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İstanbul, 14/05/2019

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Sayın Üyelerimiz;
Birliğimizin, 01.04.2018 – 30.04.2019 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda
özet olarak bilgi ve değerlendirmelerinize sunulmuştur.
Yönetim Kurulumuz Genel Sekreterlikçe belirlenen gündemi görüşmek
üzere her ay toplanmış ve gündemdeki konuları karar altına alarak
uygulamaya koymuştur.
Bu çerçevede, dönem içinde sürdürülen faaliyetler ve verilen hizmetler
özet olarak aşağıda sunulmuştur.
I – BANKACILIK HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI
a) Mevzuat Çalışmaları
Birliğimizden görüş almak amacıyla çeşitli kamu kurumlarından ve paydaş
kuruluşlardan gönderilen taslak mevzuat çalışmaları, üye bankalarımızın
temsilcilerinden oluşan Hukuk Komitesi, Mevzuat Komitesi ve görüş
istenilen mevzuat çalışmasının konusuna göre diğer ilgili komiteler
tarafından değerlendirilir ve gerekli görülmesi halinde Yönetim
Kurulumuzun onayına sunulur. Yönetim Kurulumuzca da bilahare
görüşülüp karara bağlanmak suretiyle Birlik görüşü olarak ilgili mercilere
gönderilir. Bu dönemde Birlik görüşü sorulan ve üzerinde çalışılarak
sonuçlandırılan başlıca konular aşağıda bilgi ve değerlendirmelerinize
sunulmuştur:
1.Katılım bankacılığına ilişkin meslek ilke ve standartlarını belirlemek
üzere; T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 22/02/2018
tarih ve 7736 sayılı Kurul Kararına istinaden TKBB tarafından teşkil edilen
Danışma Kurulu'nun Oluşumu, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu’nun
02.04.2018 tarih ve 253 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Ayrıca, TKBB
Yönetim Kurulu’nun 27.06.2018 tarih ve 260/2 sayılı kararı ile “Danışma
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Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge” kabul
edilmiştir. Yönergenin amacı, Danışma Kurulunun çalışma usul ve
esaslarına ilişkin süreçleri belirlemektir. Danışma Kurulu’nda Kurul
Başkanlığı görevini Prof. Dr. Rahmi Yaran, Başkan Vekilliği görevini ise
Prof. Dr. Hasan Hacak üstlenmektedir. Prof. Dr. Ahmet Yaman, Prof. Dr.
Abdullah Kahraman ve Temel Hazıroğlu ise Danışma Kurulu’nun diğer
üyeleridir. Ayrıca Danışma Kurulu bünyesindeki faaliyetlerin etkin bir
şekilde yerine getirilmesini sağlamak, araştırma faaliyetlerinde bulunmak,
çalışma raporlarını hazırlamak ve takibini gerçekleştirmek amacıyla,
ilahiyat, iktisat, işletme ve İslami bilimler gibi çeşitli alanlardan uzman ve
uzman yardımcısı personeller görev yapmaktadır.
2.Katılım bankalarının kaynak sağlamasında esnek bir yapıya
kavuşmasını sağlayacak, sektörün gelişmesinde önemli bir adım olarak
görülen ve uluslararası uygulamalarda katılım bankalarının fon toplama
yöntemlerinden biri olarak kullanılan “yatırım vekâletine dayalı fon
toplama” işlemine ilişkin mevzuat düzenlemesi; Mevzuat Komitesi, Hukuk
Komitesi ve diğer ilgili komitelerce çalışılmış ve BDDK’ya gönderilmiştir.
Akabinde, 18/10/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, “Mevduat
ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan
Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile katılım
bankalarının yatırım vekaleti yöntemiyle fon toplanmasına ilişkin yasal
dayanak oluşturulmuştur. Ayrıca aynı tarihte Resmi Gazetede yayımlanan
“Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yatırım vekaleti
hesaplarına Tekdüzen Hesap Planında yer verilmiştir.
3.“Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına
Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
ile yatırım vekaleti yöntemiyle fon toplamanın önü açılmış olmakla birlikte,
katılım bankalarının fon toplama tarafındaki mevcut müşterilerini
muhafaza etmek ve yeni müşteriler edinebilmeleri için yatırım vekaletine
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dayalı açılan/açılacak hesaplara karşılık, katılma hesabı kaynaklı kar zarar
ortaklığına dayalı havuzlarda fazla fon kullandırımı oluşması, yatırım
vekaleti havuzlarında herhangi bir proje olmaması yada yeterli tutarda
proje bulunmamasından ötürü bu tür hesaplara kâr dağıtımının
yapılabilmesinin mümkün olamaması sebebiyle, kâr zarar ortaklığı
sözleşmesine dayalı katılma hesapları için açılan kar zarar ortaklığına
dayalı havuzlardaki projelerden bir kısmının geçici bir süre ile yatırım
vekaleti havuzlarına aktarılmasına ihtiyaç duyulmuş, bu konuda
BDDK’dan ek süre talebi ile yeni açılacak vekalet havuzlarına mevcut
katılma hesapları için kullanılan havuzlardan proje aktarılmasına ve
Yönetmelik değişiklikleri ile ilgili sistemsel değişikliklerin ve mevzuata
uyumun sağlanabilmesinin 2019 yılı içinde tamamlanmasına izin verilmesi
istenmiştir. BDDK, Yönetmelik değişikliği tarihinden itibaren 9 aylık bir süre
içerisinde tamamlanmak kaydıyla talebimize olumlu cevap vermiştir.
4.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Birliğimizin
çalışmaları ile tamamlanan, katılım bankacılığına has fon kullandırma
yöntemlerinin tanımlandığı, “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 25/01/2019
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe
girecek olan Yönetmelik’te, katılım bankalarının; satım yöntemleri,
kiralama yöntemleri, ortaklık yöntemleri, vekalet yöntemleri ve diğer fon
kullandırma yöntemleri, katılım bankacılığı ilke ve standartları
çerçevesinde tanımlanmıştır.
5.25/01/2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kredi
İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in
19uncu maddesinin birinci fıkrasında sayılan fon kullandırma yöntemlerine
dayalı olarak müşterilerine finansman sağlayan katılım bankalarının,
faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun şekilde faaliyet göstermek
üzere kuracakları İç Sistemlere ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi
amacıyla hazırlanan “Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma
İlişkin İç Sistemler Hakkında Tebliğ Taslağı” BDDK tarafından görüşe
açılmıştır. Katılım bankalarının mevzuat uyum, risk izleme, iç kontrol, teftiş
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ve danışma komitelerinden sorumlu uzmanların katılımları ile toplantılar
düzenlenmiş, Tebliğ Taslağı ile ilgili görüş, öneri ve değerlendirmelerimiz
Taslağın imkân verdiği organizasyon modelleri eşliğinde Hukuk
Komitesine, sonrasında Hukuk Komitesi ve BDDK birlikteliğiyle yapılan
toplantıya taşınmış, nihai taslak Yönetim Kurulumuz onayı ile BDDK’ya
gönderilmiştir.
6.“Bankalarca Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar
Hakkında Yönetmelik” hükümlerinin katılım bankacılığı meslek ilke ve
standartlarına uyum sağlaması ve aynı zamanda TCMB’nin yayımladığı
Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı örnek alınarak terimlerin Türkçe
karşılıklarının kullanılması amacıyla “Katılım Bankalarının Finansal
Araçların Geri Alım Taahhüdü ile Satım ve Geri Satım Taahhüdü ile Alım
İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik” başlıklı düzenleme
taslağı hazırlanmış; Yönetim Kurulumuz onayıyla bilgi, görüş ve
değerlendirmeleri için BDDK’ya gönderilmiştir.
7.Katılım bankalarının, katılım bankacılığı meslek ilke ve standartlarına
uygun olmayan kazançlarından yapacakları yardımların; “Bankalar ve
Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın
“Bağış ve yardım sınırları” başlıklı 6ncı maddesinden istisna tutulması
hakkında oluşturduğu taslak çalışma BDDK’ya gönderilmiştir. Akabinde
BDDK’nın 20/02/2019 tarihli yazılarıyla Birliğimize göndermiş olduğu
“Bağış Yönetmeliği Taslağı”, Birliğimizce incelenmiş, görüş ve
değerlendirmelerimiz adıgeçen Kuruma gönderilmiştir.
8.Varlık kiralama şirketlerinin, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (KVKK)
getirmiş olduğu yükümlülüklerden muaf tutulmasına dair talebimizi içeren
yazımız, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na iletilmiştir. Yazıda, varlık
kiralama şirketlerinin kira sertifikası ihraç etmek üzere münhasıran
kurulduğu,
tüm
faaliyetlerini
katılım
bankaları
bünyesinde
gerçekleştirdikleri, kira sertifikaları ile ilgili süreçlerin katılım bankaları
personelleri tarafından yönetildiği ve varlık kiralama şirketlerinin kuruluş
amaçlarının kira sertifikası ihraçlarıyla sınırlandırıldığını ifade edilmiştir.
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9.BDDK’nın Birliğimize gönderdiği ve görüş istediği “Kredilerin
Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Taslağı” hakkında görüş, değerlendirme ve önerilerimiz BDDK’ya
iletilmiştir.
10.Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK), 6392 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu “Kira sertifikası ve varlık kiralama şirketleri” Madde 61’de
değişiklik yapılmasına ilişkin taslak önerisi komite oluşturularak katılım
bankalarımızca çalışılmış, mevcut taslak üzerindeki varlık kiralama
şirketleri yapısının korunmasına ilişkin görüşlerimiz adıgeçen Kuruma
iletilmiştir. Müteakiben SPK’dan alınan yeni bir taslak önerisi üzerinde
görüş oluşturma çalışmaları başlatılmıştır.
11. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gelen 03/12/2018 ve 23/01/2019 tarihli
yazılarda kurgulanan “azalan ortaklığa dayalı kira sertifikası” modeline
ilişkin katılım bankalarının Hazine ve Yatırım bankacılığı birimleri ile
toplantılar yapılmıştır. Yazıda kurgulanan modelin belirli bir projeye
dayanmadığı, adi ortaklık üzerine kurgulandığı üzere azalan ortaklığa
dayalı kira sertifikası yapısı ile örtüşmediği tespit edilmiş, konu Danışma
Kurulu gündemine taşınmıştır.
12.Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri
Hakkında Yönetmelik Taslağı hakkında katılım bankalarının bilgi
teknolojileri, teftiş, iç kontrol ve alternatif dağıtım kanalları birimlerinin
katılımları ile geniş katılımlı toplantılar düzenlenmiştir. 21/01/2019
tarihinde
yapılan
toplantıda
Yönetmelik
Taslağı
üzerindeki
değerlendirmelerimiz metne derç edilmiş, nihai görüşleri için katılım
bankalarımızın görüşlerine açılmıştır. Bankalardan gelen görüşler
konsolide edilerek 01/02/2019 tarihinde BDDK’ ya gönderilmiştir.
13.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan “Kanun Değişikliği Tasarısı
Taslağı” konulu yazıda; 2644 sayılı Tapu Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni
Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklikler yapılmasına
ilişkin Kanun Tasarısı Taslağı gerekçeleri ile birlikte Birliğimize
gönderilmiş, konu ile ilgili görüşlerimiz istenmiştir. 13/03/2019 tarihli Hukuk
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Komitesi Toplantısı’nda yabancı sermayeli bankaların mülk edinmelerine
ilişkin maddede değişiklik önerimiz dokümana işlenerek Birlik görüşü
olarak adıgeçen Bakanlığa gönderilmiştir.
14.Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bankalarca tahakkuk ettirilecek kâr
paylarının hesaplarda altın, gümüş veya platin olarak izlenmesi ile gram
üzerinden muhasebeleştirilmesinin sektörde zorluk yaratıp yaratmadığı,
tahakkuk ettirilecek kâr paylarının TL olarak izlenip kaydedilmesine ilişkin
Birliğimize sorusuna mukabil Mali İşler ve Muhasebe Komitesi olarak
yapılan toplantıda görüş oluşturulmuş ve değerlendirmeleri amacıyla
adıgeçen Bakanlığa gönderilmiştir.
15.Fatura Ödeme Merkezlerine dair Mesleki Tanzim Kararı hakkında
BDDK’dan gelen talimat doğrultusunda “Bazı Gerçek ve Tüzel Kişilerin,
