontrolleri
yapmaktadır. ISRA’dan alınacak son geribildirimlerden sonra baskı
sürecine geçilecektir.
8. Katılım Bankacılığı Strateji Güncelleme Belgesi: Günümüz bankacılık
koşullarının değişimi ve yeni tip koronavirüs salgınının bankacılık
sektöründe kurumsal/bireysel müşteri davranışlarında yarattığı
değişiklikler dikkate alındığında 2015 yılında yayınlanan Katılım
Bankacılığı Strateji Belgesi 2021-2025 dönemi için güncellenmiştir ve
hem matbu hem de dijital olarak yayınlanmıştır.
9. Katılım Bankaları Faaliyet Raporu 2020: Her yıl Türkçe-İngilizce
olarak hazırlanarak Mayıs ayında yayımlanan rapor, katılım
bankacılığı sektöründe o yıl yaşanan gelişmelere yer vermektedir.

II.

Etkinlikler, Sponsorluklar
a. Katılım bankacılığının algı ve itibarını arttırmak, bilinirliğini ve temel
ilke ve esaslarını topluma daha iyi anlatabilmek amacıyla hazırlanan
“Esaslı Bankacılık” sloganı ile hazırlanan bilgilendirme ekranları CNN
Türk, TV Net, Akit TV mecralarından 3 aylık (Aralık 2020-Şubat 2021)
frekansla yayına alınmıştır.
b. 26-27 Ekim 2020 tarihlerinde IFN Forum 2020, katılım
finansmanının Türkiye’deki parlak geleceğine ışık tutmak amacıyla
Birliğimiz iş birliği ile düzenlenmiştir.
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c. A Para TV kanalında 24 bölümlük bir seri (Eylül-Mart) program
yapılarak banka üst düzey yöneticilerinin, banka personelinin
katılarak sektörün algı, itibarını ve bilinirliğini arttırmak
hedeflenmiştir.
d. Birlik web sitesi sade ve mobil uyumlu tasarımı ve kullanıcı dostu bir
menü yapısı ile Ekim 2020 tarihinde yenilenmiştir.
e. Kırklareli Üniversitesi’nin 17 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiği
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi 10. Kariyer Günleri
etkinliklerinde katılım bankacılığında kariyer fırsatları anlatılmıştır.
f. Katılım bankalarının ekonomide ve finansman temininde
oynadıkları rol ile diğer finans kuruluşları ile farkları 11 Şubat 2021
tarihinde Lonca İş Sohbetleri’nde anlatılmıştır.
g. IFN ve TKBB işbirliğinde 21 Nisan 2021 tarihinde “IFN Roadshow
OnAir Turkey 2021” etkinliği gerçekleştirilmiştir.
h. İzmir Teknoloji Üniversitesinin University4Society topluluğu
tarafından 16-17 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen Online
Bootcamp etkinliğine ana sponsor olunmuştur.
i. INCEIF’in 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan "Sürdürülebilirlik ve Değere
Dayalı Aracılık Yoluyla Katılımcı Finansmanın Güçlendirilmesi"
başlıklı etkinliğine TKBB olarak katılım sağlanmış ve açılış konuşması
yapılmıştır.
j. TKBB tarafından Eylül-Nisan döneminde hazırlatılan “Faizsiz Finans
Türkiye Belgeseli” katılım finans sisteminin geçmişten günümüze
yolcuğunu anlatmaktadır. Toplam 3 bölümden oluşan belgesel;
Türkçe, İngilizce ve Arapça dilde hazırlanarak toplam 6 ülkede
çekilmiştir.
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Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü
Eğitim Birimi Faaliyetleri
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EĞİTİM, KONFERANS VE BURS ÇALIŞMALARI

