Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN KRED
LEMLER NE L K N YÖNETMEL KTE DE
YAPILMASINA DA R YÖNETMEL K TASLA I

KL K

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Kredi lemlerine li kin Yönetmeli in 3 üncü maddesine a a ıdaki tanım eklenmi tir.
“Satıcı: Yönetmeli in 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında sayılan yöntemlere dayalı
finansmana konu mal, hak ve hizmeti satan, sa layan, üreten, kiralayan ve/veya da ıtan gerçek
ya da tüzel ki iyi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeli in 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
a a ıdaki ekilde de i tirilmi ve maddeye a a ıdaki ikinci fıkra eklenmi tir.
“(c) Sermayesinin ço unlu u ayrı ayrı veya birlikte Hazineye, Özelle tirme daresi
Ba kanlı ına, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim irketine ve di er genel bütçeli dairelere
ait bankalara kullandırılan krediler,”
“(2) Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca, bankanın dâhil
oldu u risk grubuna kullandırılan kredilerin hesabında 19 uncu maddede belirtilen finansman
ortaklıkları dikkate alınmaz.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeli in 19 uncu maddesi a a ıdaki ekilde de i tirilmi tir.
“MADDE 19 – (1) Katılım bankalarının finansman sa lama yöntemlerine ili kin usul
ve esaslar a a ıda belirtilmi tir.
a) Satım Yöntemleri: Finansman sa lama amacıyla mü terinin ihtiyaç duydu u her türlü
maddi ve gayri maddi mallar ile hak ve hizmetin, bedeli satıcıya ödenerek tedarik edilmesi
i lemidir. Satım yöntemleri, kâr beyanı ile satım (murabaha), pazarlık usulüyle satım
(müsaveme), pe in ödemeli satım (selem), veresiye satım (isticrar), nakit ihtiyacı için satım
(teverruk), kârsız satım (tevliye) ve eser sözle mesi (istisna) türlerinden olu ur.
b) Kiralama Yöntemleri: Tüketilmeden kullanılabilen bir varlı ın menfaatinin
finansman sa lama amacıyla belirli bir süre için mü teriye bırakılması i lemidir. Kiralama
yöntemleri, adi kiralama, finansal kiralama, faaliyet kiralaması, ürün kiralaması ve i gücü
kiralaması türlerinden olu ur.
c) Ortaklık Yöntemleri: Gerçek veya tüzel ki ilerin tüm faaliyetlerinden, belirli bir
faaliyetinden veya belirli bir malın mülkiyetinin edinilmesinden do acak kâr ve zarara katılmak
üzere finansman sa lama amacıyla mü terilerle ortaklık kurulması i lemidir. Ortaklık
yöntemleri, emek-sermaye ortaklı ı (mudarebe), kâr-zarar ortaklı ı (mü areke), ortak
yatırımlar (giri im sermayesi), mülkiyet ortaklı ı, zirai ortaklıklar türlerinden olu ur.

ç) Vekâlet Yöntemleri: Mü teri ile imzalanan vekâlet sözle mesi kapsamında kârın
tamamı veya önceden belirlenmi belirli bir kısmı ile zararı mü teriye ait olmak üzere, gelir
getirici bir faaliyeti için finansman sa lama amacıyla mü terinin vekil olarak yetkilendirilmesi
i lemidir. Vekâlet yöntemleri, adi vekâlet ve yatırım vekâleti türlerinden olu ur.
d) Di er Yöntemler: Kar ılıksız ödünç (karz-ı hasen), kefalet, garanti, vaat, ödül vaadi
türleri ile Kurulca belirlenecek di er yöntemlerden olu ur.
(2)
Birinci fıkrada sayılan yöntemlere ve bu yöntemlere ili kin belirlenecek
standartlara dayalı hukuki ili kiler münhasıran finansman sa lama amacıyla kurulur.
(3)
Katılım bankaları, gelir elde etme amaçlı olarak mü terilerine nakit finansman
sa layamazlar.
(4)
Satım yöntemlerine dayalı i lemlerde satıcı tarafından mü teri adına düzenlenen
belgeler sebebiyle yapılacak ödemelerin finansman sa layan banka vasıtasıyla yapılması,
bankanın kayıtlarında gösterilmesi ve alım satıma ili kin belgenin bir suretinin bankada
muhafazası zorunludur.
(5)
Birinci fıkranın (c) bendinde sayılan ortaklık yöntemlerinden mülkiyet ortaklı ı
dı ındaki yöntemlere dayalı finansman i lemlerinde banka ile mü teri arasında finansman
ortaklı ı kurulur. Finansman ortaklı ı, mü terinin belirli bir faaliyetinden veya tüm
faaliyetlerinden do acak kâr ve zarara katılmak üzere Kanunun 48 inci maddesi hükümleri
kapsamında münhasıran finansman sa lama amaçlı olarak kurulur ve bu madde hükümlerine
uygun dü tü ü ölçüde ortaklıkları düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
(6)
Finansman ortaklı ı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda
düzenlenen sermaye irketi eklinde veya taraflar arasında imzalanan süreli ortaklık sözle mesi
ile kurulur. Tarafların kâr ve zarara katılma oranları sözle mede belirtilir.
(7)
Finansman ortaklı ı sözle melerinde, sermayesine i tirak edilen ortaklı ın
yönetimi ba ta olmak üzere tarafların hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur.
Finansman ortaklı ı paylarının en fazla yedi yıl içinde elden çıkarılması arttır. Kurul, ihtiyaç
duyulması halinde bankaca konuya ili kin tevsik edici belgelerle Kuruma ba vurulması halinde
yedi yıllık süreyi uzatabilir.
(8)
Birinci fıkrada sayılan yöntemlere dayalı finansmanlar için mü teriler ile
imzalanacak sözle melerin yeknesak bir ekilde uygulanmasını ve katılım bankacılı ı meslek
ilke ve standartlarına uyumunu teminen, Kurulun uygun görü ü alınmak suretiyle Türkiye
Katılım Bankaları Birli i tarafından tip sözle meler hazırlanır.
(9)
Birinci fıkrada belirtilen her bir finansman yöntemine ili kin standartlar,
Kurulun uygun görü ü alınmak suretiyle Türkiye Katılım Bankaları Birli i tarafından belirlenir.

(10) Kalkınma ve yatırım bankaları, bu madde hükümleri ile bu madde hükümlerine
dayalı olarak yapılacak düzenlemelere uygun olmak ve münhasıran faizsiz yöntemlerle
sa lamı oldukları kaynaklarla sınırlı olmak üzere, mü terilerine birinci fıkrada sayılan
yöntemlere dayalı olarak finansman sa layabilir.
MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlü e girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Ba kanı yürütür.
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Yönetmeli in Yayımlandı ı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/11/2006
26333
Yönetmelikte De i iklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandı ı Resmî Gazetelerin
Tarihi
Sayısı
2/2/2007
26422
12/11/2008
27052
12/11/2009
27404
30/7/2010
27657
30/4/2013
28633
11/7/2013
28704
31/12/2013
28868
25/11/2015
29543
27/9/2016
29840
14/12/2016
29918
12/12/2017
30268
7/6/2018
30444
15/8/2018
30510
27/11/2018
30608

