İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN SORU FORMU KILAVUZU
1- KAP Modülü ekranından “Veri Transfer Gönderim” ekranını seçiniz, çıkan menüden “BIST
İmtiyazlara İlişkin Soru Formu”nu seçip “Şablon Görüntüle” seçeneği ile ilerleyiniz.
2- Eğer birden fazla şirket için KAP yetkilisiyseniz ilgili şirketler kısmında lütfen anketi dolduracağınız
şirketin pay kodunu seçiniz ve her şirket için ayrı ayrı form doldurunuz. Tek şirket için KAP
yetkilisiyseniz bu alanı boş bırakınız. Başka bir şirketin pay kodunu seçmeyiniz.
3- Özet Bilgi alanına lütfen bir adet kısa çizgi işareti (-) yazınız.
4- Bir sonraki ekranda soru formunun doldurulacağı ekrana giriş yapmak için “Ekrandan Giriş”
seçeneğini seçiniz.
5- Eğer yapılan açıklama düzeltme veya güncelleme değilse, lütfen “Yapılan Açıklama Güncelleme
mi?” ve “Yapılan Açıklama Düzeltme mi?” kısımlarını “Hayır” işaretleyiniz. Bu doğrultuda
“Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi” kısmına bir adet kısa çizgi işareti (-)
yazınız.
6- Soru Formunun orta gövdesinde yer alan “Açıklama” başlıklı kısma lütfen bir adet kısa çizgi işareti
(-) yazınız. Yapılacak açıklamalara sadece tabloda ilgili hücrelerde yer veriniz.
7- Tabloda lütfen boş alan bırakmayınız. Aksi taktirde gönderim sağlanamayacaktır. Tabloyu
doldurmak için aşağıdaki yönlendirmelerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca, her imtiyaza ilişkin
açıklamayı görmek için satır başlıklarına imleç ile geldiğinizde çıkan soru işaretlerine
tıklayabilirsiniz.
8- “İmtiyaz Var / Yok” sütunu hücrelerini sadece “Var” veya “Yok” ile doldurunuz. Başkaca bir
ifadeye veya işarete lütfen yer vermeyiniz.
9- Eğer herhangi bir imtiyaz nevi için “Yok” yazdıysanız, sağ tarafındaki hücrelere bir adet kısa çizgi
işareti (-) yazabilir veya açıklama ihtiyacı hissettiğinizde metinsel ifadelere yer verebilirsiniz.
10- Eğer herhangi bir imtiyaz nevi için “Var” yazdıysanız, sağ tarafındaki hücreleri lütfen ilgili sütun
için gerekli cevapları içerecek şekilde metinsel ifadelerle doldurunuz.
11- Aşağıda örnek teşkil etmesi için doğru şekilde doldurulmuş olan soru formundan faydalanabilirsiniz.
12- Soru Formunu doldurduktan sonra “Gönder” tuşuna basabilir ve imzalarınızı atıp soru formunu
gönderebilirsiniz.
13- Tasfiye Payı İmtiyazıyla ilgili olarak, tasfiye kararı alma, tasfiye memuru seçimi veya alınan
kararları veto etmeye yönelik idari türden imtiyazlar tasfiye payı imtiyazı olarak değerlendirilmez.
Bu kapsamda olduğu düşünülen imtiyazların Soru Formuna girişi yapılmayabilir.
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ÖRNEK OLARAK DOLDURULMUŞ SORU FORMU
İmtiyazın Nevi

İmtiyaz
Var/Yok

İlgili Esas Sözleşme
Maddesi/Maddeleri

Kâr Payı İmtiyazı (Belirli bir
sermaye grubuna kârdan daha fazla
yararlanma hakkı tanınması, kârdan
öncelikle yararlanma hakkı tanınması,
kâra tekrar iştirak hakkı tanınması,
kâra birikir özellik tanınması, geçmişe
dönük olarak kar payı alma hakkı
veya benzeri başka haklar)
Tasfiye Payı İmtiyazı (Şirket
tasfiyesinde normal paylara göre
daha üstün olma hakkı veya benzeri
başka haklar)
Rüçhan Hakkı İmtiyazı (Normal
payların yeni pay alma haklarının
dışında, belli bir grup payın diğer pay
gruplarına göre daha üstün rüçhan
haklarına sahip olması vb.)
Oy Hakkı İmtiyazı (Eşit itibarî
değerdeki paylara farklı sayıda oy
hakkı verilmesi veya benzeri başka
haklar)

Şirketin 3 adet pay
grubu vardır. A grubu
paylara dağıtılabilir net
kârın %15’i ayrılır.
Geri kalan pay grupları
için imtiyaz mevcut
değildir.