Bankaların Sunduğu Olanakları Kullanarak Üçüncü Kişiler Adına Aracılık
Hizmeti Vermesine İlişkin Bankalar Tarafından Uyulması Gereken İlkeler”
Mesleki Tanzim Kararı’nın bazı hükümlerinin müzakere edilmesi amacıyla
Birliğimizde toplantılar yapılmış, Mesleki Tanzim Kararı’na ilişkin değişiklik
önerilerimiz adıgeçen Kurum’a gönderilmiştir.
16.Konkordato süreçlerinde yaşanan sorunlara yönelik düzenleme ve
düzenlemede yapılan yorumlama sıkıntılarına ilişkin olarak katılım
bankalarının risk takip ve tasfiye birim müdürleri ile hukukçularının
katılımlarıyla gerçekleştirilen bir dizi toplantı sonucunda konkordato
sürecinde yaşanan sorunlara yönelik gerekli tedbir önerileri
oluşturulmuştur.
b) Katılım Bankacılığı Geliştirme ve İşbirliği Çalışmaları
1.Katılım Bankaları Fatura Merkezi (KBFM): Fatura mükerrerliğinin
önlenmesine ilişkin finansmana konu belgenin sorgulamasının yapıldığı,
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden e-fatura doğrulama ve e-arşiv
sorgulamasına imkân veren proje tamamlanmış, katılım bankalarının
kullanımına açılmıştır. Bu konuda, Katılım Bankaları Fatura Merkezi
Sisteminin Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Taslağı hazırlanarak BDDK’ya gönderilmiştir.
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2.TCMB Reeskont Kredisi: İhracatçıların, TCMB Reeskont Kredilerini
katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun bir şekilde katılım
bankalarından temin edebilmelerinin sağlandığı ürün modelimiz TCMB’ye
sunulmuştur.
3.Borsa İstanbul’da Taahhütlü İşlem Pazarı: İşleme konu edilecek
sermaye piyasası aracının önceden belirli olduğu, aynı gün veya ileri
başlangıç valörlü geri alma taahhüdü ile satım ve geri satma taahhüdü ile
alım işlemleri yapılabilen Taahhütlü İşlem Pazarı açılmıştır. Borsa
İstanbul, Birliğimiz merkezinde yapılan toplantıda katılım bankalarına ve
portföy yönetim şirketlerine Pazar ile ilgili bilgi vermiştir.
4. Faizsiz Finans Muhasebe, Denetim, Yönetişim ve Etik Standartları:
Kamu Gözetim Kurumu (KGK) resmi yazı ile AAOIFI muhasebe
standartlarının Türkçe’ ye kazandırılması ve Türkiye’ye özgü faizsiz
muhasebe standartları oluşturma çalışmaları hakkında Birliğimizden katkı
istenmiştir. Bu süreçte TKBB bünyesinde Mali İşler Muhasebe Komitesi,
Mevzuat Komitesi ve Danışma Kurulu’nun da katılımlarıyla seri halde
10’dan fazla toplantı yapılmış, KGK’ dan gelen çeviri taslak metinler
incelenmiş, AAOIFI muhasebe tabloları ile TFRS 9 muhasebe tabloları
mukayeseli olarak değerlendirilmiştir. Mudarebe Finansmanı, Müşareke
Finansmanı, Zekat, Selem-Paralel Selem, İstisna’-Paralel İstisna’,
Murabaha ve Diğer Vadeli Satışlar Standartlarına ilişkin taslak metinler
incelenmiş, görüş ve değerlendirmelerimiz taslaklara derç edilmiştir.
KGK’ya sorulması gereken temel sorular hazırlanmış, 07/03/2019
tarihinde BDDK ile, akabinde 14/03/2019 tarihinde KGK ve BDDK ile bir
toplantı yapılmıştır. Standart taslaklarına ilişkin çalışmalar, örnek bilanço
uygulamaları, tereddüt edilen hususlar KGK’ya aktarılmıştır. Çalışma
grubu, AAOIFI muhasebe uygulamalarını ve raporlamalarını yapan yurt
dışı kuruluşların uzman temsilcileri ile bir çalıştay yapılmasını önermiş, bu
doğrultuda süreç başlatılmıştır.
5.Limit Kontrol Sistemi (LKS) Yeni Model Önerisi: Yeni kart almak
isteyen müşteriler daha önceki kartlarının limitleri nedeniyle başvuruları
LKS’ ye takılmaktadır. Müşterilerin, ilgili bankalardan kart limitlerini
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düşürmek istediklerinde muhatap bulamaması, LKS limiti yerine KKB
limitlerinin düşürülmesi, limit düşürme taleplerinin geri çevrilmesi gibi
zorluklarla karşılaşmaları, hem taleplerini gerçekleştirememelerine hem
de zaman kaybı yaşamalarına neden olmaktadır. Mevcut yapı yeni bir
oyuncunun kartlı ödeme sistemleri dünyasına girişine engel olmaktadır.
Bu sebeplerden dolayı konu ile ilgili olarak ilgili bankanın limitinin müşteri
talebiyle düşürüldüğü model önerisi BDDK’ya bildirilmiştir.
6.Özellikli Ürün ve Hizmetler Hakkında Başvuru: Katılım bankalarının
Hazine birimleri ile bir toplantı yapılmış, toplantıda alınan karar neticesinde
döviz alım-satım platformları için dönemsel maktu bir ücret alınması
hususunda, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin
İzahnamenin değişikliği ile ilgili BDDK’ya resmi yazıyla başvuru
yapılmıştır. BDDK’dan, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ve Finansal Tüketicilerden
Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kapsamında Ücretlendirilebilecek Ürün ve Hizmetlere İlişkin İzahname
çerçevesinde döviz alım satım işlemlerine özel hizmetler kapsamında
getirilen istisna; “havalimanları ile gümrük ve ülke sınır bölgelerindeki
banka şube ve ATM'lerinden yapılacak döviz/efektif alım-satım
işlemlerinin ücretlendirilebileceği” dışında, kuruluşlar tarafından
gerçekleştirilen döviz alım satım işlemlerinin ücretlendirilemeyeceği
şeklinde cevap alınmıştır.
7.Ticari Müşterilerden Alınan Komisyon, Ücret ve Masraflar:
BDDK’nın aldığı “oran değiştirme komisyonu vb. adlar altında ilan edilen
masraf, ücret ve komisyonlardan çok daha yüksek tutarların tahsil
edilmesi” şeklindeki şikayetler sonucunda başlatılan; ticari komisyon, ücret
ve masraf kalemlerinde bankalar açısından kavram birliği sağlanmasına,
kalem isimlendirmesinde sadeleşmeye, komisyonların mahiyetlerine ve
hukuki dayanaklarına, kapsam dışına bırakılacak kalemlerin belirlenerek
BDDK’ya sunulmasına ilişkin çalışma için Birliğimizde toplantılar yapılmış
ve alınan kararlar TBB nezdindeki ortak toplantılara taşınmıştır.
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8.Toplantı Takip Platformu: Birliğimiz, çalışma komitelerinin toplantı
