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İstanbul, 09/05/2018
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Sayın Üyelerimiz;
Birliğimizin, 01.04.2017 – 30.04.2018 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda
özet olarak bilgi ve değerlendirmelerinize sunulmuştur.
Yönetim Kurulumuz düzenli olarak her ay Genel Sekreterlikçe belirlenen
gündemi görüşmek üzere toplanmış ve gündemdeki konuları karar altına
alarak uygulamaya koymuştur.
Bu çerçevede, dönem içinde sürdürülen faaliyetler ve verilen hizmetler
özet olarak aşağıda sunulmuştur.
I - MEVZUAT ÇALIŞMALARI
Birliğimizden görüş almak amacıyla çeşitli kamu kurumlarından gönderilen
taslak metinler, üye bankalarımızın temsilcilerinden oluşan Mevzuatı
Çalışma Komitemiz ile diğer komitelerimiz tarafından üzerlerinde gerekli
çalışmalar yapılarak Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmuş, Yönetim
Kurulumuzca da bilahare görüşülüp karara bağlanmak suretiyle Birlik
görüşü olarak ilgili mercilere gönderilmiştir. Bu dönemde Birlik görüşü
sorulan ve üzerinde çalışılarak sonuçlandırılan başlıca konular aşağıda
bilgi ve değerlendirmelerinize sunulmuştur:
1.Mevzuat Çalışma Komitesi, Danışma Komitesi, Hukuk Komitesi başta
olmak üzere Faizsiz Finans Kanunu Taslağı hakkında yapılan toplantılar
ve çalıştaylar sonrasında Yönetim Kurulumuzca konsolide edilen Birliğimiz
görüşleri BDDK’ya gönderilmiştir. Ancak Kanun Taslağının yasalaşmasına
yönelik çalışmalar henüz gerçekleşmemiştir.
2.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22.02.2018 tarih ve
7736 sayılı Kararına istinaden Birliğiniz Yönetim Kurulunun 02.04.2018
tarihli kararı ile kabul edilen "Danışma Kurulunun Oluşumu, Görev,
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Taslağı" Kurulun 06.04.2018
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tarihli ve 7779 sayılı Kararı ile uygun görülmüş ve yayınlanmıştır.
Sözkonusu Tebliğin “Danışma Kurulunun Oluşumu” başlıklı 4 üncü
maddesinde yer alan şartları haiz Merkezi Danışma Kurulu üyeleri olarak
atanabilecek adayların isimleri, uygun görüşleri için BDDK’ya gönderilmiş
ve üyeler Kurul onayı ile görevlendirilmiştir.
3.Bazı Gerçek ve Tüzel Kişilerin, Bankaların Sunduğu Olanakları
Kullanarak Üçüncü Kişiler Adına Aracılık Hizmeti Vermesine İlişkin
Bankalar Tarafından Uyulması Gereken İlkeler adlı mesleki tanzim kararı
ile fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri sunmaya
yetkili ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu ile bu kuruluşların
temsilcilerinin bankalar adına makbuz, dekont vb. belgeleri düzenleme
yasakları, ayrıca faaliyetlerinde banka adına işlem yaptıklarına dair
ifadelere yer verme ve ticaret unvanlarında, işletme adlarında,
markalarında, makbuzlarında, her türlü belge, ilan veya reklamlarında ve
kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda “banka garantili”, “banka güvenceli”
vb. ifadeler ile banka adına işlem yaptıkları izlenimi yaratacak söz ve
deyimleri kullanma yasaklarının düzenlenmesi konusunda mesleki tanzim
kararı düzenlenmiştir.
4.Vekalet Yöntemi ile Katılım Fonu kabulüne ilişkin yasal alt yapının
oluşturulması için bir çalışma komitesi oluşturulmuş, hazırlanan taslak
düzenleme BDDK’ya gönderilmiştir.
5. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 18 Haziran
2016 tarih ve 29746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankacılık
Hizmetlerinin Erişebilirliğine Dair Yönetmelikte; görme engelli müşterilerin
erişimine uygun ATM’lerde sesli menü için kullanılan ifadelerin ve menü
sırasının, tüm bankalarda standart olmasının sağlanmasına özen
gösterilmesi ve bu kapsamda koordinasyon çalışmalarının Birliğimiz ile
Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürütülmesi istenmiş, bu kapsamda
“Bankacılık Hizmetlerinin Erişebilirliğine Dair Yönetmelik Kapsamında
ATM İşlemleri Menü Sırası ve Sesli Menü İfadelerin Standardı Hakkında
Mesleki Tanzim Kararı” düzenlenmiştir.
6.5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 76 ncı maddesinin birinci fıkrası ile
80 inci maddesinin (c) bendine dayanılarak hazırlanan “Bireysel
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Müşterilerce Yapılan Başvuruları Değerlendirmede Bankaların Uymaları
Gereken Asgari Esas ve Usuller” adlı düzenleme hazırlanmıştır.
7.BDDK’nın hazırlamış olduğu Yapı Tasarruf Bankaları Taslağı hakkında
yapılan toplantılara iştirak edilmiş, çalışma prensiplerimiz odaklı
değerlendirilerek
oluşturulan
sektörümüz
görüşleri
BDDK’ya
gönderilmiştir.
8.Karzı Hasen ile ilgili vergi probleminin çözümü için YMM ve ürünle ilgili