Var

Madde 8

Yok

-

-

Yok

-

-

Var

-

Şirketin 3 adet pay
grubu vardır. A ve B
pay grupları her 1.-TL
nominal değerli pay
başına 15 oy hakkına
sahiptir, C grubu paylar
ise her 1.-TL nominal
değerli pay başına 1 oy
hakkına sahiptir.
-

-

-

-

-

-

-

Madde 8, Madde 9

Yönetim Kurulunda Temsil
Edilme İmtiyazı (Yönetim kuruluna
aday önerme hakkı, yönetim kurulu
üyelerinin belirli pay sahipleri
arasından seçilmesi hakkı veya
benzeri başka haklar)
Borç Talep Etme İmtiyazı (Borç
senetleri çıkarılması durumunda
belirli pay gruplarına alımda öncelik
tanınması vb.)
İntifa Senedi İmtiyazı (Belirli bir
gruba intifa senedi çıkarma yoluyla
pay sahipliği hariç net kara ve/veya
tasfiye sonucunda kalan tutara ortak
olma veya yeni pay alma imtiyazı vb.)
Diğer İmtiyazlar (Yukarıda
sayılmamış varsa tüm imtiyazlar
eklenmeli)

İmtiyaza İlişkin
Özet Açıklama

Yok

Yok

Yok

Yok
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KATILIM PRENSİPLERİ SORU FORMU KILAVUZU
“Borsa İstanbul Katılım Prensipleri Soru Formu” (Form), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma
Kurulu tarafından hazırlanan “Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı” (Standard) dokümanı çerçevesinde
hazırlanmıştır. Formda verilecek cevaplar sadece BIST Katılım Tüm Endeksi’nde yer alacak şirketlerin
belirlenmesinde kullanılacak olup kamuya açıklanmayacaktır. “Borsa İstanbul Katılım Prensipleri Soru
Formu Kılavuzu” (Kılavuz), Forma yapılacak girişlerinizde rehber olması amacıyla hazırlanmıştır.
Borsamızda işlem gören şirketler arasından mali sektörde yer alan aracı kurumlar, bankalar, emeklilik
şirketleri, finansal kiralama ve faktoring şirketleri, menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve sigorta
şirketlerinin Formu doldurmalarına gerek bulunmamaktadır.
Formun, KAP-Bildirim İşlemleri Yazılımında (BIY) “Veri Transfer” ekranı altında yer alan “Borsa İstanbul
Katılım Prensipleri Soru Formu” şablonundan doldurulması gerekmektedir. “Veri Transfer” menüsüne erişim
için şirketiniz sertifika yöneticisi tarafından, bildirimi hazırlayacak ve imzalayacak olan kullanıcılarınıza,
“Üyelik İşlemleri” menüsü altında yer alan “Kullanıcı Yetkilendirme” alanından “Veri Transfer Bildirimi”
yetkisinin tanımlanmış olması gerekmektedir. KAP “Veri Transfer” menüsünden göndereceğiniz bu
bildirim, KAP internet sitesinde yayınlanmadan, doğrudan KAP veri tabanına iletilmiş olacaktır.
Şablonun doldurulmasına ilişkin genel olarak dikkat edilmesi gerekenler aşağıda belirtilmiştir:
a. “Özet Bilgi” alanının doldurulmasına gerek olmadığından bu alana bir adet kısa çizgi işareti “-” yazınız.
b. “İlgili Şirketler” kısmından veri girişi yaptığınız şirketin unvan ve işlem kodunu seçiniz. “Mali Tablo
Dönemi” kısmından tabloda giriş yapacağınız tutarların geçerli olduğu mali tablo dönemine ait yıl ve
periyodu seçiniz. “Finansal Tablo Niteliği” kısmında ise ilgili tablonun konsolide veya solo olduğunu
seçiniz.
c. Seçilen “Mali Tablo Dönemi” denetimden geçmiş son 6 aylık veya yıllık mali tablo dönemine ait yıl
ve periyot olmalıdır. Konsolide mali tablo hazırlanıyorsa “Finansal Tablo Niteliği” kısmından
“Konsolide” seçilmelidir. Hesap dönemi farklı olan şirketler de denetimden geçmiş son mali
tablolarına ait yıl ve periyodu seçmelidir.
d. “Bildirimin İngilizcesini de göndermek istiyorum” alanını boş bırakabilirsiniz.
e. Şablonda, eğer yapılan açıklama düzeltme veya güncelleme değilse, lütfen “Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?” ve “Yapılan Açıklama Düzeltme mi?” kısımlarını “Hayır” işaretleyiniz.
f. Soru formunun orta gövdesinde yer alan “Açıklama” alanına lütfen “-” yazınız. Yapılacak açıklamalara
sadece tablodaki ilgili alanlarda yer veriniz.
g. Tabloda lütfen boş hücre bırakmayınız. Aksi takdirde gönderim sağlanamayacaktır.
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h. 12. ve 13. sorular hariç, “Var/Yok” sütunu hücresini sadece “Var” veya “Yok” ile doldurunuz. Başkaca
