‘TÜRKİYE’DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE’ SEMPOZYUMU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, İstanbul
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Türkiye’de Faizsiz Finans Sektörü için
Yasal Çerçeve’ konulu sempozyuma katıldı.
İstanbul Üniversitesi'nde 29-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyum İslam
İktisadı Ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM) Müdürü Doç.Dr. Mehmet
Saraç'ın açılış konuşması ile başladı.
Sempozuma, BDDK Kurul Üyesi Olcay Turan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak,
BDDK Başkan Yardımcı Mehmet İrfan Kurt, BDDK Uygulama III Daire Başkanı
Abdurrahman Çetin, Dünya Bankası İstanbul Ofisi’nden Finansal Piyasalar Uzmanı Fatih
Kazan, İslami Bankalar ve Finansal Kurumlar Konseyi (CIBAFI)’nden Genel Sekreter
Abdelilah Belatık, İslam Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (IRTI)’nden Uzman Hylmun Izhar,
Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Ufuk Uyan, Ziraat Katılım Genel Müdürü
Metin Özdemir, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Gn. Sekreteri Osman Akyüz ve Borsa
İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Şenol Duman katılım sağladı.

‘Türkiye’de Faizsiz Finans Sektörü için Yasal Çerçeve’ konulu sempozyumda konuşma
yapan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, geçmiş yıllardan günümüze faizsiz finans
sektörüne ilişkin yapılan çalışmalara değinerek, kurum bünyesinde hazırlanan 'Faizsiz
Finans Kanun Taslağı'nın amacından ve beklenen neticelerinden söz etti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben;
Konuşmasında faizsiz finansın küresel düzeyde en yüksek büyüme kaydedecek
sektörlerden birisi olacağını vurgulayan BDDK Başkanı Akben, faizsiz finans sektörünün
büyümesine katkı sağlayacak ülkeler arasında ülkemizin, bölgesel bir merkez haline
gelmesi yönünde beklentiler olduğunu belirtti.

‘KATILIM BANKACILIĞINDA YÜZDE 15'LİK HEDEF ZOR DEĞİL’
Türkiye’de Katılım Bankacılığı sektör payının yüzde 15’e yükselmesinin TKBB’nin ana
hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Akben, bu yüzde 15 lik hedef zor gibi görünse de
ülkemizin güçlü bankacılık sistemi göz önüne alındığında çok da zor bir hedef olmadığını
ifade etti.

Konuşmasında faizsiz bankacılık algısının düzeltilmesi için yasal zemin oluşurularak,
faizsiz finans sektörünün özel bir alan haline getirilmesi ve bu özel alanın korunması
konusuna vurgu yapan BDDK Başkanı Akben, Türkiye’de bankacılık sisteminin AB
sistemine eşdeğer olduğunu belirterek, 52 banka içerisinde zarar eden bankamız yok,
dedi.
'FAİZSİZ FİNANS ALTERNATİF BİR SEKTÖR OLACAK'
Faizsiz finansın, alternetif sektör olduğunu vurgulayan BDDK Başkanı Akben, sistem
kendi kuralları ve doğruları olan farklı bir sistem, bu sistemin finansman modeli şeklinde
düşünülebileceğini, bankacılık sisteminin tamamlayıcısı ve onun devamı niteğinde
değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
BDDK Başkanı, taslağın mevcut konvoksiyonel bankacılık sisteminin kötü bir kopyası
yada taklidi değil, kendi doğruları olan bir sistem olduğunun altını çizdi.

'FFKT'NİN AMACI TÜM HAK VE MENFAATLERİ KORUMAK'
İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleşen sempozyumda, BDDK tarafından hazırlanan 'Faizsiz
Finans Kanunu Taslağı (FFKT)' değerlendirilmeye sunuldu.
BDDK Başkanı Akben, ‘FFKT'nin amacı ülkemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren faizsiz