temsilcilerin katılım sağladığı toplantı yapılmıştır. Bankaların Kredi
İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te 5. Bölüm Çeşitli ve Son Hükümler
kısmındaki Katılım Bankalarınca Finansman Sağlama Yöntemleri altına
bir fıkra ilavesi ile konunun çözümlenmesi değerlendirilmiş, mevzuat
önerisi BDDK’ya gönderilmiştir.
9.“5411 Sayılı Bankacılık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı”na ilişkin Birliğimiz görüşleri oluşturulmuş
ve BDDK'ya gönderilmiş, müteakiben kanun taslağı TBMM'ye sevk
edilmiştir. TBB'de yapılan ilave 15 maddelik kanun değişikliği önerisi
(dolaylı pay sahipliği, karar defteri, özkaynak, risk grubu,…vd. maddeler)
çalışmalarına Birliğimizden temsilciler katıldı. 15 maddenin ifadelerinde
mutabakat sağlanarak TBB tarafından ortak talep olarak BDDK'ya
gönderilmesi kararlaştırılmıştır.
II- DİĞER MEVZUAT ÇALIŞMALARI
1.07/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’un 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 03/10/2014 tarih ve
29138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Finansal
Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince Birliğimiz
tarafından hazırlanan ve BDDK’nın 30/01/2015 tarih ve 47916912-010.031590 sayılı yazısı ile uygun görüldüğü bildirilen “Türkiye Katılım Bankaları
Birliği - Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik Kapsamında Ücretlendirilebilecek Ürün ve
Hizmetlere İlişkin İzahname”nin ekli tablosuna T.C. Bankacılık Düzenleme
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ve Denetleme Kurumu (BDDK)’ndan alınan 19/03/2018 tarihli yazısına
istinaden (5.6) numaralı satırında yer alan “Başka Kuruluş ATM’sinden
Yapılan İşlem Ücreti” başlığı altına “5.6.3 Para Yatırma Ücreti” ayrımı
eklenmiştir.
2.Alınan talep üzerine ve Danışma Kurulu’nun onayı ile Katılım Endeksine
savunma sanayi şirketleri eklenmiş ve endeks temel kurallarını
düzenleyen sözleşmenin 6.1 (a) fıkrasındaki silah yasağı kuralı
kaldırılmıştır.
3.Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yüksek Lisans ve Doktora Burs
Yönetmeliği hazırlanmıştır.
4.Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde
değişiklik öngören düzenleme yayınlanmış, 2 Mayıs 2018 tarihinde
yürürlüğe girecek döviz geliri olmayanlara ilişkin finansman imkanı
sınırlaması hakkında TCMB koordinasyonunda yapılan toplantılara katılım
sağlanmış ve sektörümüz değerlendirmeleri çalışmalarda yer almıştır.
TBB ile koordineli şekilde; KKB merkezinde Kredi-Operasyon, Risk ve 32
Sayılı Karardan sorumlu toplam 40 kadar temsilcimizin iştirak ettiği
bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. TBB merkezinde TCMB ile katılım
bankalarımızdan temsilcilerin de yer aldığı toplantılar yapılmıştır. Tereddüt
ve sorulara ilişkin bankalarımız görüşleri toplulaştırılarak Hazine
Müsteşarlığına gönderilmiştir.
5.Katılım bankacılığı sektörünün karşılaştığı her türlü mevzuat engelinin
tespiti amacıyla, BDDK ile birlikte mevzuat taraması çalışması
başlatılmıştır.
6.Kurumsal ve Bireysel Finansman Desteği hakkında Danışma Komitesi
ile birlikte oluşturulan çalışma grubu “tespiti yapılan 13 sorunlu alanın” 8’ini
tamamlamıştır. Uygulama birliği sağlayacak ve sektördeki algıyı olumsuz
etkileyen uygulama farklılıklarını asgariye indirecek çalışmanın
nihayetinde mesleki tanzim kararı alınması beklenmekte, konu hakkında
toplantılar sürdürülmektedir.
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7.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde TBB’de yapılan
toplantılara iştirak edilmiş, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in görüşüleceği
Ankara’daki toplantıya katılımcı bildirilmiştir.
8.Bankaların Kaldıraç Oranı Ölçümüne İlişkin Yönetmelik Taslağı
hakkında bir toplantı yapılmış olup değişikliğin katılım bankalarına etkisi
üzerine hazırlanacak etki analiz raporları BDDK’ya bildirilmiştir.
9.TFRS 9 Kapsamında BDDK’nın istediği etki analizi çalışmasının
hazırlanması ve BDDK’ya bildirimi amacıyla çalışma komitesi olarak bir
toplantı yapılmış, katılım bankalarımızdan banka bazlı analiz istenmiş
konsolide edilerek BDDK’ya gönderilmiştir.
10.BDDK’nın banka çağrı merkezleri hakkında aldığı tavsiye karar üzerine
bankalarımızdan raporlama alımına başlanmış olup tavsiye karar
hakkında katılım bankalarımızın görüşleri de adıgeçen Kuruma
gönderilmiştir.
11. Birlik statüsünde gerekli görülebilecek değişiklikler için bir çalışma
grubu oluşturulmuş ve 3 ay içerisinde çalışmanın sonuçlandırılması
kararlaştırılmıştır.
12 Kamuya yönelik olarak verilecek teminat mektuplarının dijital
platformda kabulü, onayı, izlenmesi dahil tüm süreçlerin takip edilebildiği