1- Katılım bankacılığı alanına dönük yetişmiş, nitelikli kadro oluşturmak
amacıyla 2020-2021 Eğitim Dönemi kapsamında; finans, katılım bankacılığı,
mevzuat, risk yönetimi, kriz yönetimi, pazarlama, vergi, hukuk, denetim,
bilişim, kişisel gelişim gibi eğitim başlıkları adı altında 262 günde toplam 173
teknik

eğitim

ve

iş

üzerinde

sanal

sınıfiçi

eğitim

programları

gerçekleştirilmiştir. Birliğimizce düzenlenen yüz yüze ve sanal sınıf içi eğitim
programlarına Birliğimiz üyesi Banka çalışanlarının yanısıra, BDDK murakıp
ve uzmanları da katılmıştır. Bununla birlikte, Birliğimiz kurumiçi çalışanlarına
yönelik ihtiyaç duyulan bazı konularda sanal sınıfiçi eğitim programları
gerçekleştirilmiştir.

2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ
SANAL SINIF İÇİ EĞİTİMLER

Eğitim Gün Sayısı

Eğitim Sayısı

Toplam Katılımcı Sayısı

262

173

2.555

2- Üye bankalarımız ve BDDK çalışanlarına yönelik olarak sektörümüzün
ihtiyaçları olan Hazine ve Risk Yönetimi, İnsan Kaynakları ve Dış Ticaret
konularında sınavlı Uzmanlık Sertifikasyon programları gerçekleştirilmiştir.

2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ
UZMANLIK SERTİFİKASYON EĞİTİMLERİ

Konu

Eğitim Gün Sayısı

Modül

Katılımcı Sayısı

Hazine ve Risk Yönetimi

13

8

26

İnsan Kaynakları

13

11

28

Dış Ticaret

15

11

27

39

3- İslam Ekonomisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapan toplam 21
öğrenciye 8 ay süreyle burs ödemesi gerçekleştirilmiştir.
4- Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ kapsamında
BDDK, Katılım Bankaları, Yatırım ve Kalkınma Bankaları, Eximbank gibi çeşitli
kurumların başta teftiş, iç kontrol ve mevzuat uyum Birimi çalışanları olmak
üzere sınavlı Faizsiz Bankacılık Standartları Uyum Sertifikasyon Eğitim
programı gerçekleştirilmiştir.

2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ
FAİZSİZ BANKACILIK STANDARTLARI UYUM SERTİFİKASYON EĞİTİMİ

Eğitim Gün Sayısı

Konu Başlığı Sayısı

Toplam Katılımcı Sayısı

11

38

47

5- Azerbaycan SER (İqtisadi Resursların Öyrenilmesi İctimai Birliyi) işbirliği ile
Azerbaycan’da yer alan üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile finans
sektörüne yönelik olarak Faizsiz Bankacılık Uygulamaları Azerbaycan
Sertifikasyon Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ
FAİZSİZ BANKACILIK UYGULAMALARI AZERBAYCAN SERTİFİKASYON EĞİTİMİ

Eğitim Gün Sayısı

Konu Başlığı Sayısı

Toplam Katılımcı Sayısı

6

11

25

6- Hitit Üniversitesi - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Katılım Bankacılığı ve
Faizsiz Finans” sertifikasyon programının oluşturulmasına katkı sağlanmıştır.
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7- Yurt dışında faaliyet gösteren bankaların Türkiye’deki temsilciliklerinde
görev yapan çalışanlarına yönelik “Faizsiz Bankacılık Ekosistemi ve
Türkiye’de Katılım Bankacılığı Uygulamaları” konusunda Türkçe ve İngilizce
olmak üzere iki farklı grupta sanal sınıfiçi Sertifikasyon Eğitimi
gerçekleştirilmiştir.