takibinin gerçekleştirilmesi ve temsilci kayıtlarının dijital ortamda alınması
amacıyla hazırlamış olduğu Toplantı Takip Platformu altyapısı
tamamlanmış ve kullanılmaya başlanmıştır.
9.Strateji Belgesinin Güncellenmesi: Katılım bankacılığı sektörü için
daha önce hazırlanmış olan 2015 – 2025 Strateji Belgesinin; 3 yıldan
sonra tamamlanan eylemler, Türkiye’de ve bankacılık sektöründe
yaşanan yeni ihtiyaçlar, yeni idari yapılanmalar nedeniyle güncellenmesi
ihtiyacı doğmuştur. Strateji Komitesi ve oluşturulan alt çalışma grubuyla
birlikte seri halde 10’a yakın toplantı yapılmıştır. Önümüzdeki döneme
ilişkin temel strateji ve eylemler belirlenmiş, yeni strateji belgesinin finansal
hedefleri, stratejik boyutları, eylemleri, swot analizi ve ana sorumlu
paydaşları içerecek taslak belge, Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.
10.Türkiye Noterler Birliği (TNB) Taşınır Rehin Sicili (TARES)
Uygulaması: Hukuk Komitesi tarafından görevlendirilen Alt Komitenin
çalışmaları ile TNB nezdinde yürütülen taşınır rehin çalışmaları
kapsamında TARES ekranlarında yaşanan ortak sorunlar belirlenmiş ve
TNB’ ye gönderilmiştir.
11.Türkiye Noterler Birliği Ortak Vekaletname Uygulaması: Türkiye
Noterler Birliği tarafından kullanılan vekaletname metinleri bankacılık
işlem ve süreçleri bakımından değerlendirilmiş ve kullanılmak üzere örnek
bir vekaletname metni hazırlanmış ve değerlendirmeleri amacıyla TNB’ye
gönderilmiştir.
12.Aynı Para Biriminde Birden Fazla Katılıma Hesabı Açılması: Aynı
para biriminden birden fazla havuz açılabilmesiyle ilgili olarak 26.02.2019
tarihinde yapılan toplantıda, tüm katılım bankaları genel havuzların
ortalama vadesinin uzun olması nedeniyle piyasadaki oranlara ve fon
sahiplerinin taleplerine zamanında ve doğru bir şekilde cevap vermediği
konusunda görüş birliğine varmışlardır. Ayrıca aynı para biriminden birden
fazla havuz açılması ile ilgili mevzuat değişikliğinin gerekip gerekmediği
konusu müzakere edilmiştir. Konu ile ilgili farklı görüşler bulunduğundan
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mevzuat değişikliği gerekip gerekmediğine ilişkin BDDK’ya bir resmi yazı
yazılması kararlaştırılmıştır.
13.Zamanaşımına Uğrayan Hesapların Fona Devri: Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu’nun (TMSF), zamanaşımına uğrayan vadeli hesapların Fona
devrinde bankaların birbirinden farklı uygulamaları olduğunun görüldüğü
ifade edilerek sektörde standart bir uygulama sağlanmasını teminen,
zamanaşımına uğrayan vadeli hesapların son temdit tarihinden itibaren
bankanın o günkü faiz/kar payı oranları üzerinden Fona devir tarihine
kadar işletilecek faiz/kar payları ile birlikte devrinin sağlanması hususunda
gerekli işlemlerin yapılması ve söz konusu uygulamanın 2019 yılında
yapılacak devirlerden geçerli olmak üzere başlatılmasının uygun
olacağının
düşünüldüğü
ifade
edilmiştir. Cevabi
yazımızda;
zamanaşımına uğrayan hesapların TMSF’ye aktarılması ile ilgili olarak
mevcut durumda; tüm katılım bankaları Fona devirden önceki son vadede
almış olduğu kâr payı ile birlikte devir yapmakta oldukları, bu noktada
katılım bankaları arasında uygulama birliği bulunmakta olduğu
Kurumlarına gerekçeleri ile birlikte bildirilmiştir.
14.Nakit Avans İçin Farklı Banka ATM’si Kullanılması: 11.01.2019
tarihinde bankaların dijital bankacılık, kart-POS birimlerinin katılımıyla
yapılan toplantıda, Bankalararası Kart Merkezi’nin(BKM) halihazırda tüm
ATM ekranlarında kredi kartı nakit avansında sabit komisyon oranı
yanında ödeme gününe bağlı olarak tutarı değişeceği ifadesiyle günlük
fark alınacağı bilgilerinin ekrana getirilmesi kapsamında yaşanan
gelişmeler değerlendirilmiştir. Konvansiyonel banka kredi kartlarının
katılım bankaları ATM’lerinde nakit avans kullanılması hakkında
hazırlanan soru seti Danışma Kurulu’na sunulmuş ve Kurulda katılım
bankalarının, konvansiyonel bankaların kartlarıyla yapılan nakit avans
çekim işlemlerine aracılık edemeyeceği konusunda Danışma Kurulu
Kararı alınmıştır.
15.Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi Faaliyetleri Raporu:
Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi faaliyetlerine ilişkin yapılan BDDK
raporlamasında katılım bankacılığı ilkelerine uyumlu başlıklarla raporlama
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yapılması gerektiğine ilişkin bankalarımızdan gelen değerlendirmeler
neticesinde diğer katılım bankalarının görüşlerine başvurulmuştur.
Raporlama dokümanı içerisinde yer alan tanımlardan katılım bankacılığı
ilke ve standartlarına uygun olmayan başlıklar tespit edilmiş ve
önerilerimiz BDDK’ya değerlendirmeleri için gönderilmiştir.
16.FATF Toplantıları: Finansal görev gücü kapsamında yurt dışından
gelen heyet ile MASAK grupları arasında 2 günlük toplantılar yapılmıştır.
Bankalarla yapılacak görüşmeler kapsamında sektörümüzden bir banka
da MASAK tarafından davet edilmiştir. Ayrıca Birlik olarak da
bankalarımızdan olmak üzere bir temsilci ile görüşmelere katılım
sağlanmıştır.
17.İslam Kalkınma Bankası (IDB) ile ilişkiler: İlişkilerin geliştirilmesi
maksadı ile toplantı yapılmış ve muhtemel işbirliği alanlarının tespitinin
yapılmasına, altyapı projelerine ortak kaynak temininde işbirliği
yapılmasına ve daha önce imzalanan MoU’ların revize edilmesine karar
verilmiştir.
18.Sudan Bankaları ile ilişkiler: Sudan Türkiye Büyükelçisi, Sudan
Merkez Bankası Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Sudan’da yerleşik
bankaların Genel Müdürlerinin katılımları ile gerçekleşen ziyarette T.C.
Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, katılım bankalarının hazineden