bir ifadeye veya işarete lütfen yer vermeyiniz. 12. ve 13. soruda Var/Yok” sütunu hücresine bir adet kısa
çizgi işareti “-“ girilebilir.
i. Tablodaki “Tutar (TL)” hücrelerine girilecek değerler ondalık kısmı olmayacak şekilde tam sayı
olarak, binlik ayracı kullanmadan ve TL cinsinden girilmelidir. Girilen tutar Bin TL, Milyon TL
vb. cinsten ifade edilmemelidir.
j. Tablodaki “Tutar (TL)” hücresine girilecek bir değer bulunmaması veya söz konusu soruya karşılık bir
tutar girilmesinin beklenmediği sorularda (1 ve 14 numaralı sorular) söz konusu hücreye 0 girilmelidir.
k. Tablodaki “Tutar (TL) hücresine girilecek değerler seçilen “Mali Tablo Dönemi”ne ait tutarlar olmalıdır.
Konsolide mali tablo hazırlanıyorsa ilgili tutarlar da konsolide tutarlar olmalıdır.
l. Tutar girilmesi beklenen sorularda “Açıklama” hücresine ilgili tutarın nasıl bulunduğuna ilişkin kısa bir
açıklama yazılmalıdır.
m. Eğer ilgili soruda sorulan tutar tam olarak tespit edilemiyorsa yaklaşık tutarlar “Tutar (TL) sütunu
hücresine girilebilir. Ancak bu durumda söz konusu girilmiş tutarların yaklaşık olduğu ve ne şekilde
bulunduğu varsa görüş ve varsayımlarla beraber “Açıklama” hücresine yazılmalıdır.
n. Şirketinize yönelik değerlendirmelerde kolaylık sağlayacağı ve olası yanlış değerlendirmelerin önüne
geçeceğinden Soru Formunda tutar girmesi beklenen tüm sorularda girilen tutarın nasıl bulunduğuna
ilişkin “Açıklama” hücresine kısa bir açıklama yapılması tavsiye edilmektedir.
o. 2-8 arasındaki sorularda şirketinizin sayılan çeşitli faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve varsa bu
faaliyetlerden elde edilen toplam gelirleri sorulmaktadır. Söz konusu faaliyetlerden elde edilen gelirler
ayrıştırılabiliyorsa her bir faaliyetle ilgili tutar ilgili soruda ayrı olarak yer almalıdır. Eğer bu faaliyetlerden
biri veya birkaçından elde edilen gelirler ayrıştırılamıyorsa mükerrer gelir olmaması adına elde edilen tüm
gelir tek bir soruda yazılabilir.
p. İlgili faaliyet alanları için değerlendirme yaparken şirketinizin ana faaliyet alanlarıyla beraber iştirak, bağlı
ortaklık veya kiralama yoluyla elde edilen gelirleri de göz önüne alınmalıdır.
q. İlgili faaliyet alanları için değerlendirme yaparken şirketinizin doğrudan faaliyetleri arasında yer almayan
ancak bulunduğu sektör, şehir, ülke veya düzenlemeler gereği diğer bir faaliyet veya faaliyetlerle birlikte
sunulan hizmetlerden elde edilen gelirleri de göz önüne alınmalıdır.
r. Forma yapılacak girişler tamamlanıp gönderim sağlandıktan sonra düzeltme veya güncelleme yapmak
istediğiniz takdirde değişiklik izni talebi için kapdestek@mkk.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Yukarıda sayılan maddelere ilave olarak, Formdaki sorulara cevap verirken her bir soru için aşağıda aynı soru
numaralı madde altında yazılmış açıklamaları da mutlaka dikkate alınız:
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1- 1. soruda esas sözleşmenizde TKBB”nin yayımladığı “Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı” madde 1.1’de
sayılan faaliyetlerin açıkça yazılması halinde “Var” yanıtı, aksi takdirde şirketiniz söz konusu faaliyeti
olsa dahi esas sözleşmenizde yazılı değilse “Yok” yanıtı vermeniz beklenmektedir. Şirketiniz söz konusu
faaliyeti göstermese dahi esas sözleşmesinde yazılıysa “Var” yanıtı vermelidir. Esas sözleşmenizde
Standart madde 1.1’de sayılan faaliyetleri doğrudan şirketiniz gerçekleştirmese dahi bu tür faaliyetleri
yürüten şirketlere ortak olabileceği yönünde bir ifade bulunuyorsa da “Var” yanıtı verilmelidir. Tüm
şirketlerin esas sözleşmelerinde bulunabilecek türden borçlanma aracı ihraç etme, menkul kıymet
alım/satımı, türev araçlarda işlem yapma, faaliyetleri gereği sigorta acenteliği almak veya kurulmuş olan
acenteye ortak olma gibi faaliyetler bu kapsamda değerlendirilmemelidir. Bu tür faaliyetlere ilişkin varsa
gelirler 9. soruda belirtilmelidir.
2- Şirketiniz faaliyetleri arasında;
-