2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ
FAİZSİZ BANKACILIK EKOSİSTEMİ VE TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI UYGULAMALARI

Eğitim Gün Sayısı

Konu Başlığı Sayısı

Toplam Katılımcı Sayısı

3

6

50

8- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik görevli ve öğrencilerine
yönelik olarak Türkiye’de Katılım Bankacılığı Metodolojisi konusunda
Webinar programı gerçekleştirilmiştir.
9- Katılım bankacılığı alanında online ve video tabanlı eğitim programlarının
üye katılım bankalarının kullanımına açılması amacıyla LMS (Öğrenme
Yönetim Sistemi) platformu kurulmuştur. Platform içerisinde başta Faizsiz
Bankacılık Standartları Uyum Eğitimi olmak üzere Zorunlu Temel Bankacılık
Eğitimleri, Kişisel Gelişim Eğitimleri, E-Sertifika Eğitimleri gibi bankalarımızın
ihtiyaç duyduğu tüm eğitim başlıklarının yer almasına dönük çalışmalara
devam edilmektedir.
10- Katılım bankacılığına ilişkin açık öğretim, lisans, yüksek lisans ve doktora
programlarının geliştirilmesi amacıyla üniversiteler ve eğitim kurumlarında
okutulmak üzere hazırlanan "Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı"
akademik ders kitabı güncellenmiş ve Üniversitelere ücretsiz dağıtımı
sağlanmak üzere ikinci baskı aşamasına getirilmiştir.
11- Egitimde dijitalleşmenin bir adımı olarak egitim web sayfası ve egitim
programlarının planlaması ve organizasyon süreçlerinin dijital ortamda
yürütebilmesini teminen, dijital eğitim yönetim paneli kurulmuştur.
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Bütçe
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TOPLANTI NO : 301

Türkiye Katılım Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, 28 Nisan 2021 tarih ve Çarşamba günü Saray Mah. Dr.
Adnan Büyükdeniz Cad. Akofis Park C Blok No:8 Kat:8 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde yaptığı toplantıda
aşağıdaki kararı almıştır.
1- Genel Sekreterlikçe hazırlanıp Yönetim Kuruluna sunulan 2021-2022 dönemi Birlik Bütçesini 21.000.000_TL
gider ve gelir tahmini toplamıyla kabul edilip onaylanmak üzere; 25.05.2021 tarihinde Birlik Merkezi’nde
gerçekleştirilecek olan 20. Olağan Genel Kurula sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Ahmet OCAK V.

Metin ÖZDEMİR
Başkan

Üye

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Turgut SİMİTÇİOĞLU V.

Ufuk UYAN
Üye

Üye

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Murat AKŞAM
Üye

Nevzat BAYRAKTAR
Üye

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Emlak Katılım Bankası A.Ş.

Ek: 2021-2022 Dönemi Tahmini Bütçesi (1 sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Belge Doğrulama Kodu : 6DZA-1HDM-DR7T

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

21.000.000 GELİRLER TOPLAMI

960.000

0

TANITIM- SPONSORLUK (TURKUVAZ EK BÜTÇE)

BİLİŞİM

6.540.000

550.000

PROJE YÖNETİM OFİSİ - STRATEJİ BELGESİ

ULUSLARARASI İLETİŞİM - KURUMSAL İLETİŞİM

400.000

2.600.000

50.000

11.100.000

MUİSEF AKADEMİ PROTOKOLÜ

EĞİTİM (BURS + LMS PLATFORMU İÇERİK +
ULUSLARARASI SERTİFİKALAR)

ABONELİK ve KİTAP GİDERLERİ

FAALİYET GİDERLERİ

389.000

1.650.000

OFİS KİRA

ARAÇ KİRA

60.000

SEYAHAT

21.000.000

470.000

550.000

7.060.000 SAİR GELİR (31 MART 2020)
41.000 DEVİR (Kıdem Taz.Hs.Hariç)

0

19.980.000

2021-2022 MALİ DÖNEM
12 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE

GELİR

700.000 TANITIM İLAVE BÜTÇE

9.900.000 MASRAF İŞTİRAK PAYLARI

2021-2022 MALİ DÖNEM
12 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE

KIRTASİYE

PERSONEL GİDERLERİ

GENEL GİDERLER

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

GİDER

01.07.2021- 30.06.2022
DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ
(TL)

TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ
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ARAÇ KİRA

4

5

7

6

10.000

Geçmiş Mali Dönem kapsamında, sabit hesap olarak tutulan "Kıdem Taminat Katılma Hesabı"nda bulunan 556 BİN TL yeni mali dönem bütçesine devredilecektir.

