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73 Üniversiteler ile finans sektörü 
arasındaki işbirliğini güçlendirmek 
amacıyla üniversite-sektör 
platformu oluşturulacaktır. 

YÖK Milli Eğitim Bakanlığı, SPK, 
BDDK, Borsa İstanbul, Türkiye 
Bankalar Birliği, Türkiye 
Katılım Bankaları Birliği, 
Türkiye Sermaye Piyasaları 
Birliği, Sigortacılık Eğitim 
Merkezi  

Ocak 2015 -
Aralık 2015 

Finans sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikteki personelin yetiştirilmesi 
amacıyla üniversitelerin müfredatının tespitine yönelik işbirliği için bir 
platform oluşturulması öngörülmektedir.  

Öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmek amacıyla finans kuruluşlarında 
staj gören öğrenci sayısı ve staj süresinin artırılması sağlanacaktır.  
Sektörde öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklerin 
belirlenmesi ile sürecin planlanması, uygulanması ve 
değerlendirilmesinde koordinatör akademisyen ve eğitim sorumlusunun 
sektörle işbirliği içinde etkin ve verimli bir şekilde çalışması sağlanacaktır. 

Üniversite ve özel sektör işbirliğiyle yapılacak finans alanındaki 
araştırmalar teşvik edilecek ve üniversitelerin finansal sektörle ilgili 
verilere ulaşması kolaylaştırılacaktır.  

7. Bileşen: Katılım Bankacılığı ve Faizsiz Finans Sisteminin Geliştirilmesi 

Politika 1: Faizsiz finans sistemine yönelik mevcut algının iyileştirilmesi 

No Eylem Eylemden 
Sorumlu 
Kuruluş 

Eylemle İlgili Kuruluşlar Başlangıç 
Bitiş Tarihi  

Açıklama 

74 Faizsiz finans sisteminin felsefesini 
ve uygulamalarını konu alan 
kapsamlı bir tanıtım kampanyası 
yürütülecek, sistemin geliştirilmesi 
ve tanınmasına yönelik ulusal ve 
uluslararası düzeyde 
organizasyonlar düzenlenecektir.  

BDDK Hazine Müsteşarlığı, SPK, 
TCMB, TMSF, Borsa İstanbul, 
Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği 

Ocak 2015 -
Aralık 2018 

Eylem çerçevesinde; 
a) 2015 yılını kapsayan bir tanıtım kampanyası yürütülecektir. 

Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından 2015 yılı Haziran ayına 
kadar, kampanyanın amaçlarını ele alan bir bilgilendirme 
dokümanı hazırlanacaktır. Tanıtım kampanyasının ana unsurlarını 
görsel ve yazılı spotlar, okullarda tanıtım toplantıları ve 
yarışmalar oluşturacaktır.  

b) BDDK, Borsa İstanbul, Hazine Müsteşarlığı, TCMB ve SPK 
tarafından yılda en az bir defa faizsiz finans sistemine ilişkin 
ulusal veya uluslararası düzeyde bir panel, çalıştay veya 
konferans düzenlenecektir.  

c) Borsa İstanbul ve SPK işbirliğiyle farklı platformlarda faizsiz 
yatırım ürünleri hakkında piyasa oyuncularını bilgilendirici 
toplantılar yapılacak ve ürünleri tanıtıcı rehberler hazırlanacaktır. 
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75 Faizsiz finans sistemine yönelik 
olumsuz algılara neden olan 
unsurlar tespit edilecek, söz konusu 
unsurlarla ilgili olarak şeffaflığın 
artırılması ve kamuoyunun doğru 
bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

Türkiye 
Katılım 
Bankaları 
Birliği 

BDDK Ocak 2015 - 
Aralık 2015  

Eylem kapsamında Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından 2015 yılı 
Haziran ayına kadar toplum nezdinde şeffaflık gerektiren bilgi ve 
uygulamaların hangileri olduğuna ilişkin bir rapor hazırlanacaktır. 
Belirlenen uygulamalar hakkında katılım bankaları ile Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği arasında kamuoyunun etkin bilgilendirilmesini sağlayacak 
bir mekanizma tesis edilecektir. 
 