bir altyapının Maliye Bakanlığı koordinasyonuyla kuruluyor olması
nedeniyle başlatılan çalışmalarda makul ücretlendirme ve katılım
bankacılığı algısına zarar verilmemesi noktasındaki taleplerimiz dikkate
alınarak ilerleme sağlanmaktadır. KKB ile yapılacak sözleşmedeki
maddeler görüşülmektedir.
13.Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77. Maddesinde Yer Alan
Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ Taslağı" kapsamında ve BDDK,
KKB, SGK paydaşlığında ihtiyaç kredilerinde gelir bazlı borçlanma
sistemine geçilmesi çalışmalarına Birliğimizi temsilen katılım sağlanmıştır.
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14.“İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı”na ilişkin Birliğimiz görüşleri oluşturulmuştur.
Görüşlerimiz TBMM Esas Komisyonuna doğrudan sunulmuştur.
15.Banka müşterilerinden veya üçüncü kişilerden alınan teminatların
bankaca hangi vadelerde ve hangi krediler için kullanılabileceği ile bu
işlemlere ilişkin teminat veren aleyhine hangi yükümlülük ve risklerin
doğabileceği hakkında ilgili tarafların açık ve net bir biçimde
bilgilendirilmeleri ve kredi tahsisinde belirtilen koşulların yasal imkanlar
kapsamında dahi olsa değişmesi halinde ilgililere yapılan bilgilendirmenin
sürekliliğini sağlayacak süreçlerin oluşturulması amacıyla BDDK
tarafından istenen çalışma kapsamında yapılan çalışmalara katılım
sağlanmıştır.
III – KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDAKİ
ÇALIŞMALAR
1.İslam Kalkınma Bankası (IDB) ile TKBB arasında altyapı projelerinin
finansmanı konusunda İşbirliği Anlaşması (MoU) imzalanmıştır. Anlaşma
ile, Türkiye için önemli projelerin finansmanında Proje Sukuku gibi
araçlarla IDB Group ve katılım bankalarının ortak olarak yer alması
amaçlanmıştır. Bu sayede, 2017 yılı içerisinde katılım bankalarımızın IDB
ortaklığının tamamlanan 2 projesi bulunmaktadır.
2.Birliğimiz organizasyon yapısı, yeni unvan yapısıyla ilave birimlerle
genişletilmiş, Merkezi Danışma Kuruluna 5 üye, Kurula destek verecek 1
uzmanın atamaları gerçekleştirilmiştir. Hukuk Müşavirliği hizmetleri
konusunda Mutlu Avukatlık Bürosu ile anlaşma sağlanmıştır.
3.Strateji Belgemizdeki eylemler kapsamındaki çalışmalar Onuncu
Kalkınma Planı İstanbul Finans Merkezi Öncelikli Dönüşüm Programı
kapsamında birleştirilerek takibi yapılmış, 14 adet Birliğimiz
sorumluluğundaki eylemler hayata geçirilerek tamamlanmış ve gerekli
raporlamaları yapılmıştır.
4.Katılım bankacılığı alanında eğitim veren bölümlerde okuyan 10 doktora
ve 15 yüksek lisans öğrencisine Birliğimizde burs verilmesi uygulaması
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başlatılmış, 2017-2018 bahar döneminde bursiyerlere burs ödemeleri
yapılmıştır.
5.Borsa İstanbul’un Faizsiz Finans uygulamalarına ilişkin Birliğimiz
Danışma Komitesinden yeni ürün çıkarılacağı zaman ya da katılım
endeksi kriterlerinin belirlenmesi gibi temel danışmanlık hizmetlerinin
verilmesi kararlaştırılmıştır.
6. TEFAS Platformunda yer alan «faizsiz» ibareli fonlara ilişkin
standardizasyon talebi doğrultusunda Birliğimiz Danışma Komitesi
kararıyla “Katılım finans esaslı yatırım fonları ve portföy yönetim
şirketlerinin uymak zorunda oldukları temel ilkeler” başlığı altında
standartlar belirlenmiş ve SPK’ya gönderilmiştir.
7.Katılım bankalarının operasyonel maliyetlerini azaltmak ve uygulama
birliği sağlamak amacıyla ortak kart projesi geliştirilmiş ve istekli katılım
bankaları ile ortak processing şirketi kurulması çalışmaları başlatılmıştır.
8.Katılım bankalarının ellerindeki döviz ve altını, Vaad Bazlı Forward
İşlemi vasıtasıyla TL likit temininde kullanabilmesi konusunda TCMB ile
görüşmeler yapılmış, mekanizma üzerinde TKBB Danışma Komitesinin
uygunluk kararı alınmış ve TCMB’ye bildirilmişti. TCMB tarafından katılım
bankacılığına uygun swap ürün çıkarılması amacıyla TCMB nezdinde
girişimlerde bulunulmuştur. Öte taraftan katılım bankalarının TCMB
reeskont kredilerinden faydalanabilmesi konusunda Danışma Komitesi
uygunluk görüşü doğrultusunda Ürün Raporuna TCMB sorumluluğunda
eylem eklenmiştir.
9.Ürünlerde yaşanan uygulama, düzenleme ve işleyiş sorunlarının tespiti,
yeni ürün önerisi, çözüm önerilerinin ele alındığı Ürün Raporu-II adlı rapor,
Faizsiz Finans Sözlüğü, Katılım Bankacılığı Algı ve İtibar Araştırması ve
Sektörde Son Gelişmeler raporları hazırlanarak Faizsiz Finans
Koordinasyon Kurulu toplantısında sunulmuştur.
10.Kira Sertifikası ihraçlarında asgari ve azami sınırlama getirilmemesi,
ihraç tavan limiti sınırlamasına ilişkin esneklik talebimiz SPK’ya
gönderilmiştir.