Alkollü içecek/gıda üretimi,

-

Toptan veya perakende alkollü içecek/gıda satışı,

-

Otelcilik, restoran, kafe veya lokanta işletmeciliği kapsamında sunulan alkollü içecek/gıda satışı
veya ikramı,

-

Hava yolu uçuşları ve yer hizmetleri kapsamında sunulan alkollü içecek/gıda satışı veya ikramı,

-

Alkollü içki/gıda üretimi veya satışı yapan şirketlere alışveriş merkezi, benzin istasyonu, bina,
fabrika, mağaza, ofis, restoran, tesis vb. gayrimenkullerin kiralanması,

-

Sayılan faaliyetleri yürüten şirketlerden elde edilen marka, reklam, sponsorluk vb. gelirleri,

-

n ve o maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetlerdeki alkollü içecek/gıda
üretimi, satışı veya ikramı

bulunması halinde “Var/Yok” sütunu hücresine “Var” girilmelidir.
3- Şirketiniz faaliyetleri arasında;
-

Domuz veya mamullerinin üretimi,

-

Toptan veya perakende domuz mamullerinin satışı,

-

Otelcilik, restoran, kafe veya lokanta işletmeciliği kapsamında sunulan domuz mamullerinin satışı
veya ikramı,

-

Hava yolu uçuşları ve yer hizmetleri kapsamında sunulan domuz mamullerinin satışı veya ikramı,

-

Domuz veya mamullerinin üretimi veya satışını yapan şirketlere alışveriş merkezi, benzin
istasyonu, bina, fabrika, mağaza, ofis, restoran, tesis vb. gayrimenkullerin kiralanması,

-

Sayılan faaliyetleri yürüten şirketlerden elde edilen marka, reklam, sponsorluk vb. gelirleri,

-

n ve o maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetlerdeki domuz veya mamullerinin
üretimi, satışı veya ikramı

bulunması halinde “Var/Yok” sütunu hücresine “Var” girilmelidir.
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4- Şirketiniz faaliyetleri arasında;
-

Doğrudan veya dolaylı olarak otelcilik vb. işletme faaliyetleri kapsamında yapılan kumarhane
işletmeciliği,

-

At yarışı, bahis, iddia, milli piyango ve diğer her türlü şans oyunlarına yönelik doğrudan gelir etme
amacı güden veya promosyon, reklam vb. amaçla düzenlenen bilet satışı veya organizasyonu veya
bu faaliyetlerin dağıtım, reklam ve pazarlanması faaliyetleri,

-

Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerde bulunan şirketlere alışveriş merkezi, benzin istasyonu,
bina, fabrika, mağaza, ofis, restoran, tesis vb. gayrimenkullerin kiralanması,

-

Sayılan faaliyetleri yürüten şirketlerden elde edilen marka, reklam, sponsorluk vb. gelirleri,

-

n ve o maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetlerdeki kumar ve kumar
hükmündeki faaliyetler

bulunması halinde “Var/Yok” sütunu hücresine “Var” girilmelidir.
5- Şirketiniz faaliyetleri arasında;
-

İçime yönelik her türlü tütün mamullerinin (sigara vb.) üretimi,

-

Söz konusu tütün mamullerinin toptan veya perakende satışı,

-

Otelcilik, restoran, kafe veya lokanta işletmeciliği kapsamında sunulan içime yönelik tütün satışı
veya ikramı,