 
 

76 Katılım bankaları tarafından 
gerçekleştirilen sosyal amaçlı 
projeler finansal alana 
yönlendirilecektir. 

Türkiye 
Katılım 
Bankaları 
Birliği 

Katılım Bankaları Ocak 2015 -
Aralık 2015 

Eylem kapsamında öncelikle, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve katılım 
bankaları işbirliğiyle sistemin niteliklerine uygun sosyal amaçlı finansal 
projeler belirlenecek ve daha sonra bu projeler verimlilik ve 
uygulanabilirlik kriterleri açısından ilgili paydaşlarla birlikte analiz edilerek 
ortak görüş sağlanacaktır. Eylemin hayata geçirilmesinde önemli bir 
aşama katılım bankalarının yukarıda bahsi geçen uygulamalarını 
kapsamlı/etkin bir biçimde kamuoyuyla paylaşmalarının sağlanmasıdır.  
 
 
 

77 Faizsiz finans sisteminde işlemlerin 
niteliklerinin anlaşılmasını önleyen 
mevcut algı bozucu uygulama ve 
terimlere alternatif öneriler 
geliştirilecektir. 

Türkiye 
Katılım 
Bankaları 
Birliği 

Hazine Müsteşarlığı, SPK, 
BDDK, Türk Dil Kurumu, Borsa 
İstanbul 

Ocak 2015 - 
Aralık 2016 

Eylem kapsamında faizsiz finans kurumlarına yönelik algıyı olumsuz 
etkileyen uygulama ve terimlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği tarafından ilgili paydaşlarla görüşmeler, anket ve analiz 
çalışmaları gerçekleştirilerek yanlış anlaşılmalara neden olduğu belirlenen 
terim ve uygulamalara ilişkin alternatifler geliştirilecektir. Kullanılması 
konusunda ortak görüşe varılan terimlerin ilgili tüm çevrelerce 
benimsenmesi adına etkin iletişim kanalları ve araçları tespit edilecek, 
buna karşılık kullanılmasında sakınca görülen terimlerin ise kullanımdan 
kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
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Politika 2: Faizsiz finans alanına ilişkin insan kaynağının geliştirilmesi ve literatürün zenginleştirilmesi 

No Eylem Eylemden 
Sorumlu 
Kuruluş 

Eylemle İlgili Kuruluşlar Başlangıç 
Bitiş Tarihi  

Açıklama 

78 Faizsiz finans alanında Türkçe 
akademik yayın sayısı artırılacak ve 
bu alanda bir veri tabanı 
oluşturulması sağlanacaktır. 

Türkiye 
Katılım 
Bankaları 
Birliği 

YÖK, Hazine Müsteşarlığı, SPK, 
BDDK, Ulusal Akademik Ağ Ve 
Bilgi Merkezi 

Ocak 2015 - 
Haziran 2018  

Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve BDDK, eşgüdümlü olarak YÖK ile 
yazışarak Türkiye’de katılım bankacılığı ve faizsiz finans konusunda 
çalışmalar yapan akademisyenler ve bu alandaki çalışmalara ilişkin bilgileri 
içeren bir veri tabanı talebinde bulunacaktır. YÖK’ten gelecek bilgilerle 
oluşturulacak veri tabanı Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından 
internet üzerinden kullanıcıların paylaşımına sunulacaktır. Ayrıca, eylem 
kapsamında faizsiz finans alanındaki belli başlı yabancı kitapları tercüme 
ettirecek ve telif eserler oluşturacak bir mekanizma oluşturulacaktır. 

79 Üniversitelerin işletme ve iktisat 
fakültelerinde İslam ekonomisi ve 
faizsiz finans, ilahiyat fakültelerinde 
ekonomi ve finans alanlarında 
seçmeli/zorunlu dersler 
programlara konulacaktır. 

YÖK BDDK, Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği, Üniversiteler 

Ocak 2015 - 
Aralık 2018 

İlk aşamada 2015 yılı içerisinde YÖK, üniversiteler, Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği ve BDDK temsilcileri İslam ekonomisi ve faizsiz finans 
derslerinin bu konuda istekli üniversitelerde programlara eklenmesi 
konusunda toplantılar yapacaktır. Toplantılar neticesinde söz konusu 
dersleri programlarına koymayı düşünen üniversitelerin öğretim üyesi ve 
diğer ihtiyaçları belirlenecektir.  