8

11.Katılım bankacılığına katkı sunanları taltif etmek, bu alanda katkı
sunmayı teşvik amacıyla Katılım Bankacılığı Ödülü düzenlenmiştir. Bu
kapsamda sektöre yoğun emek veren Prof. Dr. Hayrettin Karaman’a ödül
ve plaket takdim edilmiştir.
12.Katılım bankacılığının akademik çevrede bilgi birikimini, farkındalığını,
itibarını, istihdam kaynağı potansiyelini arttırmak amacıyla Katılım
Bankacılığı Ödüllü Makale Yarışması düzenlenmiştir. Başvuran 22 makale
sahipleri içerisinden ilk 5 makale sahiplerine ödülleri verilmiştir.
13.AAOIFI’nin 58 Faizsiz Finans Standardının Türkçeye çevirisi
tamamlanmış olup 2018 yılı ikinci yarıda üniversitelerde kaynak olarak yer
alması sağlanacak, web sayfamızdan sürekli erişilebilir halde
yayınlanacaktır.
14.Dünya Bankası İslami Finans Geliştirme Merkezi’nin faaliyetlerinin
yürütülmesi için kurulan Vakıf Fonuna 200.000 dolarlık son taksitin
ödemesi yapılmıştır. Adıgeçen Kuruluşta, Birliğimizin bir çalışanının
finansal analist ünvanıyla 2019 yılı Mart ayına kadar görevlendirilmesine
devam edilmesi kararlaştırılmıştır.
15.IFSB standartlarına göre hesaplanacak olan SYR’ye ilişkin her bir
katılım bankası nezdinde yapılacak olan etki analizi çalışmaları BDDK’ya
gönderilmiştir.
16.«Hurda/ziynet altın» ürününün geliştirilmesine yönelik olarak TCMB,
Hazine, SPK, BDDK, BİST katılımıyla Birliğimizde toplantı
gerçekleştirilmiş, sonuçları Ürün Raporumuza ilave edilmiştir. Ayrıca,
Altına Dayalı Kira Sertifikası konusunda Birlik Danışma Komitemizce
görüş oluşturularak Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir.
17.BİST’te oluşturulan Taahhütlü İşlemler (Kira Sertifikası alım-satımı)
pazarı çalışmaları sonuçlanmış olup yakın tarihte işleme açılması
beklenmektedir.
18.Pakistan Merkez Bankası Heyetinin Birliğimizi ziyareti gerçekleşmiş ve
yarım günlük bir çalışma toplantısı yapılmıştır.
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19.Uganda’dan gelen bankacılık heyeti, ABD’nin Minnesota eyaletinde
mukim Somali menşeli heyeti, Etiyopya bankacılık heyetine katılım
bankacılığının kurumsallaşması, çalışma prensipleri, ürün ve hizmetleri
hakkında Birliğimiz merkezinde bilgilendirme sunumu yapılmıştır.
20.Katılım bankacılığı modelinde finansman sağlarken e-fatura
doğrulaması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura sistemine
entegrasyon ile mükerrer finansmanı engelleme amacıyla fatura
sorgulaması sisteminin kurulumu noktasında Merkezi Fatura Kayıt
Platformu (MFKP) adlı Projede GİB ve İş Yazılım adlı firma ile sözleşmeler
imzalanmış ve yazılımın analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Yazılım süreci
ve bu alandaki işler için TKBB bünyesinde iktisadi işletme kurulması
işlemleri başlatılmış olup sistemin Kasım 2018’de tamamlanması
beklenmektedir.
IV- EĞİTİM ve TANITIM FAALİYETLERİ
1.Geçen dönemlerde olduğu gibi 2017-2018 döneminde de eğitim
faaliyetlerimiz finans, pazarlama, katılım bankacılığı, kişisel gelişim,
hukuk, denetim, bilişim vesair başlıklarıyla devam ettirilmiş, düzenlenen
eğitim sayısı 114 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, geçen yılda
olduğu gibi bu yıldaki eğitimlere de BDDK murakıp ve uzmanlarının