-

Hava yolu uçuşları ve yer hizmetleri kapsamında sunulan içime yönelik tütün satışı veya ikramı,

-

İçime yönelik tütün mamullerinin üretimi veya satışını yapan şirketlere alışveriş merkezi, benzin
istasyonu, bina, fabrika, ofis, mağaza, restoran, tesis vb. gayrimenkullerin kiralanması,

-

Sayılan faaliyetleri yürüten şirketlerden elde edilen marka, reklam, sponsorluk vb. gelirleri,

-

n ve o maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetlerdeki içime yönelik tütün
üretimi, satışı veya ikramı

bulunması halinde “Var/Yok” sütunu hücresine “Var” girilmelidir.
6- Şirketiniz iştirak veya bağlı ortaklıklarınızın faaliyetleri arasında Katılım Prensiplerine uygun faaliyet
gösterenler hariç;
-

Aracı kurum faaliyetleri,

-

Emeklilik şirketi faaliyetleri

-

Faktoring ve finansal kiralama faaliyetleri,

-

Finansman şirketi faaliyetleri,

-

Mevduat ve yatırım bankacılığı faaliyetleri,

-

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları,

-

Sigorta şirketi faaliyetleri,

-

Sayılan faaliyetleri yürüten şirketlere alışveriş merkezi, benzin istasyonu, bina, fabrika, mağaza,
ofis, restoran, tesis vb. gayrimenkullerin kiralanması,
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-

Sayılan faaliyetleri yürüten şirketlerden elde edilen marka, reklam, sponsorluk vb. gelirleri,

-

n ve o maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetlerdeki faizli finans ve vadeli
işlemlere yönelik faaliyetler

bulunması halinde “Var/Yok” sütunu hücresine “Var” girilmelidir.
Şirketiniz mali tablosunda hasılat kalemi içinde değerlendirilen ve iştirak veya bağlı ortaklıklar
arasında konvansiyonel finans şirketleri (aracı kurumlar, bankalar, emeklilik şirketleri, faktoring ve
finansal kiralama şirketleri, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, sigorta şirketleri) bulunması halinde
bu şirketlerden ortaklık yoluyla elde edilen gelirleri sorulmaktadır. Bu kapsama şirketinizin finansal
işlemlerinden elde ettiği gelirler dahil edilmemelidir. Söz konusu işlemlerden elde edilen gelirler 9.
soruda belirtilmelidir.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları için sadece bağlı ortaklıklar veya iştirakler değil ana faaliyetleri
gereği kiralama geliri elde ettiği şirketlerin faaliyetleri de göz önüne alınmalıdır. Kiracıların faaliyetleri
değerlendirilirken kiracının sayılan faaliyetlerden elde ettiği gelirlerin toplam geliri içindeki payı
bilinebiliyorsa ve bu oran %5’in altındaysa toplama dahil edilmeyebilir. Aksi takdirde, kiracıdan elde
edilen kira gelirlerinin tümünün uygun olmadığı değerlendirilerek “Tutar” hücresine girilecek sayı
belirlenmelidir. Kira geliri elde edilen binanın doğrudan sayılan faaliyetler amacıyla kullanılmaması
ancak ilgili faaliyetlere yardımcı olması amacıyla kullanılması durumunda da söz konusu kira gelirleri
toplama dahil edilmelidir.
7- Şirketiniz faaliyetleri arasında;
-

Basılı veya dijital ortamda sunulan her türlü dergi, gazete, mecmua vb. basın yayın faaliyetleri,

-

Televizyon ve radyoculuk faaliyetleri,

-

Sayılan faaliyetleri yürüten şirketlere alışveriş merkezi, benzin istasyonu, bina, fabrika, mağaza,
ofis, restoran, tesis vb. gayrimenkullerin kiralanması,

-

Sayılan faaliyetleri yürüten şirketlerden elde edilen marka, reklam, sponsorluk vb. gelirleri,

-

n ve o maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetlerdeki basın yayın faaliyetleri

bulunması halinde “Var/Yok” sütunu hücresine “Var” girilmelidir.
Yukarıda sayılan faaliyetler arasında Standart’a uygun olduğunu düşündüğünüz faaliyetleriniz
bulunuyorsa

söz

konusu

faaliyetlere

ilişkin

kamuya

açık

veri

kaynağını

belirterek

katilimendeksi@borsaistanbul.com adresine başvurunuz.
8- Şirketiniz faaliyetleri arasında;
-