Ayrıca, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde en az 2 ilahiyat fakültesinde 
ekonomi ve finans dersleri, 5 İİBF’de faizsiz finans ve İslam ekonomisi 
dersleri müfredata eklenecektir. 

80 Faizsiz finans sisteminde lisanslı 
personel ihtiyacının olup olmadığı 
tespit edilerek ihtiyaç varsa gerekli 
düzenlemelerin yapılması 
sağlanacaktır. 

SPK Sermaye Piyasası Lisanslama 
Sicil ve Eğitim Kuruluşu 

Ocak 2015 - 
Aralık 2016 

Faizsiz finans alanında lisanslı personel ihtiyacının olup olmadığı hususu 
SPK’nın lisanslamaya ilişkin düzenlemelerinde değerlendirilecektir. İhtiyaç 
görülmesi halinde, SPK tarafından lisanslama tanımları yapılarak sınavların 
düzenlenmesine yönelik tebliğde değişiklik yapılacak, Sermaye Piyasası 
Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu tarafından ilgili modül oluşturulacaktır.  
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81 Faizsiz finansa yönelik sertifikasyon 
programı uygulanmaya 
başlanacaktır. 

Sermaye 
Piyasası 
Lisanslama 
Sicil ve 
Eğitim 
Kuruluşu 
 
 
 

Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği 

Ocak 2015 - 
Aralık 2018 

Eylem faizsiz finans konusundaki bilgi altyapısının artırılması ve 
uzmanlaşmanın teşvik edilmesi amacıyla bu alandaki eksik nitelikli işgücü 
ihtiyacının giderilmesine yardımcı olacaktır.  

82 Belirlenecek bir üniversitede faizsiz 
finans alanında çalışacak bir 
enstitü/araştırma merkezi 
kurulacaktır.  

YÖK Hazine Müsteşarlığı, SPK, 
BDDK, TCMB, Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği, Üniversiteler, 
Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği 

Ocak 2015 -
Aralık 2018 

Faizsiz finans alanında bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi ve 
desteklenmesi, bu alanda yetkin akademik ve uygulayıcı insan kaynağının 
yetiştirilmesi, dünya ve Türkiye uygulamalarının araştırılması ve 
uygulamaya ilişkin standartların belirlemesi amacıyla YÖK tarafından 
belirlenecek bir üniversite bünyesinde bir enstitü/araştırma merkezi 
kurulacaktır. Söz konusu araştırma merkezini kuracak üniversite projeye 
ilişkin eylem planını 2015 yılı Aralık ayına kadar hazırlayacaktır. Öngörülen 
eylem planı çerçevesinde araştırma merkezi/enstitünün ihtiyaç duyduğu 
altyapı ve insan kaynağı temin edilerek belirlenecek müfredata uygun 
olarak faaliyete geçmesi sağlanacaktır. 
 
 
 

83 Faizsiz finansa yönelik burs ve ödül 
imkânları artırılacaktır. 

Türkiye 
Katılım 
Bankaları 
Birliği 

YÖK, Hazine Müsteşarlığı, 
TCMB, TÜBİTAK, Üniversiteler, 
Katılım Bankaları 

Ocak 2015 - 
Aralık 2018 

Nitelikli işgücü ve öğretim kadrosunun oluşturulması amacıyla YÖK, kamu 
kurumları ve faizsiz finans kuruluşları yurtdışında faizsiz finans alanında 
eğitim veren akredite üniversitelere yılda en az 5 öğrenci gönderecektir. 
Ayrıca, Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin daha önce bir defa düzenlediği 
ödüllü makale yarışmasına süreklilik kazandırılacaktır. TÜBİTAK tarafından 
sosyal bilimler alanında verilen destek programlarına faizsiz finans alanı 
da dâhil edilecektir. 
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Politika 3: Faizsiz finans sisteminin kurumsal yapısının ve hukuki altyapısının geliştirilmesi 

No Eylem Eylemden 
Sorumlu 
Kuruluş 

Eylemle İlgili Kuruluşlar Başlangıç 
Bitiş Tarihi  

Açıklama 

84 Mevcut mevzuatın taranması 
gerçekleştirilecek ve faizsiz finans 
sisteminin ihtiyaç duyduğu 
düzenlemelere ilişkin öneriler 
sunulacaktır. 

