KÜRESEL KATILIM FİNANS ZİRVESİ (GPAS)

Küresel Katılım Finans Zirvesi (GPAS) 16-17 Kasım tarihlerinde finansal kuruluşların, sektör
temsilcilerinin ve misafirlerin yoğun ilgisiyle İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD),
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
organizasyonunda gerçekleştirilen zirveye T.C. Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye
Piyasası Kurulu (SPK), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı destek
verdi.
İnsani Finans temalı organizasyonda, 50 ülkeden 10 binden fazla ziyaretçi, 1000 kurumsal
katılımcı, 100 girişim sermayesi ve varlık fonu da dahil olmak üzere 200’den fazla konuşmacı
bir araya geldi. Bireyin ve toplumun refahını gözeten İnsani Finans sisteminin tüm boyutlarıyla
ele alındığı zirvede iki günde 75 farklı oturum gerçekleştirildi.
GPAS İstanbul’da, para odaklı sistem yerine ‘İnsani Finans’ yaklaşımını esas alan, parayı faizle
değil, üretimle, yatırımla büyütmeye dayanan bir finans sistemini inşa etme amacıyla bir araya
gelindiğine vurgu yapıldı.

Küresel Katılım Finans Zirvesi’nin açılışı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından MÜSİAD
Başkanı Abdurrahman Kaan, TKBB Başkanı Melikşah Utku, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu
ve Başbakan Yardımcısı Sn. Mehmet Şimşek açılış konuşmaları yaptı.

17 Kasım 2017

BDDK

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek;
‘FARKLILIĞIMIZI ORTAYA KOYMANIN VAKTİ GELMİŞTİR’
Küresel Katılım Finans Zirvesi’nin açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,
dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu faizsiz finans alanında çözüm üretmek için atılan adımların
her zaman destekçisi olduklarını söyledi. Başbakan Yardımcısı Şimşek, dünyanın katılım finans
modeline büyük ihtiyacı olduğunu belirterek küresel krizlerin dünya çapında çok ciddi tahribata
yol açtığını ve geçtiğimiz dönemdeki krizlerin etkilerini hala güçlü şekilde hissedildiğini bu
noktada katılım finansının değer kazandığına dikkat çekti.
Türkiye’de çeşitli finansal kuruluşların
katılım finans alanında üzerine düşen
görevleri yerine getirdiğini ifade eden
Şimşek, tanıtım noktasında sıkıntılar
olduğunu ve Katılım Bankalarının
temsil noktasında daha güçlü ve etkin
rol almasının farkındalık yaratacağını
söyledi.
Katılım
Bankacılığı
sektörüne
tavsiyelerde bulunan Mehmet Şimşek,
‘Al- Sat’ modeli yetersiz, sistemin
çalışması için ‘Ortaklık’ modeline
geçmemiz
gerek,
geleneksel
bankalardan
farklılığımızı
ortaya
koymamızın zamanı gelmiştir, dedi.
Katılım finansının farklılıklarından
bahseden Başbakan Yardımcısı, bu
sistemde risk ve getiride paylaşımın
söz konusu olduğunu, temeli sağlam
sürdürülebilir, adil paylaşmayı esas
alan bir modelin fark yaratacağını
ifade etti.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, katılım
finansının
dünyada
önemli
platfomlardan biri olan IMF’nin gündemine girdiğini ve burada ciddi bir şekilde tartışıldığına
dikkat çekerek, dünyanın ve Türkiye’nin katılım finansının gelişmesine ve büyümesine ihtiyacı
var, dedi.
İstanbul Finans Merkezi(İFM) projesinin en önemli bileşenlerinden birinin Katılım Finans
olduğunun altını çizen Şimşek, bu çerçevede Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu’nun
çalışmalarından bahsederek kurulun verimli çalışmalarda yer aldığını, Maliye Bakanlığı, Merkez
Bankası ve SPK’nın yanında BDDK’nın da mevzuat konusunda ‘Merkezi Danışma Kurulu’
konusunda çalışmalarını önemli ölçüde tamamladığını söyledi.
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İSTİKRARLI BÜYÜTEN ‘İNSANİ’ BİR EKOSİSTEM YÜKSELİYOR
İnsani Finans Zirvesi’nin 16 Kasım 2017’de gerçekleştirilen, “İstikrarlı Büyüten ‘İnsani’ Bir
Ekosistem Yükseliyor” konulu panelinde T.C. Hazine Müsteşarı Osman Çelik, BDDK Başkanı
Mehmet Ali Akben, Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, SPK Başkanı Vahdettin Ertaş,
TKBB Başkanı Melikşah Utku ve Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Orhan Aydın konuşma yaptı.
Panelde istikrarlı ve reel ekonomiyi besleyen finansal sistemi inşaa eden paydaşların, nasıl insan
odaklı bir ekosistem kurduğunu, bu ekosistem içerisinde sürdürülebilir büyümedeki rolü ve
katkısı vurgulandı. Birlikte üretim, birlikte paylaşım, risk ve kazancı bölüşme gibi değerlerin
esas alındığı oturumda konuşan T.C. Hazine Müsteşarı Osman Çelik, son dönemde katılım
finansın kullanabileceği, değerlendirebileceği ciddi ürünler hayata geçirdiklerini ifade etti.