Her türlü otel, pansiyon, avlak, kaplıca, tatil köyü vb. konaklama tesisi işletme faaliyetleri,

-

Dizi, film, müzik vb. her türlü görsel sanat faaliyetlerinin organizasyonu, prodüksiyonu veya bu
tür aktivitelerin pazarlanmasına yönelik faaliyetler,
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-

Sayılan faaliyetleri yürüten şirketlere alışveriş merkezi, benzin istasyonu, bina, fabrika, mağaza,
restoran, tesis vb. gayrimenkullerin kiralanması,

-

Sayılan faaliyetleri yürüten şirketlerden elde edilen marka, reklam, sponsorluk vb. gelirleri,

-

n ve o maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetlerdeki otel işletmeciliği, eğlence
ve organizasyon faaliyetleri

bulunması halinde “Var/Yok” sütunu hücresine “Var” girilmelidir.
Yukarıda sayılan faaliyetler arasında Standart’a uygun olduğunu düşündüğünüz faaliyetleriniz
bulunuyorsa

söz

konusu

faaliyetlere

ilişkin

kamuya

açık

veri

kaynağını

belirterek

katilimendeksi@borsaistanbul.com adresine başvurunuz.
9- “Tutar (TL)” sütunu hücresine şirketinizin seçilen mali tablo dönemine ait finansal raporlarda ilan etmiş
olduğu gelirler arasında yer alan faizli gelirlerin toplamı girilmelidir. Türev araçlardan elde edilmiş gelirler
varsa faizli gelirler toplamına dahil edilmelidir. Faizli gelirlerin, genellikle “Esas Faaliyetlerden Diğer
Gelirler”, “Finansman Gelirleri”, “Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı” ve “Yatırım Faaliyetlerinden
Gelirler” kalemleri altında yer aldığı varsayılmaktadır. Söz konusu mali tablo kalemleriyle sınırlı olmamak
üzere faizli gelir içeren tüm kalemlere toplamda yer verilmelidir.
Aşağıda sayılan gelir kalemleri, bu kalemlerle sınırlı olmamak üzere, genel olarak faizli sayılmamaktadır.
Ancak sayılan kalemler içerisinde faizli olduğunu değerlendirdiğiniz tutarlar bulunuyorsa söz konusu
tutarlar da faizli gelirler toplamına dahil edilmelidir. Diğer taraftan, sayılan kalemler haricinde faizli
olmadığını değerlendirdiğiniz tutarlar bulunuyorsa söz konusu tutarlar da faizli gelirler toplamı dışında
tutulmalıdır. Bu noktada şirketin beyanı esas alınacaktır.
Adat gelirleri genellikle şirket ortaklarına ya da ilişkili taraflara vermiş olduğu borçlara karşılık kazanılan
faiz gelirler olup faizli gelirler toplamına dahil edilmelidir.
Faizli Olmadığı Varsayılan Gelirler;
-

Banka protokol gelirleri,

-

Fiyat farkı gelirleri,

-

Katılım esaslı yatırım fonlarından elde edilen gelirler,

-

Kur farkı gelirleri,

-

Konusu kalmayan şüpheli alacak karşılıkları,

-

Stok değer düşüklüğü karşılıkları,

-

SGK prim gelirleri,

-

Vade farkı gelirleri

10- “Tutar (TL)” sütunu hücresine şirketinizin seçilen mali tablo dönemine ait finansal raporlarda ilan etmiş
olduğu varlıklar arasında yer alan faizli varlıkların toplamı girilmelidir. Bu toplama varsa türev araçlar da
dahil edilmelidir. Faizli varlıklar, genellikle “Finansal Yatırımlar” ve “Nakit ve Nakit Benzerleri”
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kalemleri altında yer almaktadır. Söz konusu mali tablo kalemleriyle sınırlı olmamak üzere faizli varlık
içeren tüm kalemlere toplamda yer verilmelidir.
Finansal araçlar varsa değerleme yapılmış güncel değerleriyle faizli varlıklar toplamına dahil edilmelidir.
Değerleme yapılmamış veya yapılamayan finansal araçlara ait tutarlar, borçlanma araçları için nominal
tutarlarıyla, hisse senedi, türev ürün vb. finansal araçlar için ise açıklama yapılması şartıyla tahmini
fiyatlarıyla faizli varlıklar toplamına dahil edilebilir. Borsada işlem gören veya görmeyen hisse senetleri,
ihraççı şirketin katılım prensiplerine uygun faaliyet gösterdiğinden emin olduğunuz takdirde faizli
varlıklar toplamına dahil edilmemelidir.
Aşağıda sayılan kalemler, bu kalemlerle sınırlı olmamak üzere, genel olarak faizli sayılmamaktadır. Ancak
sayılan kalemler içerisinde faizli olduğunu değerlendirdiğiniz tutarlar bulunuyorsa söz konusu tutarlar da
faizli varlıklar toplamına dahil edilmelidir. Diğer taraftan, sayılan kalemler haricinde faizli olmadığını
değerlendirdiğiniz tutarlar bulunuyorsa söz konusu tutarlar da faizli varlıklar toplamı dışında tutulmalıdır.
Bu noktada şirketin beyanı esas alınacaktır. Yasal mevzuat gereği varlık tutma zorunluluğu bulunan faizli
mevduat hesapları faizli varlıklar toplamına dahil edilmemelidir.
Her türlü dijital varlık (bitcoin ve benzeri her türlü para veya yatırım amacıyla çıkarılan varlıklar) faizli
varlık toplamına dahil edilmelidir.
Faizli Olmadığı Varsayılan Varlıklar;
-