BDDK Adalet Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, 
TCMB, TMSF, SPK, Kamu 
Gözetimi Kurumu, Borsa 
İstanbul, Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği 

Ocak 2015 -  
Eylül 2015 

Ortak konularda ilgili bütün sektör kuruluşlarının aynı düzenlemelere tabi 
kılınması, faizsiz finansa ilişkin ihtiyaç duyulan düzenlemelerin geleneksel 
sistemle ayrıştığı noktalarda çözüm aranması ve düzenlemeler yapılması 
amacıyla BDDK koordinasyonunda ilgili paydaşların yer alacağı bir 
“Mevzuat Komitesi” oluşturulacaktır. Söz konusu komite kapsamlı bir 
mevzuat taraması yaparak sistemin geliştirilmesine imkân sağlayacak 
mevzuat altyapısı çalışmasını gerçekleştirecektir. 

85 Kamu sermayeli bir katılım 
bankasının kurulmasına yönelik 
hazırlık çalışmaları 
tamamlanacaktır. 

Hazine 
Müsteşarlığı 

Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK, 
Rekabet Kurumu, Türkiye 
Bankalar Birliği, Türkiye 
Katılım Bankaları Birliği, 
Türkiye Sermaye Piyasaları 
Birliği  

Ocak 2015 - 
Aralık 2015 

Sektörün gelişimini desteklemek amacıyla kamu sermayeli bir katılım 
bankasının kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacaktır. 

86 Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin 
rolü ve verimliliğinin artırılması 
amacıyla Türkiye Katılım Bankaları 
Birliğinde reorganizasyon 
çalışmaları yapılacaktır. 

Türkiye 
Katılım 
Bankaları 
Birliği  

BDDK Ocak 2015 - 
Aralık 2015 

Eylem kapsamında, ilgili paydaşların temsil edildiği bir çalışma grubu 
oluşturularak Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin rolü ve verimliliğini 
artıracak eylemler ortaya konulacak, belirlenecek plan çerçevesinde 
eylemler hayata geçirilecektir. Bu sayede, Türkiye Katılım Bankaları 
Birliğinin reorganizasyonu ve yeterli kaynağa (insan kaynağı, mali 
kaynaklar vb.) sahip olması sağlanacaktır. 
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87 Faizsiz finans alanında 
koordinasyon sağlayacak bir 
mekanizma oluşturulacaktır. 

Hazine 
Müsteşarlığı  

Kalkınma Bakanlığı, SPK, 
BDDK, TCMB, Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği 

Ocak 2015 - 
Aralık 2015 

Faizsiz finans konusunda ilgili bütün kurumları koordine edecek ve 
gelişmelerin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için koordinasyon 
sağlayacak bir mekanizma kurulacaktır. Söz konusu mekanizma, faizsiz 
finans konusunda vizyon tespiti ve ilgili taraflar arasında koordinasyon 
işlevi yanında faizsiz finansa ilişkin yabancı yatırımcıların ülkemize 
çekilmesi, uluslararası kuruluşlardan fon temininin artırılması ve IDB 
fonlarının daha etkin kullanılmasını sağlayan sistemlerin kurulmasını 
sağlayacaktır. 

88 Faizsiz finans kuruluşları ile Din 
İşleri Yüksek Kurulu (DİYK) arasında 
bir iletişim kanalı tesis edilecektir. 

Türkiye 
Katılım 
Bankaları 
Birliği 

DİYK Ocak 2015 - 
Aralık 2016 

DİYK’nin toplum nezdinde sahip olduğu konumdan sistemin gelişmesi 
adına yararlanılması amacıyla DYİK ile faizsiz finans kuruluşları arasında 
düzenli bilgi akışına imkân veren bir iletişim kanalı tesis edilecektir. Tesis 
edilecek yapının geliştirilmesi için Türkiye Katılım Bankaları Birliği 
öncülüğünde katılım bankaları ile DYİK arasında toplantılar 
düzenlenecektir. Yapılacak toplantılarla, eylemin hayata geçirilmesi 
sürecinde yol haritası ve taraflara düşen sorumluluklar belirlenecektir. 