finans sektörünün faizsiz finans ilke ve esaslarına uygun olarak faaliyet göstermesi ve
gelişme göstermesidir. Bu amaç esas itibarıyla başta tasarruf sahipleri olmak üzere
faizsiz finans sektöründe yer alan tüm tarafların hak ve menfaatlerini korumaya
yöneliktir.'dedi.
Taslağın hazırlanmasında uluslararası kurumlarca yayımlanan standartlar ve akademik
çalışmalardan faydalanıldığını belirten Akben, Malezya, Bahreyn, Endonezya, Birleşik
Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Pakistan, İran gibi ülkelerin faizsiz finans
düzenlemelerinin detaylı bir şekilde incelendiğini söyledi.
İSTANBUL FAİZSİZ FİNANSIN DA MERKEZİ OLMALI
Akben, taslak kapsamında faizsiz finans sektörünün algısının düzeltilmesi, ihtiyaç duyulan
düzenlemelerin dayanağının oluşturulması ve faizsiz finans alanında ülkemizin kendi
ekolünü oluşturması gibi hedeflerin olduğunu belirtti.
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben konuşmasını, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi
Projesi kapsamında İstanbul’un aynı zamanda bir faizsiz finans merkezi haline gelmesini
ve faizsiz finans kapsamında yapılan düzenlemelerin ülke ekonomisinin gelişimine katkı
sağlamasını temmenni ederek sonlandırdı.

İSİFAM Müdürü Mehmet Saraç; 'FAİZSİZ FİNANS İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM'
İSİFAM Müdürü Mehmet Saraç açılış konuşmasında, faizsiz finans sektörünün
geliştirilmesi açısından sempozyumun önemli adım olduğunu belirtti.
Doç Dr. Mehmet Saraç, ülkemizin stratejik ve coğrafi konumu itibarıyla faizsiz finans
alanında önemli bir konumunun olduğunu, kendi değer kodlarımızın üzerine inşa edilen
yasal zeminin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak; 'TASLAK EN HIZLI ŞEKİLDE
HAYATA GEÇMELİ'
İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, faizsiz bankacılık ve katılım bankacılığı
alanında yasal zeminin oluşturulmasına katkı sağlamak amacı ile İstanbul
Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sempozyuma ev sahibi olmaktan memnuniyet
duyduklarını ifade etti.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Ak, finansal okur yazarlığı artırmak adına finans sektörüne
donanımlı kişiler yetiştirmenin önemine dikkat çekti.
Faizsiz bankacılık alanında eylem planlarının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi bekletisi
içinde olduklarını belirten İÜ Rektörü Ak, uygun yatırım ortamının oluşurulması ve
rekabet kurallarının belirlenmesinin özel bir mevzuatla sağlanabileceğini söyledi.
İÜ Rektörü Mahmut Ak, oluşturulan yasal çerçevenin her alanı göz önüne alarak
oluşturulmasını ve kapsayıcı bir zemin beklentisi içinde olduklarından bahsetti.
Konuşmasında, 2017 Küresel İslami Finansı Raporuna göre küresel islami finans sektörü
2016 yılında yıllık yüzde 7 büyüyerek 2.3 trilyon dolara ulaşmıştır, diyen İÜ Rektörü
Mahmut Ak sözlerine şöyle devam etti: "2007-2016 yılları arasında islami finans sektörü
yıllık ortalama yüzde 15 büyüme sağlamıştır. Aynı büyüme devam ederse 2020 yılında bu
tutarın 4.3 dolara ulaşması beklenmektedir. 2016 yılı sonu verilerine göre varlık
büyüklüğü verilerine göre, Türkiye 7. sırada yer alıyor. Bu sıralamaya göre Türkiye yüzde
20'ye yakın oranda büyüme sağlamıştır."
Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Şenol Duman; 'TASLAĞIN DÜNYA
ÇAPINDA BİR EKOL OLACAĞINA İNANIYORUZ'
İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sempozyuma katılım sağlayan Borsa İstanbul
Genel Müdür Yardımcısı Şenol Duman, küresel islami merkez olma yolunda yasal
gereksinimi tamamlamak için önemli bir adım atıldığını söyledi.

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Duman, dünya çapında Malezya, Endonezya gibi
uzak doğu ülkeleri birinci ekol; Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi körfez
ülkeleri ise ikinci ekol, İngiltere, Hong-Kong, Singapur gibi ülkelerin üçüncü ekol
olduğunu, faizsiz bankacılık alanında BDDK’nın hazırladığı Faizsiz Finans Kanun
Taslağı'nın ise dünya çapında ayrı bir ekol olacağına inandıklarını belirtti.