sorumlu genel müdür yardımcıları ve TBB temsilcileri katılım
sağlamışlardır. Ziyarette işbirliği alanları değerlendirilmiş ve yatırım
alanları ile ilgili ön değerlendirmeler yapılmıştır. Türkiye’de bankacılık
sektörü ve katılım bankacılığı sektörü hakkında sunum yapılmıştır. Bir
üyemizin Sudan’da şube açması için görüşmeler başlatılmıştır.
19.Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İşbirliği: Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) arasında İstanbul’da bağış
protokolü imzalanmıştır. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile TKBB Başkanı Metin
Özdemir’in imzaladığı bağış protokolüyle Bursa’da bir yükseköğrenim
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öğrenci yurdu, merhum hayırsever işadamı Abdullah Tivnikli’nin adı
verilerek TDV’ye bağışlanmıştır.
c) Raporlamalar
1.Ön Ödemeli Konut Kredileri Raporu: Ön ödemeli konut kredilerinde
müteahhit – kooperatif- müşteri arasında yaşanan olumsuzluklar üzerine
alınan şikayetler nedeniyle BDDK’dan gelen yazı üzerine katılım
bankalarının ön ödemeli konut kredileri firma bazında olmak üzere
BDDK’ya raporlanmıştır.
2.NFO, SYR Etki Analizi Raporu: BDDK, “Bankaların Net İstikrarlı
Fonlama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik Taslağı”, “Bankaların
Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmeliğin” EK-2 ve EK-4’ünde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Taslağı ve Bankaların Kaldıraç Oranı Ölçümüne İlişkin Yönetmelik Taslağı
ile ilgili talep etmiş olduğu etki analizi çalışmaları, Birliğimizce konsolide
edilerek BDDK’ya gönderilmiştir.
3.KGF Limiti İhtiyaç Analizi Raporu: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın
yeni bir Hazine kefaletinin açılmasının planlanmakta olduğu ve bankalarca
kullandırılacak kefalet miktarına ilişkin katılım bankalarının görüş ve
değerlendirmeleri isteği üzerine katılım bankalarımızca ihtiyaç analizi
yapılarak alınan hacme dair verileri adıgeçen Bakanlığa gönderilmiştir.
4.YP Çek-Takas Komisyon Tutarları Raporu: TBB’nin Rekabet
Kurumu’nun kararı ile Yabancı Para Çek Takası Uygulamaları konusunda
bankaların yeknesak bir uygulama gerçekleştirebilmelerinin amaçladığı ve
hangi maliyet kalemlerinin hangi usuller çerçevesinde hesaplamalara dahil
edilmesine yönelik hazırlamış olduğu kılavuz maliyet tablosuna ilişkin
bankalarımızdan gelen raporlar TBB nezdindeki ortak çalışmaya dahil
edilmiş ve Rekabet Kurumunun tanıdığı imkanlar çerçevesinde yeni
dönem birim komisyon tutarı belirlenmiştir.
5.Kıymetli Maden Kullandırım Tutarları Raporu: Hazine’nin altın
kredilerinde yaşanan sorunlar, bankaların uygulamaları ve altın
bankacılığı konularını değerlendirdiği 21/02/2019 tarihli toplantıda
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kullanılmak üzere, kıymetli maden kullandırım tutarları raporu adıgeçen
Bakanlığa gönderilmiştir.
6.Çağrı Merkezi Raporlaması: BDDK’ca BVTS altyapısı ile yürütülmesi
planlanan Çağrı Merkezi istatistikleri, Kurumca istenen içerikte aylık olarak
bankalarımızdan alınarak toplulaştırılmasına ve Birlik web sayfasında
yayımlanmasına başlanmıştır.
7.TCMB Raporlaması Hakkında Tereddütler, Standardizasyon ve
Sadeleştirme Çalışmaları: TCMB’nin Kurum olarak topladığı raporlarda
istenilen özenin gösterilmediği, raporlamalarda sadeleştirme ihtiyacı
olduğu belirtilerek standartlarda yenilikler ile birlikte bir sertifika ile
uzmanlaşmış personel eliyle raporlama yapılması isteği üzerine başlatılan
toplantılar, adıgeçen Kurum ile birlikte katılım bankalarımızın iştirakiyle
gerçekleştirilmiştir.
II – YAYIN, TANITIM VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
a) Yayınlar
1.AAOIFI Faizsiz Finans Standartları: AAOIFI Sharia Standards adlı
eser Türkçeye kazandırılmıştır.
2.Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı Ders Kitabı: Yaşayan ve
Gelişen Katılım Bankacılığı isimli ders kitabı 13 bölüm olarak üniversite
öğrencileri için hazırlanmıştır. Güz döneminde ders kitabı olarak
üniversitelerde ve yüksekokullarda okutulmak üzere yerini alacaktır.
3.İslam İktisadında Ahlak ve Adalet – Muhammad Umer Chapra:
TKBB ile İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nin (İSİFAM) ortaklığıyla başlatılan ve İslami Finans
alanında yabancı dilde yayınlanmış 20 temel eserin Türkçeye çevrilmesini
kapsayan projemizin ilk eseridir. İslam İktisadının var oluş amacının,
gerekliliğinin, ahlâk ve iktisat ilişkisinin ve 2008 krizinin ele alındığı eser
yazar Muhammad Umer Chapra’nın 8 farklı makalesinden oluşmaktadır.
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4. Modern İktisadın Teolojik Arkaplanı: İSİFAM ortak projesinin ikinci
eseridir. 8 farklı makaleden oluşan bu eser modern iktisadın temellerini
sorgulamaktadır.
5.Katılım Finansmanında Yeni Yaklaşımlar: Makale Yarışması’nda
dereceye giren adayların makalelerinden oluşan “Katılım Finansmanında
Yeni Yaklaşımlar” kitabı yayınlanmıştır.
6.Katılım Finans – İshak Emin Aktepe: Faizsiz finans, bankacılık,
sermaye piyasası ve sigortacılık alanlarında okuyucuya hem akademik
hem de pratik yönüyle bilgiler sunan Katılım Finans kitabı yayınlanmıştır.
7.Katılım Finans Dergisi: Türkiye’deki ve dünyadaki faizsiz bankacılık
modelini ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri okurlarına aktaran Katılım
Finans dergisi iki ayda bir yayınlanmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren
altı katılım bankası ve dünyada bu alanda hizmet veren kurum ve
kuruluşların haberlerinin yanı sıra Katılım Finans’ta teknoloji, sanat,
eğitim, gezi, aktüel gibi sayfalara da yer verilmektedir.
b) Etkinlikler, Sponsorluklar
1.Başkent
Üniversitesi’nin
düzenlediği
Kongresi’ne sponsor olunmuştur.