89 Faizsiz finans kuruluşları tarafından 
yapılan işlemler arasındaki 
farklılıkları asgari düzeye indirmeye 
yönelik bir mekanizma 
geliştirilecektir. 

BDDK Kalkınma Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, SPK, TCMB, TMSF, 
Borsa İstanbul, Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği  

Ocak 2015 - 
Aralık 2016 

Faizsiz finans kuruluşları tarafından benzer ürün ve hizmetler için farklı 
uygulamaların benimsenmesi sonucunda oluşan karışıklığın giderilmesi, 
sektöre duyulan güvenin artırılması ve sektörün daha geniş bir kitle 
tarafından benimsenmesinin sağlanması amacıyla faizsiz finans alanında 
standardizasyon sağlayacak bir mekanizma geliştirilecektir.  

90 Faizsiz finans kuruluşları nezdindeki 
danışma kurulları kurumsal bir 
yapıya kavuşturulacaktır. 

BDDK Hazine Müsteşarlığı, SPK, 
Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği 

Ocak 2015 - 
Aralık 2016 

Danışma kurullarına dair konular ilgili mevzuata dâhil edilerek söz konusu 
kurullara hukuki bir nitelik kazandırılacaktır. Bu kapsamda; 

a) Mevcut uygulamalardaki eksiklik ve sorunlar tespit edilecek, 
yurtdışı iyi uygulamalar incelenecektir. 

b) Türkiye’deki faizsiz finans kuruluşları için uygun bir danışma 
kurulu yapısı belirlenecektir. Bu bağlamda danışma kurulunun, 
faizsiz finans kuruluşlarının organizasyon yapısındaki yeri, 
organları, görev ve yetkileri gibi hususlar netleştirilecektir. 

c) Danışma kurullarına ilişkin konuların ilgili mevzuata dâhil 
edilmesine yönelik düzenleme çalışmaları yapılacaktır. 
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91 Faizsiz finans alanındaki 
uluslararası standartlar incelenerek 
bunların ülkemizde uygulanması 
sağlanacak ve gerekli görülmesi 
halinde yeni standartlar 
belirlenecektir. 

BDDK SPK, Hazine Müsteşarlığı, 
Diyanet İşleri Başkanlığı, 
TCMB, TMSF, Borsa İstanbul, 
Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği 

Ocak 2015 - 
Aralık 2018  

İlgili kurumlar nezdinde yapılacak çalışmalar neticesinde, Türkiye’nin 
faizsiz finans alanındaki ağırlığını ve yatırımcılar nezdinde itibarını 
artırabilecek uluslararası ilke ve standartların iç hukuka aktarılması ve 
uygulanması sağlanacaktır. Gerekli görülen alanlarda Türkiye’ye özgü 
standartlar belirlenecektir. 

92 Faizsiz finans prensiplerine uygun 
etik ilkeler belgesi hazırlanacaktır. 

Türkiye 
Katılım 
Bankaları 
Birliği 

Katılım Bankaları Ocak 2015 - 
Aralık 2015 

Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde faizsiz finans hizmeti veren 
kurum ve kuruluşlar ile danışma kurullarına yönelik sistemin kendi 
niteliklerini yansıtan özgün etik ilkeler hazırlanması amacıyla konuya vakıf 
uzman kişilerden oluşan bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Bu grup ulusal 
ve uluslararası bilimsel kaynakların yeterli düzeyde araştırmak ve taslak 
bir belge hazırlamakla sorumlu olacaktır. İzleyen aşamada söz konusu 
taslak belge üzerinden ilgili tüm paydaşların görüşleri alınacaktır. 
Hazırlanacak olan belge, ilgili kuruluşlar tarafından ileriki dönemlerde 
alınacak mesleki tanzim kararları için bir referans ve dayanak niteliği arz 
edecektir. 