Çekler,

-

Kasa,

-

Katılım hesapları,

-

Kredi kartı alacakları/slipleri,

-

Vadesiz mevduat hesapları,

-

Kira sertifikası, sukuk, katılım esaslı fonlar

11- “Tutar (TL)” sütunu hücresine şirketinizin seçilen mali tablo dönemine ait finansal raporlarda ilan etmiş
olduğu borçlar arasında yer alan faizli borçların toplamı girilmelidir. Türev araçlardan kaynaklı borçlar
faizli borçlar toplamına dahil edilmelidir. Faizli borçlanma araçları faizli borçlar toplamına dahil edilirken
nominal tutarlarıyla dikkate alınmalıdır.
Aşağıda sayılan kalemler, bu kalemlerle sınırlı olmamak üzere, genel olarak faizli borç sayılmamaktadır.
Ancak sayılan kalemler içerisinde faizli olduğunu değerlendirdiğiniz tutarlar bulunuyorsa söz konusu
tutarlar da faizli borçlar toplamına dahil edilmelidir. Diğer taraftan, sayılan kalemler haricinde faizli
olmadığını değerlendirdiğiniz tutarlar bulunuyorsa söz konusu tutarlar da faizli borçlar toplamı dışında
tutulmalıdır. Bu noktada şirketin beyanı esas alınacaktır. TÜFE’ye endeksli borçlar faizli borçlar
toplamına dahil edilmeyebilir.
Faizli Olmadığı Varsayılan Borçlar;
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-

Kiralama veya finansal kiralama işlemlerinden borçlar,

-

Katılım bankalarından alınmış kredi borçları,

-

Kira Sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlara yönelik yapılmış ihraçlar

12- “Tutar (TL)” sütunu hücresine şirketinizin seçilen mali tablo döneminde ilan edilmiş finansal
raporlarındaki toplam geliri girilmelidir. Toplam gelir şirketinizin “Hasılat”, “Finans Sektörü
Faaliyetlerinden Brüt Kar”, “Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler”, “Finansman Gelirleri” ve “Yatırım
Faaliyetlerinden Gelirler” kalemleri toplanarak bulunabilir. Söz konusu kalemler örnek olarak verilmiş
olup bu kalemler haricinde gelirlerin yer aldığı diğer kalemler de toplama dahil edilmelidir.
13- “Tutar (TL)” sütunu hücresine şirketinizin seçilen mali tablo döneminde ilan edilmiş finansal raporlarında
yer alan “Toplam Varlıklar” kalemindeki tutar girilmelidir.
14- Standartta Katılım Prensiplerine uygun olmayan faaliyetlerin çerçevesi belirlenmiş olup 1-13 nolu
sorularda bu kapsamdaki faaliyetler ve söz konusu faaliyetlerden gelirler tespit edilmeye çalışılmıştır.
Ancak sayılan sorular arasında öngörülmemiş ve Standarda göre Katılım Prensiplerine uygun olmadığını
değerlendirdiğiniz faaliyetler ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirler varsa bu gelirlerin toplamı
“Açıklama” hücresinde detayları yazılması koşuluyla girilebilir. Bu gibi durumlarda “Var/Yok” hücresi
“Var” olarak girilecektir. Bu noktada şirketin beyanı esas alınacaktır.
Aşağıda örnek teşkil etmesi için doğru şekilde doldurulmuş olan soru formundan faydalanabilirsiniz. Soru
formunu doldurduktan sonra “Gönder” tuşuna basabilir ve imzalarınızı atıp soru formunu
gönderebilirsiniz. Formda istenen bilgilere ilişkin sorularınız için katilimendeksi@borsaistanbul.com,
gönderim sürecine ilişkin yaşanan teknik sorunlar kapsamında da kapdestek@mkk.com.tr adresine
başvurabilirsiniz.
ÖRNEK OLARAK DOLDURULMUŞ SORU FORMU