katılmalarına imkan sağlanmıştır.
2.Katılım bankalarımızın Anadolu’daki çalışanlarının birbiriyle tanışıp
kaynaşmasını sağlanması, planlanan alanlardaki bilgi düzeylerinin ve
verdikleri hizmetin kalitesinin arttırılması amacıyla Anadolu Eğitimlerine bu
yıl da devam edilmiş, “Faizsiz Bankacılık İlkeleri” ile “Türkiye Ekonomisi ve
Finansal Piyasalar” konulu eğitimler ile bankacılık, kişisel gelişim,.. vd.
alanlarda seçilmiş il merkezlerinde gerçekleştirilmiştir.
3.Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ile 2018 yılı Kasım ayında
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresinde düzenleyici kuruluş olarak ortak
katılım sağlanması kararlaştırılmıştır.
4.Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nin çalıştay salonunun tefrişatı için talep edilen 31,000
TL’lik bütçesi, Birliğimiz tarafından karşılanmıştır.
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5.İLSAM adlı STK’nın, ilahiyat camiası için hazırladığı Katılım Bankacılığı
Özel Sayısının 3.000 adet basılıp dağıtılmasına sponsor olunmuştur.
6.Yerli ve yabancı paydaş kurum ve kuruluşları, yatırımcıları, girişimcileri,
fon yöneticilerini katılım finans vurgusuyla bir araya getirmek, yeni vizyon
ve sinerjik bir ortam oluşturmak amacıyla Birliğimiz, MÜSİAD ve TOBB
işbirliğinde, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Faizsiz Finans
Koordinasyon Kurulu (FFKK) ’nda yer alan kamu kurumlarının destekleyici
olarak, katılım bankalarımızın stratejik sponsor olarak yer aldığı Global
Katılım Finans Zirvesi (GPAS İstanbul), Haliç Kongre Merkezi’nde 17-18
Kasım tarihinde gerçekleştirilmiştir.
7.Turkishtime Dergisine KOBİ’ler için Katılım Bankacılığı adlı rehber kitap
hazırlatılmıştır.
8.İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma
Merkezi (ISİFAM) ile İslami Finans konusunda yabancı dilde yayımlanmış
eserlerin çevirisi konusunda protokol imzalanmış ve ilk yayın olarak Umer
Chapra’nın İslam İktisadında Ahlak ve Adalet basıma verilmiştir. Yeni
kitabın tercüme hazırlıkları sürmektedir.
9.Medeniyet Üniversitesinin düzenlediği İSEFE adlı etkinliğe, Başkent
Üniversitesi’nin 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi’ne sponsor
olunmuştur.
10.Sektörümüzün algı ve itibarının araştırılması için KANTAR-TNS firması
marifetiyle 1.775 örneklem üzerinden derin görüşme ve yüzyüze anket
çalışması eşliğinde rapor hazırlatılmıştır.
11.Birliğimizin kurumsal iletişim yayını olarak sektördeki güncel
gelişmelerin yer aldığı 2 ayda bir çıkarılmak üzere “Katılım Finans” adlı
derginin yayınlanmasına ve katılım bankalarımıza, il müftülüklerine,
üniversitelerin ilahiyat ve iktisat birimlerine, il ticaret odalarına, seçilmiş
STK’lara, bürokrat ve bu alanda çalışan akademisyenlere gönderilmesine
devam edilmiştir.
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12.Üniversitelerin ilahiyat, İİBF bölümlerinde okutulmak üzere “Yaşayan
ve Gelişen Katılım Bankacılığı” adlı ders kitabının, 26 kişilik akademisyen
ve sektörden uzman bir Komisyon ile yazımı tamamlanmıştır. 2018 ikinci
yarısında üniversitelerde okutulmaya başlanacaktır.
13.”Katılım Bankalarında Hazine Ürünleri
Uygulamaları” adlı kitap yayınlanmıştır.