93 Faizsiz finans prensiplerine uygun 
kurumsal yönetim ilkeleri 
belirlenecektir. 

BDDK Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği 

Ocak 2016 - 
Aralık 2017 

Sistemin kendi niteliklerini yansıtan kurumsal yönetim ilkeleri 
oluşturularak mevcut ve ilgili kuruluşların sorumlulukları belirlenecektir. 
BDDK tarafından hazırlanacak ve kamuoyuna açık olacak bu ilkeler, faizsiz 
finans sistemine yönelik algıyı olumlu etkileyecek ve sistemin kurumsal bir 
yapıya kavuşturulmasında önemli bir adım teşkil edecektir. 
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Politika 4: Faizsiz finans ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması 

No Eylem Eylemden 
Sorumlu 
Kuruluş 

Eylemle İlgili Kuruluşlar Başlangıç 
Bitiş Tarihi  

Açıklama 

94 “Azalan müşareke” ürünü 
geliştirilecektir. 

BDDK Adalet Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği 

Ocak 2015 - 
Aralık 2016 

“Azalan müşareke” ürününün katılım bankalarınca sukuk ihracına konu 
edilebilmesi nedeniyle söz konusu ürünün yaygınlaşması halinde katılım 
bankalarının uzun vadeli fon teminine katkı sağlanabilecektir. Eylem 
kapsamında, gerekli mevzuat değişikliklerinin gerçekleştirilmesi suretiyle 
işlem mümkün hale gelecektir. Ayrıca, banka ile müşteri arasında malın 
mülkiyetinin devri esnasında çifte vergilendirme ve ilave tapu 
masraflarının önüne geçilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

95 Hazine Müsteşarlığınca geliştirilen 
melek yatırımcı vb. projelerin 
katılım bankalarınca 
mudarebe/müşareke yöntemiyle 
fonlanması sağlanacaktır. 

BDDK Maliye Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, BDDK 

Ocak 2015 - 
Aralık 2017 

Melek yatırımcılar tarafından desteklenecek girişimcilerin tespiti amacıyla 
kullanılan süzgeç mekanizmalarının ve Kredi Garanti Fonunun katılım 
bankalarınca kullanılabilmesi ve diğer gerekli düzenlemelerin yapılması 
2017 yılı Haziran ayına kadar tamamlanacaktır.  

Girişimcilerin mudarebe ve müşareke yöntemleriyle fonlanmasının teşvik 
edilmesi amacıyla melek yatırımcılara sağlanan vergi teşviklerine benzer 
bir yapı 2017 yılı Haziran ayına kadar oluşturulacaktır. BDDK tarafından, 
söz konusu işlemler için tutulacak genel karşılıklar vb. yükümlülüklere 
ilişkin çalışmalar 2017 yılı Aralık ayına kadar tamamlanacaktır.  

96 Mevcut faizsiz finans ürünlerinin 
yaygınlaştırılmasına ilişkin vergi 
uygulamaları gözden geçirilecek ve 
gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

Maliye 
Bakanlığı  

Hazine Müsteşarlığı, SPK, 
Takasbank, Merkezi Kayıt 
Kuruluşu, Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği 

Ocak 2015 - 
Aralık 2015 

Kullanımı sınırlı olan kira sertifikası türlerinin ihracının artırılması için vergi 
düzenlemeleri (özellikle damga ve diğer işlem vergileri) gözden 
geçirilecektir. Katılım bankalarının finansal kiralamayla konut finansmanı 
yapmasındaki ve murabaha işlemi sırasında ortaya çıkabilecek çifte 
vergilendirme probleminin çözülmesi sağlanacaktır.  
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97 Türkiye’de mevcut durumda 
kullanılmayan veya sınırlı oranda 
kullanılan faizsiz finans ürünlerinin 
yaygınlaştırılmasına ilişkin 
çalışmalar yapılacaktır. 