Uluslararası

Bankacılık

2.Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ndeki katılım finans sisteminin
anlatılacağı “Katılım Finans: Daha İnsani Bir Gelecek!” başlıklı panele
sponsor olmuştur. Panel ile eşzamanlı olarak 1 saat kadar bir süreliğine
ayrı bir salonda Katılım Bankacılığında Hazine ve Sermaye Piyasası
Ürünleri adlı konferans gerçekleştirilmiştir.
3.Karabük Üniversitesi’nin düzenlediği ve Birliğimizin sponsor olduğu 1.
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi: Dünü ve Bugünü
(ICOIEF'18) adlı kongre, 27-29 Eylül tarihlerinde Karabük/Safranbolu’da
gerçekleştirilmiştir.
4.Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Helal Fuarı’na
TKBB sponsorluğunda katılım bankalarımız temsilcileri ile birlikte katılım
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sağlanmıştır. Yerel işletmelere İslami finans ile ilgili bilgilendirme yapılmış
talep ve ihtiyaçları dinlenmiştir. İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ve
Saraybosna Büyükelçimiz Haldun Koç standımızı ziyaret etmişlerdir.
5.Kırgızistan’dan gelen ve Türkiye'deki katılım bankacılığı modelini
tanımak isteyen heyet Birliğimizi ziyaret etmiş, kendilerine sektörümüz ve
Birliğimiz faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirilmiştir.
6.Fransa Konsolosluğundan temsilciler, Türkiye'deki katılım bankacılığı
modelini tanımak amacıyla Birliğimizi ziyaret etmişler, kendilerine
sektörümüz gelişmeleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
7. Amerikan Konsolosluğundan temsilciler, Türkiye'deki katılım bankacılığı
modelini tanımak amacıyla Birliğimizi ziyaret etmişler, kendilerine
sektörümüz gelişmeleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
8.Malezya Merkez Bankasının kurucusu olduğu INCEIF’ten bir heyet
Birliğimizi ziyaret etmişler, kendileriyle katılım bankacılığı alanında işbirliği
yapılabilecek konular müzakere edilmiştir.
9.Birliğimiz, “Yüksek Volatilitenin Bankacılığa Etkisi” ana temasıyla
düzenlenen Finanstra Türkiye Forumu’na sponsor olmuştur.
10. Saraybosna’da İslami finans ilkelerine uygun olarak faaliyet gösteren
Bosna International Bank’dan(BBI) gelen Heyet, Birliğimizi ziyaret ederek
katılım bankacılığı sektöründeki gelişmeler ve Birliğimizin faaliyetleri
hakkında bilgi almıştır. Kendilerine bir sunum gerçekleştirilmiş ve Bosna
Hersek ve Türkiye örnekleri üzerinde karşılıklı müzakerede bulunulmuştur.
11.Katılım bankacılığının algı ve itibarını arttırmak, bilinirliğini ve temel ilke
ve esaslarını topluma daha iyi anlatabilmek amacıyla hazırlanan reklam
filmlerinin yayınına başlanmıştır. “Esaslı Bankacılık” sloganı ile hazırlanan
reklamlar katılım bankalarının sosyal medya hesaplarından da
paylaşılmıştır.
12.Sektörün bilinirliğini arttırmak adına önde gelen gazetelerde katılım
bankacılığına ilişkin haber, yorum içeren sayfalar hazırlatılmıştır.
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13.İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen
“Türkiye’nin Ekonomik Problemleri ve İslam İktisadının Çözüm Önerileri
Çalıştayı” na Birlik olarak sponsor olunmuş ve Global Ekonomik Trendler
ve Türkiye’nin Güncel Ekonomik Sorunları, İslam İktisadı Üzerine
Ekonomik Model Önerileri, Ekonomik Krizler ve İslam İktisadı Politikaları
gibi konular ele alınmıştır.
III – EĞİTİM, KONFERANS VE BURS ÇALIŞMALARI
1.2018-2019 döneminde finans, pazarlama, katılım bankacılığı, mevzuat,
risk yönetimi, kriz yönetimi, vergi, hukuk, denetim, bilişim, kişisel gelişim
ve diğer başlıklarla düzenlenen eğitim sayısı 84 olarak gerçekleşmiştir.
Düzenlenen eğitimlere, kendilerine sunulan imkanlarla BDDK murakıp ve
uzmanları da katılmıştır.
2.Birliğimiz Danışma Kurulu bünyesinde görev alan uzman ve uzman
yardımcısı personelimiz, doktora ve yüksek lisans bursiyerlerimiz ile
Bankalarımızın danışma kurullarında görev yapan uzmanlara yönelik
olarak çeşitli konularda toplam 11 eğitim programı düzenlenmiştir.
3.Birliğimiz konferanslar serisi kapsamında başlatılan programın ilki “Dijital
Dönüşüm ve Robotların Finans Sektörüne Etkisi” konulu konferans olarak
finans sektörünün her kesimine açık olmak üzere yaklaşık 250 kişinin
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
4.İnsan Kaynakları (İK) çalışma komitesi olarak katılım bankalarında insan
kaynakları stratejileri ve eğitim faaliyetlerine ilişkin konularda istişare
yapmak, gündemdeki konuları müzakere etmek ve sinerji oluşturmak
amacıyla bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
5.İslam Ekonomisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapan toplam 37
öğrenciye 8 ay süreyle burs ödemesi gerçekleştirilmiştir.
6.Katılım Bankacılığının yazılı kaynaklarını arttırmak, öğrencilerle birlikte
akademi dünyasının ve bankacıların bu alana ilgisini arttırmak amacıyla
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“Türkiye Katılım Bankaları Birliği Ödüllü Makale Yarışması” düzenlenmiş,
bu kapsamda 26 makale başvurusu alınmıştır.
IV – DANIŞMA KURULU
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 22.02.2018 tarih ve 7736
sayılı kararına istinaden kurulmuş olup TKBB tarafından yöneltilen
talepleri görüşmeye fiilen 2018 yılının Mayıs ayında başlamıştır.
Danışma Kurulu, TKBB Yönetim Kurulunun 02.04.2018 tarih ve 253 sayılı
“Danışma Kurulunun Oluşumu, Görev, Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ”i ve 27.06.2018 tarih ve 260/2 sayılı kararı ile kabul edilen
“Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge”yi
esas alarak idari ve ilmî faaliyetlerini yürütmektedir.
Kurul, faaliyete başladığı tarihten bu yana yirmi dört toplantı
gerçekleştirmiştir. Toplantılarda TKBB aracılığıyla kamu kurum ve
kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşları ve diğer
kuruluşlardan yöneltilen taleplere/sorulara faizsiz finans faaliyetleri
kapsamında karar/görüş belirtmektedir. Bahsi geçen toplantıların zaman
çizelgesi ve muhtevaları aşağıdaki gibidir:
Toplantı
No

1.

2.

Tarih

05
Mayıs
2018

17
Mayıs
2018

Toplantı Faaliyetleri
1. Danışma Kurulunun Oluşumu, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ madde 4/2 uyarınca görev dağılımı
yapıldı.
2. Danışma Kurulunun Sekretaryası ile personelinin tespiti için
çalışmalar yapılması hususları görüşülerek karara bağlandı.
1. BDDK Uygulama III Daire Başkanı tarafından yapılan sunum
ve ardından TKBB Hukuk Danışmanı tarafından yapılan
“Katılım Bankacılığı” sunumu dinlendi ve müzakere edildi.
2. Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Hacak, Bahreyn merkezli
International Islamic Finance Market (IIFM) bünyesindeki
danışma kuruluna TKBB Danışma Kurulu temsilcisi olarak
atandı.
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3.

30
Mayıs
2018

1. BDDK Uygulama III Daire Başkanı tarafından yapılan “BDDK
Mevzuatı ve Katılım Hesapları” ile ilgili sunum dinlendi.
Ardından Albaraka’dan İş Mükemmelliği ve İnovasyon
Müdürü ile ilgili birim uzmanı tarafından Insha projesiyle ilgili
yapılan sunumlar dinlenerek müzakere edildi.
2. Danışma Kurulu üyeleri TKBB Yönetim Kurulu ile bir araya
geldi.

4.

06
Haziran
2018

5.

28
Haziran
2018

6.

30
Haziran
2018

7.

02
Ağustos
2018

8.

06
Eylül
2018

1. Yatırım vekâleti konusu ile ilgili olarak Vakıf Katılım Bankası
Finans'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Kuveyt Türk ve
Türkiye Finans’ın danışma kurulu üyelerinin gerçekleştirdiği
sunumlar dinlenerek müzakere edildi.
1. TKBB Hukuk Danışmanı’nın Danışma Kurulunun çalışma
usul ve esaslarını ihtiva eden sunumu dinlendi. Ardından
Insha Projesi ile ilgili gerekçeli karar metni oluşturuldu.
Sonrasında Danışma Kurulu uzmanlarının yatırım vekaleti
hakkında hazırlamış oldukları sunumlar dinlendi ve
müzakere edildi.
2. Yatırım vekâleti ile ilgili kararı da içeren “Mevduat ve Katılım
Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan
Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik Taslağı” üzerinde çalışılmaya başlandı.
1. “Avrupa’da Dijital Katılım Bankacılığı Hizmeti Sunan
‘Insha’nın Katılım Bankacılığı Meslek İlke ve Standartları
Açısından Değerlendirilmesi” konusu karara bağlanarak
imzalandı.
2. “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve
Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve
Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
konusundaki görüşmeler neticelendirilerek karar imzalandı.
1. Borsaya kote olan şirketlerin hisse senetleri üzerinde yapılan
işlemler katılım bankacılığı ilke ve standartları ışığında
değerlendirildi ve Borsa İstanbul’daki işlemlerin İslam
Hukukuna uygunluğu hususu görüşüldü.
2. Reeskont kredisi uygulamasının katılım bankacılığına uygun
tasarımı İslam hukuku açısından değerlendirildi.
3. Dünya’daki mevcut Şer’î Danışma Kurullarının çalışma usul
ve yöntemleri incelenerek TKBB Danışma Kurulu’nun
çalışma prensipleri müzakere edildi.
1. Katılım Sigortacılığı Derneği üyeleri Danışma Kurulunu
ziyaret etti.
2. Danışma Kurulu uzman ve uzman yardımcılarının “Borsa
İşlemleri” hakkında hazırladıkları sunum dinlendi ve
müzakere edildi.
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9.