Bütçe harcamalarında ihtiyaç olması durumunda "münakale" yapılabilecektir.

2020-2021 Mali Dönem Bütçesi kapsamında onaylanan 18 Milyon bütçe tutarının dışında : ilgili bütçe tablosunun dipnot kısmında belirtilen ve mali dönem bütçesinde yer almayan; BDDK ile Aspect Araştırma Danışmanlık A.Ş. arasında düzenlenen Müşteri Memnuniyet Araştırması Hizmet Sözleşmesi çerçevesinde 4 Nisan 2020 tarihinde 5 üye
bankamızdan (Emlak Katılım hariç) 751 BİN TL masraf iştirak payı tahsil edilmiş, bu defa Birlik tarafından 12 eşit taksit halinde ödemeler gerçekleştirilmeye devam edilmiştir. 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle son Hak ediş olan 12. taksit tutarı karşılığında 62.500 TL ilgili firmaya ödemesi gerçekleştirilerek proje tamamlanmış oalcaktır.

8-

11-

255.1.2 Demirbaşlar Hesabında satın alınan 185.275,92 TL tutarındaki donanım ürünleri Bilişim Hesabına, 260.4 Haklar Hesabında satın alınan 244.000 TL tutarındaki yazılım/telif hizmetleri Tanıtım/Eğitim/Bilişim Hesaplarında gider olarak kaydedilmiştir.

7-

Geçmiş Mali Dönem kapsamında, sabit hesap olarak tutulan "Kıdem Tazminat 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.

"Tanıtım Giderleri" "Uluslararası İletişim - Kurumsal İletişim" ismiyle değiştirilmiş ve artış gerekçesi ise; Kurumsal İletişim Çalışma Komitesinin önerileri doğrultusunda, sektörün daha güçlü tanıtımına yönelik ortak faaliyetlerin Birlik nezdinde gerçekleştirilmesi amaçlıdır. Uluslararası İletişim - Kurumsal İletişim" Bütçesinin yanısıra bu dönem
ilk defa Proje Yönetim Ofisi Strateji Belgesi bütçesi ayrı bir satır içinde belirlenmiştir.

6-

9-

"PMO- Strateji Belgesi" yeni mali dönemde bir defaya mahsus ilk defa ayrı bir satır eklenmiştir. Önümüzdeki mali dönemlerde bu faaliyetin yenilenmeyeceği planlanmaktadır.

5-

10-

"MUİSEF" Protokülü mevcut mali dönem bütçede yer almamasına rağmen; 660 BİN TL anlaşma sağlanmıştır. Mali Dönem sonu olan 30 Haziran 2021 tarihine kadar 260 BİN TL Tanıtım bütçesinden ödenecek olup, bu defa ilk kez yeni mali dönem bütçesinden kalan 400 TL tutarı için ayrı bir bütçe satırı açılmıştır.

17%

"Seyehat Giderleri" satırında bütçe tutarının düşürülmesinin nedeni; yeni mali dönem içinde de "Faizsiz Bankacılık Uygulamaları"nın yerinden incelenmesini teminen; yine Birlik ve üye Bankalarımız temsilcilerinin katılımıyla bilahare belirlenecek ülkelere ziyaret edilmesi planlanmaktadır. Ancak, MALEZYA, BAHREYN vb ülkelere yapılması
planlanan seyahatlaerin pandemi nedeniyle iptal edilebileceği düşüncesiyle belirtilen miktarda bütçe tutarı düşürülmüştür.