Türkiye 
Katılım 
Bankaları 
Birliği 

Maliye Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, SPK, BDDK, 
TCMB, Borsa İstanbul 

Ocak 2015 - 
Aralık 2016 

Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesinde “Faizsiz Finans Ürünleri 
Geliştirme Komitesi” 2015 yılı Haziran ayına kadar kurulacaktır. Bu komite 
isticrar, menafaa, müsaveme, selem, paralel selem, musakaat, muzaraa 
gibi yurtdışı piyasalarda kullanılmakta olan ürünlerin Türkiye’de 
uygulanabilirliğini araştırıp 2016 yılı Haziran ayına kadar konuyla ilgili bir 
rapor hazırlayacaktır. Ayrıca, kefalet, karz-ı hasen ve istisna ürünleri 
katılım bankaları, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve danışma kurulları 
tarafından belirli açılardan tekrar değerlendirilerek söz konusu ürünlerin 
katılım bankalarınca kullanılması standart hale getirilecektir. 

98 Faizsiz finans alanında girişim 
sermayesi yatırım fonu, 
gayrimenkul yatırım fonu, altyapı 
gayrimenkul yatırım ortaklığı ve 
katılım şemsiye fonunun 
uygulanması yaygınlaştırılacaktır. 

SPK Maliye Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Borsa İstanbul, 
Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği 

Ocak 2015 - 
Aralık 2018 

SPK tarafından söz konusu ürünlere ilişkin düzenleme çalışmaları 
tamamlanmış olup ürünlerin sorunsuz bir şekilde uygulamaya geçirilmesi 
amacıyla katılım bankalarıyla eşgüdümlü olarak çalışmalar yürütülecektir.  

99 Kamu kira sertifikası ihraçlarının 
artırılmasına yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. 

Hazine 
Müsteşarlığı 

Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK, 
TCMB, TMSF, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Borsa İstanbul, Takasbank, 
Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği, Kamu Bankaları 

Ocak 2015 - 
Aralık 2018 

Hazine Müsteşarlığı tarafından alternatif kaynak ve model temelli kira 
sertifikası ihracının yapılmasına yönelik mevzuat değişikliği çalışmaları 
tamamlanacaktır. Ayrıca, kira sertifikası ikinci el piyasasının 
derinleştirilmesi için Hazine Müsteşarlığı tarafından daha sık aralıklarla ve 
farklı para birimlerinde kira sertifikası ihraç edilmesi de dâhil gerekli 
hususlar değerlendirilecektir. 
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100 Özel sektör kira sertifikası 
ihraçlarının artırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılacaktır. 

SPK Adalet Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, SPK, BDDK, TCMB, 
Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Borsa İstanbul, 
Takasbank, Merkezi Kayıt 
Kuruluşu, Türkiye Bankalar 
Birliği, Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği, Türkiye 
Sermaye Piyasaları Birliği, 
Kamu Bankaları 

Ocak 2015 -  
Aralık 2018 

Eylem kapsamında; 
a) Hazine Müsteşarlığının kira sertifikası ihracıyla ilgili olarak 4749 

sayılı Kanunun 7. maddesinin A bendinde özel amaçlı kuruluşlara 
tanınan kira hukukuyla ilgili muafiyet özel sektör kira sertifikası 
ihraçlarında da tanınacaktır.   

b) SPK tarafından, kira sertifikalarının nitelikli yatırımcılara ve 
yurtdışı yatırımcılara satışına ilişkin esaslar uluslararası 
uygulamalara paralel hale getirilecektir. 

c) Finansal kiralama işlemlerinin kolaylaştırılması, özellikle konut 
finansmanının finansal kiralama kapsamında daha rahat 
yapılabilmesi için işleme ilişkin süreçler basitleştirilecektir.  

d) Türkiye’de inançlı mülkiyet ve trust gibi özel amaçlı kuruluşlara 
ihtiyaç olup olmadığı konusunda SPK’nın koordinatörlüğünde bir 
çalışma yapılacak ve ihtiyaç varsa gerekli mevzuat değişiklikleri 
gündeme alınacaktır. Bu kapsamda, Anglo-Sakson hukukunda yer 
alan ve uluslararası uygulamalarda ekonomik hak ve yetkileri 
içeren ancak tapu sicili değişikliği gerektirmeyen “beneficial 
ownership” hakkının devri ülkemizde de mümkün kılınacaktır. 
Diğer taraftan kendisini kuran kişiden ayrı bir malvarlığı olan ve 
yatırımcı menfaati ve güven esasına dayalı bir kurum olan trust, 
mevzuatımızda net bir şekilde tanımlanacaktır.  

e) Sermaye Piyasası Kanununun 61. maddesinin 3. fıkrasında yer 
alan “Teminat, amacı dışında tasarruf edilemez.” ibaresi SPK 
tarafından düzenlenecek bir ikincil mevzuat ile net bir şekilde 
açıklanacaktır. 