07
Eylül
2018

10.

04
Ekim
2018

11.

05
Ekim
2018

12.

01
Kasım
2018

13.

02
Kasım
2018

14.

15
Kasım
2018

15.

06
Aralık
2018

1. Danışma Kurulu uzman ve uzman yardımcılarının “Yatırım
Vekâleti” hakkında hazırlamış olduğu sunum dinlendi ve
müzakere edildi.
2. Danışma Kurulu uzman ve uzman yardımcılarının “Teverruk
Uygulamaları” hakkında hazırlamış olduğu sunum dinlendi ve
değerlendirildi.
3. Danışma Kurulu’nun yeni web sitesi ile ilgili tanıtım yapıldı.
1. Borsa İstanbul’da İslami pazar oluşturma hususundaki
çalışmalara devam edilmesi kapsamında Borsa İstanbul’dan
gelen heyet ile görüşüldü.
2. Kurul uzman ve uzman yardımcıları için gerçekleştirilmesi
planlanan ders programı görüşüldü.
1. Kamu Gözetimi Kurumu ile Faizsiz Finans Muhasebe
Standartlarının oluşturulması kapsamında yapılması
planlanan işbirliği hakkında görüşüldü.
1. Ziraat Katılım Hazine ve İç Operasyonlar Genel Müdür
Yardımcısı ile Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.’nin Ziraat Katılım
A.Ş.’ye devrine ilişkin karar talebi görüşüldü.
2. BDDK Başkan Yardımcısı ve Uygulama III Daire
Başkanı’ndan oluşan heyetin katılımıyla, “Mevduat ve katılım
fonunun kabulüne, çekilmesine ve zamanaşımına uğrayan
mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve
esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair
yönetmelik” hakkında toplantı gerçekleştirildi.
3. “TCMB Reeskont Kredileri” ile ilgili karar taslağı nihai karara
dönüştürülerek imzalandı.
1. Kurul uzmanları tarafından hazırlanan hisse senedi ihracı ve
alım satımı ile ilgili standart taslağının ikinci kısmı incelendi
ve gereken düzeltmeler yapıldı.
1. Hisse senetleri ile ilgili standardın geliştirilmesine katkı
sağlamak için Borsa İstanbul ve Albaraka Türk Hukuk
Biriminden gelen katılımcılar Danışma Kurulu üyeleri
tarafından kendilerine yöneltilen soruları cevapladı.
2. “Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.’nin, Ziraat Katılım A.Ş.’ye
Devri” konusu görüşülerek karara bağlandı ve imzalandı.
1. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nden (TSPB) gelen
temsilciler ile yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleri
konulu görüşme gerçekleştirildi.
2. “TCMB Reeskont Kredilerinin Katılım Bankacılığına Uygun
Modeli için İsim Önerisi” konulu karar imzalandı. Karar
kapsamında reeskont kredilerinin katılım bankacılığı ilke ve
standartlarına uygun modeli için “reeskont kredisi” teriminin
yerine “TCMB ihracat teşvikli murabaha” veya bunun benzeri
bir ismin kullanılmasının uygun olduğu belirtildi.
3. Hisse senetleri ile ilgili standart oluşturma sürecinde varlıkları
kısmen veya tamamen nakit ve/veya alacaklardan oluşan
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şirketlerin hisse senetleriyle muamelede bulunmanın
hükmüne
dair
10.01.2019 tarihinde
bir
çalıştay
düzenlenmesine dair iş planı görüşüldü.
4. Danışma Kurulunun standart oluşturma sürecinde takip
edeceği öncelikli konular listesi değerlendirildi.

16.

10
Ocak
2019

17.

11
Ocak
2019

18.

18
Ocak
2019

19.

07
Şubat
2019

20.

08
Şubat
2019

21.

28
Şubat
2019

22.

01
Mart
2019

1. Akademisyenlerin, Borsa İstanbul temsilcilerinin ve
hukukçuların katılımıyla “Alacağın Temliki Hakkındaki Fıkhi
Görüşlerin Hisse Senedi Alım-Satımına Etkisi” konulu
çalıştay gerçekleştirildi.
1. Danışma Kurulu üyelerinin hisse senetlerinin ihracı ve alım
satımı hakkında oluşturulan standart taslağına yönelik
hazırladıkları fıkhi gerekçeler incelendi.
2. TKBB Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı,
Danışma Kurulu üyeleri ile sektöre dair gelişmeler ve
Danışma Kurulunun çalışmalarını görüşmek üzere bir araya
geldi.
3. BDDK Uygulama III Daire Başkanı ile BDDK’nın “Bankaların
Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı” görüşülüp bu
konuda karar imzalandı.
1. Geliştirilerek düzeltilmesi planlanan “Faizsiz Finans
Sözlüğü”nün muhtevası incelenerek bu konuda çalışma planı
oluşturuldu.
2. Hisse senedi ihracı ve alım satımına ilişkin standardın fıkhi
gerekçelerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar sürdürüldü.
1. Hisse senedi ihracı ve alım satımına ilişkin standardın fıkhi
gerekçelerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar sürdürüldü.
Bu kapsamda dünyadaki fetva heyetleri ve uluslararası
kuruluşların kararları incelendi.
1. Teverruk uygulaması görüşüldü. Konuyla ilgili olarak BDDK
Kurulundan ve Kuveyt Türk Danışma Kurulundan katılımcılar
toplantıya iştirak etti. Teverruk ile ilgili hususlar katılımcılarla
müzakere edildi.
1. “Konvansiyonel Bankaların Kartları ile Katılım Bankaları
ATM’lerinden Nakit Avans Kullanılması”nın katılım
bankacılığı ilke ve standartlarına uygun olup olmadığı hususu
görüşülerek bu konuda oluşturulan karar imzalandı.
2. 25.01.2019 tarih ve 30666 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında katılım
bankalarının gerçekleştirdiği işlemleri yapma imkanı tanınan
Kalkınma ve Yatırım Bankalarının bu işlemleri yaptıkları
takdirde Danışma Kurulunun 8 No.lu kararının birinci
maddesinde belirtilen hususlara riayet etmeleri gerektiğine
dair karar imzalandı.
1. Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından Türkçe’ye çevirisi
gerçekleştirilen
“AAOIFI-Faizsiz
Finans
Muhasebe
Standartları”nın tercümesi esnasında oluşturulan terminoloji
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2.
3.

4.

5.

1.
23.

07
Mart
2019

2.
3.
1.

24.