ve

Sermaye

Piyasası

14.Katılım Bankaları Birliğini ve üyelerimizi tanıtmaya yönelik olarak
hazırlattığımız “Katılım Bankaları 2017” adlı kitaptan 5000 adet
bastırılarak üyelerimize, basın yayın kuruluşlarına, ticaret odalarına,
üniversitelere, kütüphanelere, milletvekillerine, bürokratlara, bankacılara
ve seçilmiş STK’lara dağıtılmıştır. Aynı kitabın İngilizce çevirisinden de
1000 adet bastırılmış ve uluslararası kuruluşlara gönderilmiştir.
15.Ekonomi dergilerinde, ulusal basın ve televizyonlarda Birliğimizi ve
faaliyetlerini ayrıca katılım bankacılığını tanıtan demeçler ve röportajlar
verilmiştir. Özellikle son yıllarda yaşanan global finansal krizden daha az
etkilenen katılım bankacılığının bilinirliğinin ve itibarının artması nedeniyle
yabancı bankacı, uluslararası kuruluş, yatırımcı ve yayın kuruluşlarından
alınan bilgilendirme ve görüşme taleplerinde artış meydana gelmiştir.
16.Finansal okuryazarlığa katkı ve katılım bankacılığının tanıtımı amacıyla
TRT HABER kanalında Farklı Gündem başlıklı programa sponsor
olunmuş, 15 günde 1 Cumartesi günleri 30’ar dakikalık 8 bölüm halinde
Yönetim Kurulumuz ve Genel Sekreterimiz tarafından katılım bankalarımız
ve katılım bankacılığı işleyiş modeli izleyicilere anlatılmıştır.
17.Hürriyet ve Sabah Gazetelerinde katılım bankacılığı hizmetlerini tanıtıcı
her ay bir sayfa haber, röportaj, köşe yazısı ve ilan yayınlanmasına devam
edilmiştir.
18. «Katılım Bankacılığı Nedir? Nasıl Çalışır?» adlı broşür hazırlanarak
yayımlanmıştır.
19.«Neden Katılım Bankacılığı?» adlı reklam filmi yaptırılmış ve sosyal
medya ve etkinliklerde gösterilmeye başlanmıştır.
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20. İşitme ve konuşma engellileri için Birliğimizce eğitimler düzenlenerek
bankalarımızın şubelerinde işitme ve konuşma engelli müşterilere hitap
edecek personelin yetişmesi sağlanmıştır.
21.Karzı Hasen konulu Sakarya Üniversitesinin düzenlediği çalıştaya
sektörümüzden uzmanlar katılmıştır.
22.TFRS 9 değişikliği konusunda katılım bankalarımız ilgili temsilcilerine
eğitim verilmiştir.
23.Katılım bankalarımızın ilgili temsilcilerinin iştirak edeceği Yatırım
Ortamının İyileştirilmesi konulu bir eğitim/konferans verilmesi
kararlaştırılmıştır.
24.Katılım Bankacılığı Tanıtımı ve 2018-2019 Strateji Planının
Belirlenmesi Çalışmaları kapsamında iletişim stratejisi ve eylemlerin
belirlenmesi amacıyla kreatif ajans seçimi yapılarak yeni dönem iletişim
faaliyetlerine ilişkin aksiyon planları oluşturulması çalışmaları
sürdürülmektedir.
V- DİĞER FAALİYETLER
1.Halen Birliğimiz bünyesinde 40 adet Çalışma Komitesi bulunmaktadır.
Ayrıca, başta Türkiye Bankalar Birliği olmak üzere çeşitli kuruluşlar
nezdinde oluşturulan toplam 38 çalışma grubunda da temsilcilerimiz
bulunmaktadır. Vergi Konseyi İcra Kurulu, TBB Risk Merkezi Yönetimi,
TOBB İstanbul Tahkim Merkezinde olmak üzere 3 ayrı kuruluşun üst