21.000.000

4-

18.000.000

3-

17% GELİRLER TOPLAMI

58%

-7%

0%

0%

-71%

"Personel Giderleri" artışının nedeni; Necip Saygın SUNGUR, Bankacılık Hizmetleri Kooordinatörü kadrosuna atanmıştır. Bu kadroya atama ilk defa gerçekleşmiştir.(22/03/2021) Fatma ÇINAR, Uzman ünvanında çalışan Ayşe Nur TEPEBAŞI yerine Yönetici olarak atanmıştır. (10/08/2020) Av. Furkan Eşref YALÇIN, Hukuk Müşaviri Av. Murat
ÇAĞLAR yerine yine Hukuk Müşaviri ünvanı ile atanmıştır. (01/14/2021) Ali ÖZTÜRK, Uzman ünvanında çalışan Abdulhamit SOĞUKPINAR yerine Yönetici olarak atanmıştır. (01/01/2021) Ufuk YILMAZ, İş Yazılım bünyesinde teşaron olarak görevlendirilirken, yeni dönemde Birlik kadrosuna atanmıştır. (01/14/2021) görevlisinin atanmış
olmasından kaynaklıdır.

21.000.000

960.000

0

6.540.000

550.000

400.000

13%

-56%

470.000

1.600.000

38%

25%

"Genel Giderler" artışının gerekçesi, Kurumsal Üyelik ödemeleri ve muhtelif ofis giderlerinde artış olmasından kaynaklıdır. (İstanbul Tahkim Merkezi, KKB, DEİK, CIBAFI, BKM vb.)

13.972.000

18.000.000

50.000
2.600.000

11%

550.000

400.000

0

19.980.000

01.07.2021-30.06.2022 DÖNEMİ
GEÇEN YIL ONAYLANAN İLE YENİ
TAHMİNİ
DÖNEM BÜTÇE DEĞİŞİMİ
(Gelecek Dönem)

2-

667.000

1.770.000

606.000

4.789.000

2.000.000

0

0

5.000.000

0

0

1.329.000

114.000
2.300.000

11.100.000

389.000

293.354

8.565.000

189.000

10.020.000

8

2.000.000

14.000.000

GEÇEN YIL
ONAYLANAN BÜTÇE
(Mevcut Dönem)

GELİR

1-

GİDERLER TOPLAMI

BİLİŞİM

TANITIM- SPONSORLUK (TURKUVAZ EK BÜTÇE)

ULUSLARARASI İLETİŞİM - KURUMSAL İLETİŞİM

PROJE YÖNETİM OFİSİ - STRATEJİ BELGESİ

MUİSEF AKADEMİ PROTOKOLÜ

ULUSLARARASI SERTİFİKALAR)

EĞİTİM (BURS + LMS PLATFORMU İÇERİK +

ABONELİK ve KİTAP GİDERLERİ

FAALİYET GİDERLERİ

18%
106%

1.650.000

936.851

1.396.000

OFİS KİRA

SEYAHAT

14% DEVİR (Kıdem Taz.Hs.Hariç)
-78%

28% SAİR GELİR (31 MART 2020)

7.060.000

60.000

13.500

19% TANITIM İLAVE BÜTÇE

24% MASRAF İŞTİRAK PAYLARI

700.000

9.900.000

2021-2022 MALİ DÖNEM
12 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE
(Gelecek Dönem)

GEÇEN YIL
ONAYLANAN İLE
YENİ DÖNEM BÜTÇE
DEĞİŞİM ORANI

41.000

15.155

36.000
270.000

3

617.497

5.407.000

BÜTÇE

9 AYDA GERÇEKLEŞEN

KIRTASİYE

İLK

3.530.643

589.000

7.980.000

2020-2021 MALİ DÖNEM
12 AYLIK BÜTÇE
(Mevcut Dönem)

5.500.000

PERSONEL GİDERLERİ 2

GENEL GİDERLER

1

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

GİDER

01.07.2021- 30.06.2022
DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ
(TL)

TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ

•

•

•
•

•
•
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“Türkiye
katılımla
güçleniyor”
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