08
Mart
2019

2.

listesi incelendi. İlgili listede yer alan fıkhi kavramlara ilişkin
kurul üyelerinin tashih ve tavsiyeleri belirtildi.
Danışma Kurulu uzman ve uzman yardımcılarının hazırladığı
selem/paralel selem konusuna ilişkin sunum dinlendi.
Toplantıya katılan Vakıf Katılım Bankası Finans'tan sorumlu
Genel Müdür Yardımcısıyla selem/paralel selem konusu
müzakere edildi.
Danışma Kurulu uzman ve uzman yardımcılarının teminat
mektupları ile ilgili olarak yürüttüğü çalışmanın sunumu
dinlendi.
“Faizsiz Finans Muhasebe Muhasebe Standartları İçerisinde
Yer Alan Fıkhi Terimlerin Türkçe Karşılıklarının Tespit
Edilmesi” yönünde yürütülen faaliyetler tamamlanarak karar
imzalandı.
Danışma Kurulu tarafından hazırlanması tamamlanan hisse
senedi ihracı ve alım satımına ilişkin standart metni üzerinde
son tashihler yapıldı.
Teminat mektubuna ilişkin karar taslağı oluşturuldu.
Kurul uzman ve uzman yardımcılarının teverruk uygulaması
ile ilgili yürüttüğü çalışmanın sunumu dinlendi.
Kurul uzman ve uzman yardımcılarının hazırlamış olduğu
sukuk uygulamasına yönelik sunum dinlendi.
Teverruk uygulamasına ilişkin karar taslağı oluşturuldu ve
konu ile alakalı sektör paydaşlarının da katılım sağlayacağı
bir toplantı/çalıştay tertip edilmesi planlandı.

YAYINLANAN/HAZIRLANMAKTA OLAN STANDART VE KARARLAR
Danışma Kurulu gerçekleştirdiği toplantılar çerçevesinde faizsiz finans
sektörüne yönelik standart ve kararlar yayınlamaktadır. Bugüne kadar
yayınlanmış veya yayın sürecinde olan standart ve kararlar aşağıda yer
almaktadır.
STANDARTLAR
1. Borsa İstanbul’un yönelttiği talep doğrultusunda, katılım bankacılığı
ilke ve standartlarına uygun “Hisse Senedi İhracı ve Alım Satımı”nı
konu edinen standart metni hazırlanmıştır. Hazırlanan standart
taslağı, görüşleri alınmak üzere ilgili paydaşlara iletilmiştir.
2. Katılım bankacılığı sektörünün teverruk uygulamaları hakkında
standart oluşturma faaliyeti sürdürülmektedir. Bu kapsamdaki teorik
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çalışmalar tamamlanmış olup, sektör paydaşları ile görüşmeler
sürdürülmektedir.
KARARLAR
Alınan (İmzalanan) Kararlar
1. Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından yöneltilen INSHA isimli
dijital bankacılık uygulamasının katılım bankacılığı ilke ve
standartlarına uygun olduğuna karar verilmiştir.
2. “Mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve
zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve
alacaklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik
yapılmasına dair yönetmelik taslağı” nın yatırım vekaleti ile ilgili
hükümlerinin katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun
olabilmesi için gereken şartlar karara bağlanmıştır.
3. Reeskont Kredileri Çalışma Komitesi tarafından geliştirilerek TKBB
Danışma Kurulunun görüşüne sunulan TCMB Reeskont Kredilerinin
katılım bankacılığına uyarlanmış modelinin katılım bankacılığı ilke
ve standartlarına uygun olduğuna karar verilmiştir.
4. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.’nin Ziraat Katılım Bankası A.Ş.’ye
devri işleminin katılım bankacılığı ilke ve standartlarına aykırılık
taşımadığı karara bağlanmıştır.
5. Reeskont Kredileri Çalışma Komitesi tarafından yöneltilen talebe
istinaden TCMB Reeskont Kredileri hakkında yayınlanan 3 numaralı
TKBB Danışma Kurulu kararına ek olarak ürünle ilgili isim önerisini
içeren karar alınmıştır.
6. BDDK’nın “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
Taslağı”nın katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun olduğuna
dair karar verilmiştir.
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7. Konvansiyonel bankaların kartları ile katılım bankaları ATM’lerinden
nakit avans kullanılması hususunun katılım bankacılığı ilke ve
standartlarına uygun olmadığı yönünde karar alınmıştır.
8. KGK’nın talebi doğrultusunda Faizsiz Finans Muhasebe Standartları
Kitabı içerisinde yer alan fıkhi terimlerin Türkçe karşılıklarının tespiti
hususundaki mülahazalar karar şeklinde belirtilmiştir.
Hazırlanmakta Olan Kararlar
1. Selem ve paralel selem, istisna ve paralel istisna sözleşmelerinin
faizsiz finans ürünü olarak kullanılması,
2. Teminat mektupları hakkında katılım bankalarının yönelttiği
soruların yanıtlanması ve bu konuda genel bir kural seti belirlenmesi,
3. Azalan müşarekeye dayalı kira sertifikası
bankacılığı ilke ve standartlarına uygunluğu,

ihracının

katılım

hususlarında yürütülen çalışmalar devam etmektedir.
DANIŞMA KURULUNUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DİĞER FAALİYETLER
1. TKBB Danışma Kurulu, hisse senetleri üzerinde sürdürdüğü
çalışmalar kapsamında 10.01.2019 tarihinde TKBB genel
merkezinde ‘Alacağın Temliki Hakkındaki Fıkhî Görüşlerin Hisse
Senedi Alım-Satımına Etkisi’ konulu bir çalıştay düzenledi.
Çalıştayın birinci oturumunda Kurul uzmanlarından Mehmet Yuşa
Solak ‘Klasik Fıkıh Doktrinine Göre Deynin Mahiyeti ve Hukuki
İşlemlere Konu Edilmesiyle İlgili Fıkhi Hükümler’ başlıklı bir sunum
yaptı. İkinci oturumda Av. Ebru Uyguntürk ‘Hisse Senetlerinin Hukuki
Mahiyeti ve Anonim Şirketlerin Yapısal Özellikleri’ isimli sunumunu
gerçekleştirdi. Çalıştaya İstanbul Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi
ve Sakarya Üniversitesi’nden iştirak eden akademisyenler ve Borsa
İstanbul görevlileri de katkı sağladı.
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2. TKBB Danışma Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Hacak,
26.10.2018 tarihinde IIFM’in Bahreyn’de gerçekleştirdiği Danışma
Kurulu toplantısına katılım sağladı.
3. TKBB Danışma Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Hacak ve
Kurul uzmanlarından Mehmet Yuşa Solak, 24-25.10.2018 tarihinde
AAOIFI’nin
Bahreyn’de
gerçekleştirdiği
“Faizsiz
Finans
Standartlarının Birleştirilmesinin İslami Finansın Geleceğindeki
Rolü” başlıklı toplantıya iştirak ettiler.
4. TKBB Danışma Kurulu üyeleri ve/veya uzmanları katılım bankacılığı
sektöründen ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan farklı temsilcilerle
görüşme gerçekleştirdi. Bunlar arasında:
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
• Kamu Gözetimi Kurumu (KGK)
• Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK)
• İslam Kalkınma Bankası (IsDB)
• Borsa İstanbul (BİST)
• Katılım Emeklilik
• International Institute of Islamic Waqf (IIIW)
• Eiger Trading Advisors
• EY Danışmanlık Hizmetleri
• Center for Islam and Global Affairs (CIGA)
• General Council for Islamic Banks and Institutions (CIBAFI)
Ayrıca Danışma Kurulu bünyesinde yer alan uzman/uzman yardımcıları
ve TKBB bursiyerleri Ekim 2018’den beri alanla ilgili eğitimleri almaya
devam etmektedir.
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