Kriter

1)

Var/Yok

Tutar (TL)

Açıklama

Yok

0

-

Ana sözleşmenizde, şirketin faizli işlemlerde
bulunabileceğine veya içki, domuz, kumar
gibi fıkhi açıdan haram kabul edilen mal veya
hizmetlerin üretim veya ticaretinin
yapılacağına ilişkin madde veya maddeler var
mı?
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Faaliyetleriniz arasında alkollü içki/gıda
üretimi veya ticaretine yönelik faaliyetler var
mı? Varsa seçilen Mali Tablo Döneminde söz
konusu faaliyetlerden elde edilen toplam
geliri giriniz.

Faaliyetleriniz arasında domuz veya
mamullerinin üretimi veya ticaretine yönelik
faaliyetler var mı? Varsa seçilen Mali Tablo
Döneminde söz konusu faaliyetlerden elde
edilen toplam geliri giriniz.
Faaliyetleriniz arasında kumar ve kumar
hükmünde faaliyetler var mı? Varsa seçilen
Mali Tablo Döneminde söz konusu
faaliyetlerden elde edilen toplam geliri
giriniz.
Faaliyetleriniz arasında içime yönelik tütün
mamulleri üretimi veya ticaretine yönelik
faaliyetler var mı? Varsa seçilen Mali Tablo
Döneminde söz konusu faaliyetlerden elde
edilen toplam geliri giriniz.
Faaliyetleriniz arasında faizli finans ve vadeli
işlemlere yönelik faaliyetler var mı? Varsa
seçilen Mali Tablo Döneminde söz konusu
faaliyetlerden elde edilen toplam geliri
giriniz.
Faaliyetleriniz arasında basın-yayın
faaliyetleri veya bunların dağıtımı ve
pazarlanmasına yönelik faaliyetler var mı?
Varsa seçilen Mali Tablo Döneminde söz
konusu faaliyetlerden elde edilen toplam
geliri giriniz.
Faaliyetleriniz arasında otel işletmeciliği,
eğlence ve organizasyon faaliyetleri var mı?
Varsa seçilen Mali Tablo Döneminde söz
konusu faaliyetlerden elde edilen toplam
geliri giriniz.
Seçilen Mali Tablo Döneminde faizli
geliriniz var mı? Varsa toplam tutarını
giriniz.
Seçilen Mali Tablo Döneminde faizli
varlıklarınız var mı? Varsa toplam tutarını
giriniz.

Var

1500000

İştirakimiz XXX A.Ş.
şirketinin alkollü içecek
satışından geliri konsolide
raporda yansıtılmamıştır.
Söz konusu tutar
kendilerinden istenerek
tabloya işlenmiştir.

Yok

0

-

Yok

0

-

Var

250600

Sigara satışları ayrıca
raporlanmamaktadır.
Girilen tutar satın alma
departmanından iletilmiş
olup satışlar ortalama
fiyatla çarpılarak yaklaşık
tutar hesaplanmıştır.

Yok

0

-

Yok

0

-

Yok

0

-

Var

145586902

-

456657201

YYY. A.Ş. şirketine %5
ortaklığımız sonucu
aktiflerimizde yer alan söz
konusu şirket payları,
şirketin faaliyet
alanlarında katılım

Var
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prensiplerine aykırı bir
faaliyet görülmediğinden
toplama dahil
edilmemiştir. 11)
12)
13)

14)

Seçilen Mali Tablo Döneminde faizli
borçlarınız var mı? Varsa toplam tutarını
giriniz.
Seçilen Mali Tablo Döneminde şirketinizin
toplam geliri nedir?
Seçilen Mali Tablo Döneminde şirketinizin
toplam varlıkları nedir?
Şirketinizle ilgili olarak, yukarıda doğrudan
sorulmamış olsa dahi, Türkiye Katılım
Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu
tarafından oluşturulmuş olan “Pay Senedi
İhracı ve Alım-Satımı”na aykırılık teşkil
ettiğini düşündüğünüz hususlar var mı?

Var

617890000

-

-

483560000

-

-

Yok
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242535337

0

-

-