101 Borsa İstanbul nezdinde işlem 
gören kira sertifikaları 
çeşitlendirilecektir. 

SPK Borsa İstanbul Ocak 2015 - 
Aralık 2015 

Kira sertifikalarının ikinci el işlem hacminin artırılması amacıyla katılım 
bankaları tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince yurtdışında ihraç 
edilen kira sertifikalarının Borsa İstanbul’da işlem görmesi sağlanacaktır. 
İslam Kalkınma Bankasına (IDB) üye ülkeler ve Uluslararası İslami Likidite 
Yönetim Kuruluşu (IILM) tarafından gerçekleştirilen sukuk ihraçlarının 
Borsa İstanbul’da işlem görmesi için çalışmalar yapılacaktır.  
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102 Likiditeye yönelik ikinci el 
piyasaların geliştirilmesi 
sağlanacaktır. 

TCMB  SPK, Borsa İstanbul, 
Takasbank, Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği 

Ocak 2015 - 
Aralık 2015 

Katılım bankalarının geri satım vaadiyle alım yaparak ellerindeki likidite 
fazlalarını değerlendirmelerine ve TCMB’nin yeterli miktarda kira 
sertifikasına sahip olabilmesine imkân tanıyacak yapılar kurulacaktır. 
Katılım bankaları ile TCMB’nin Borsa İstanbul üzerinden karşılıklı işlem 
yapabileceği bir pazar oluşturmak amacıyla gerekli hukuki ve teknik 
altyapı çalışmaları tamamlanacaktır.  

103 Kıymetli maden piyasalarının 
katılım bankalarınca daha etkin 
kullanımı sağlanacaktır. 

Borsa 
İstanbul 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı SPK, 
Takasbank, Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği 

Ocak 2015 - 
Aralık 2016 

Eylem kapsamında; 
a) Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasının mevcut yapısı ve 

düzenlemeleri, katılım bankacılığı usul ve esasları çerçevesinde 
gözden geçirilecek ve katılım bankalarının bu piyasada daha aktif 
rol oynaması sağlanacaktır.  

b) Kıymetli madenler için bölgesel nitelikli gümrüklü antrepo 2015 
yılı Aralık ayına kadar kurulacaktır.  

c) Ülkemizin bölgesel anlamda önemli bir saklama merkezi 
konumuna gelmesi için yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşların 
Türkiye’de başta altın olmak üzere kıymetli maden 
stoklayabilecekleri ve gerektiğinde bu stokları Türkiye ya da 
çevre ülkelere sunabilecekleri bir saklama merkezi 2015 yılı 
Aralık ayına kadar kurulacaktır.  

d) Platin ve paladyumun borsa üyelerince ithalinde ve borsa içi 
alım-satım işlemlerinde KDV istisnası sağlanması ile borsada 
işlem gören kıymetli taşlardaki ÖTV’nin kaldırılmasına ilişkin 
çalışmalar yürütülecektir.  

104 Katılım sigortacılığı (tekafül) 
piyasası geliştirilecektir. 

Hazine 
Müsteşarlığı 

 Türkiye Sigorta Birliği  Ocak 2015 -  
Aralık 2017 

Katılım sigortacılığı müşteri tabanının genişletilmesi, sektörde faaliyet 
gösteren şirket sayısının artırılması ve katılım sigortacılığı çalışmalarının 
kurumsal bir zeminde sürdürülmesi için Sigortacılık Kanununun kapsamı 
katılım sigortacılığını da içerecek şekilde genişletilecek ve katılım 
sigortacılığı için bir sivil toplum kuruluşunun (derneğin) kurulması 
sağlanacaktır. Bunun yanı sıra, Türkiye’de bir retekafül şirketinin 
kurulması imkânı araştırılacaktır. 

 