yönetiminde toplam 3 adet temsilcimiz bulunmaktadır.
2.Katılım Endeksi kurucu ortakları arasına Vakıf Katılım Bankası A.Ş. dahil
edilmiştir.
3.Birliğimiz mevcut ofisinin önümüzdeki dönemde ihtiyacı karşılamada
yetersiz kalması nedeniyle, şimdiki yeri olan Ümraniye’de Akofis adlı iş
merkezine taşınmıştır.
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4.Bankacılık Kanunu’nun 99 uncu maddesi gereğince yılda iki kez yapılan
“Finansal Sektör Komisyonu” toplantılarına iştirak edilerek sektör
gelişmeleri hakkında Birliğimiz görüşleri aktarılmıştır.
5.Trakya Üniversitesi’nde katılım bankacılığını tanıtmak üzere Konferans
verilmiş ve öğrencilerden gelen sorular cevaplanmıştır.
6. Ekim ayında yapılan üç günlük DİYK «Güncel Dini Meseleler İstişare
Toplantısı»na iştirak edilmiştir.
7.TCMB’nin «İslami Bankacılıkta İnovasyon, Düzenleme ve Etkinlik
Çalıştayı»na, SESRIC tarafından düzenlenen «İslam İşbirliği Teşkilatına
Üye Ülkeler İçin İslami Finans Endüstrisi Veri Tabanını Geliştirme
Çalıştayı»na ve TSPB’nin «Sermaye Piyasaları Kongresi»ne konuşmacı
olarak katılım sağlanmıştır.
8.Birlik bünyesindeki resmi yazışma ve haberleşmede KEP (Kayıtlı
Elektronik Posta) entegrasyonu ve e-imza ile gönderim yöntemine,
böylece EYP (E-Yazışma Paketi) uyumlu EBYS (Elektronik Belge Yönetim
Sistemi) kullanımına geçilmiştir.
9.Yasa dışı bahisle mücadele konusundaki son gelişmeler, bankalarca
risk yönetimi ve kontrol-izleme amaçlı kullanılan programların etkinliği,
iyileştirmeye açık alanları ve Çiftlik Bank benzeri yeni fraud yöntemleri ve
bunların Şüpheli İşlem Bildirimine (ŞİB) konu edilmesi hakkında MASAK
Başkanlığında yapılan toplantılara katılım bankalarımızdan temsilciler
iştirak etmiştir.
10.CIBAFI Global Forumuna katılım sağlanmıştır.
11. BDDK’nın talimatı üzerine, ortak POS cihazı ile tüm üye kuruluşların
hizmet
verebileceği
altyapının
kurulması
amacıyla
BKM
koordinasyonunda yürütülen çalıştaya Birliğimizi temsil etmek üzere
katılım sağlanmıştır.
12.IDB’nin daveti üzerine Tedavi Edilebilir Körlükle Mücadele Mutabakatı
konusunda Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın da katıldığı Ankara’da
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yapılan, IDB ve Eximbank’ın ortak düzenlediği İhracatçı ve Yatırımcı
Zirvesi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katıldığı İzmir’de yapılan
toplantılara iştirak edilmiştir.
13.Dünya Altın Konseyinin 28/03/2018 tarihli altın işlemlerinin uluslararası
piyasada dokümantasyonunun standardına ilişkin çok paydaşlı çalıştaya
katılım sağlanmıştır.
14.2017 yılında 10 yıllık zamanaşımına uğrayan hesap, alacak ve
kıymetlerin Şubat-Mayıs ayında TMSF ve Birlik web sayfalarında
sorgulanmasını içeren platform yayına açılmıştır.
15.“İslami Finans ve Finansal Teknoloji” ve “Finansal Teknoloji ve Eğitim:
Üniversiteler ile İşbirliği” konulu Borsa İstanbul’da yapılan çalıştaya katılım
sağlanmıştır.

Saygılarımızla,
TKBB Yönetim Kurulu
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yönetim kurulu kararı

TüRKlYE

KAT|Llırl BANKALAR|

BiRLiĞi

TOPLAı{TI İ{o:255

Türkiye Kahllm Bankalan Bhliği Yönetim Kurulu, 2510412018 Çarşamba giınü saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
cad. Akofis Park c Blok No:8 Kat:8 34768 Ümraniye / istanbul adresinde yaptlğl toplanhda aŞağldaki karan
almlşhr.

Genel sekreterlikçe hazlrlanlp Yönetim Kuruluna sunulan 2018

- 2019 dönemi Birlik Bütçesini l1.000.000-Tt

gideİ ve gelir tahmini toplamlyla kabul edilip onaylanmak üzere; 09.05.2018 tarihinde Çlrağan Palace
Kempinski'de gerçekleŞtirilecek olan l7. 0lağan Genel Kurula sunulmaslna,
oybirliği ile karar verilmiştir.
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5
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6
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Mevcut kadromuza ilavaten, 5 Danışma Kurulu Üyelesinin atanması ve 5 uzman personelin istihdamı öngörülmüştür.

Geçmiş dönem faaileyetlerine kıyasla, çeşitli muhtelif sarf mazlemelerinin bu alanda alınması hedeflenmiş, diğer tarafta personel sayısının artışı
ve iş yoğunluğu gerekçesiyle artış gerçekleşmiştir.

Yeni atanacak Danışma Kurulu Üyelerimizin muhtelif seyehatlari nedeniyle artış sağlanmıştır.

Yeni ofis kirası ile ortak kullanım alanı ve enerji sarfiyatları (elektrik, su, doğalgaz dahil) artmıştır.

Yönetici araç sayısı 2'ye çıkartılmıştır.

Birlik bünyesinde sektöre yönelik beklentilerin karşılanmasını teminen; zengin bir kütüpheninin kurulması, böylece gerek yerel gerekse yabancı kaynakaların temini hedeflenmiştir.

Eğitim hizmetlerinin yanısıra, Eğitim web sayfası ile online e-eğitim konsepti gibi çalışmaların oluşturulması planlanmıştır.

Merkezi Fatura Kayıt Platformu - İktisadi İşletmesi Yazılım ve Donanım hizmetininin alımı kurulumu hedeflenmiştir.
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Genel giderler kaleminde yüksek orandaki azalışın gerekçesi, ofis tefriş masrafının olmayacağı içindir.
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NOT :
2017-2018 mali dönemi kapsamında kalan 3.165.000 TL bütçe tutarı
Nisan, Mayıs ve Haziran ayında gerçekleşetiririlecek Birlik
faaliyetlerinde kullanılacaktır.
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I -GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Birliğin normal faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken demirbaş, personel, kırtasiye,
seyahat, kira, araç kira giderleridir.
II - FAALİYET GİDERLERİ
• Abonelik Giderleri: Yerli ve yabancı kitap, dergi, haber ajansları aboneliği vb.
giderlerdir.
• Kitap Giderleri: Birlik kütüphanesinin zenginleştirilmesi, çeşitli etkinliklerde dağıtmak
üzere alınan ya da basımı yaptırılan kitap giderleri ile yüksek lisans ve doktora
bursiyerlerine ödenen burs giderleridir.
• Eğitim ve Burs Giderleri: Eğitim Komitemizle birlikte programlanan ve katılım
bankaları personeli için hazırlanarak yürütülen eğitim faaliyeti giderleridir.
• Tanıtım ve AR-GE Giderleri: Yıllık sektör raporu, dergi, araştırma raporları yayını,
yurtiçi ve yurtdışı çeşitli etkinliklerde ve medya mecralarında organizasyon,
sponsorluk, ilan, reklam giderlerini içermektedir.
• Bilişim Giderleri: Birlik web sitesinin ve sosyal medya hesaplarının güncellenmesi
başta olmak üzere tasarım yenileme, modül geliştirme ve sunucu hizmetine ait giderler
ile Merkezi Fatura Kayıt Platformu (MFKP) Projesi yazılım harcamalarını içermektedir.
B- GELİRLER
• Masraf İştirak Payları: Yönetim Kurulundaki fiili temsile uygun bir şekilde eşit olarak
üyeler tarafından giderlerin karşılanması çerçevesinde bütçeye iştirak edilen kaynaktır.
• Sair Gelirler: Birliğin katılma hesaplarının işletilmesinden beklenen kâr payı
gelirlerinden oluşmaktadır.
MÜNAKALE YETKİSİ
Gider kalemleri arasında münakale yetkisine Yonetim Kurulu haiz olup, alacağı bir kararla
bu yetkisini Genel Sekretere devredebilir.
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