Hazine Müsteşarı Çelik konuşmasında Kredi Garanti Fonu (KGF)’nuna yönelik çalışmalarını dile
getirerek geçtiğimiz yıllarda BDDK ve ilgili kuruluşlarımızla birlikte hareket ederek ‘Hazine
Garantisi’ni nasıl daha verimli kullanılabileceği üzerine çalışmalar yaptıklarını ve kaynak
sağlamada güvensizlik ortamında krediye ulaşmanın önünü açtıklarını belirtti.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben;

‘TÜM FİNANSAL KURULUŞLARIN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR’
İnsani Finans Zirvesi’nin “İstikrarlı Büyüten ‘İnsani’ Bir Ekosistem Yükseliyor” konulu
oturumunda konuşma yapan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, doğruluk, dürüstlük temellerini
esas alan ve hak hukuku hep ön planda tutan bir sistemin hayata geçirilmesinde yalnız
bankacılık sisteminin değil, bir ekosistem olarak düşünüldüğünde tüm finansal kuruluşların elini
taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.
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BDDK Başkanı, adil paylaşıma rıza gösterilen ve memnun kalınan, çatışmalar doğurmayan bir
sisteme ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı, Katılım Bankacılığı modelini bu ihtiyaca cevap versin
diye ortaya çıkmış bir model olarak görüyoruz, dedi.

BDDK Başkanı Akben, yaşanan krizlerin mevcut sistemin paylaşımda adaletsizliğinden
kaynaklandığını dile getirdi. Akben, insani ve vicdani olan birşeyi hukuk sistemine geçirebilme,
birbiriyle örtüştürebilme konusunda Katılım Bankalarına da önemli bir rol düştüğünün altını
çizdi.
Mehmet Ali Akben, katılım finansının daha çok anlatılması ve bilinilirliğini artırırak sektör payının
yüzde 5’ten daha yüksek paydalara ulaşması konusuna dikkat çekerek, ‘İnsani Finans: Önce
İnsan Sonra Finans’ bu gibi organizyonların bilinirliği arttırması açısından önemli olduğunu
belirtti.

Soldan sağa; Panel Moderatörü Şeref Oğuz, SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, BDDK Başkanı Mehmet
Ali Akben, Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, TKBB Başkanı Melikşah Utku, Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Orhan
Aydın.
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SPK Başkanı Vahdettin Ertaş faizsiz finans alanında SPK olarak, yerli ve küresel şirketler için
İstanbul’u faizsiz finansman ürünlerinin bir merkezi olmasına katkı sağlamak amacıyla hareket
ettiklerini, sukuk gibi faizsiz finansman araçlarını yaygınlaştırmak, finansman maliyetlerini
azaltmak adına yapılan faaliyetlerden söz etti.
Panelde konuşan Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, faizsiz finans
algısının düzeltilmesi gerektiğini, borsanın katılım finansına bütün parametreleri ile uyduğunu,
Katılım Bankacılığı’na ilişkin işlemlerinin sürdüğünü söyledi. Borsa ve platformlarının katılım
finansı ürünlerini yeniden finanse etmek üzere çalıştıklarını ifade etti.

İNSANIN PARA İÇİN DEĞİL
PARANIN
İNSAN
İÇİN
ÇALIŞACAĞI SİSTEM: “İNSANİ
FİNANS”
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman
Kaan açılış konuşmasında, insanın
para için değil paranın insan için
çalışacağı yeni bir finans anlayışının
paradigmasının
temellerinin
atılacağını söyledi. MÜSİAD Başkanı
Kaan, İnsani Finans Zirvesi’nde,
tüketen sömüren değil sürdüren var
eden sistemler üretme niyetinde
olduklarını vurgulayarak fikir ve
girişimleri üretim odaklı olan iş
modellerini artırmak için tüm
paydaşlarımızla çalışıyoruz, dedi. Ve
ülke ekonomisine katkı sağlamak
amacıyla
faaliyet
içinde
olduklarından bahsetti.
Bir tartışma platformu olarak tasarlanmış İnsani Finans Zirvesi’nin açılışında konuşan MÜSİAD
Başkanı, tüm paydaşlarla beraber yürümeyi temenni etti ve destek verenlere teşekkürlerini
sunarak konuşmasını sonlandırdı.

“KATILIM BANKACILIĞINDA ÖNEMLİ BİR EŞİĞE GELDİK”
Organizasyonun ev sahiplerinden olan TKBB Başkanı Melikşah Utku açılış konuşmasında, İnsani
Finans vizyonuyla yola çıkmış bu tür buluşmaların bir taraftan gelecek vizyonumuzu
şekillendirecek, bir taraftan da bugün geldiğimiz noktayı kritik edebilecek, daha iyi bir yere
getirecek adımlar olduğunu söyledi.
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TKBB Başkanı Utku, 35 – 40 yıllık bir geçmişi olan Katılım Bankacılığı’nın, 2000’li yıllardan
itibaren finansal sistem içindeki payının çok hızlı bir şekilde arttığını, 2002’den itibaren yıllık
yüzde 30 büyüme göstererek pazar payının yüzde 6 civarında olduğunu, 15 bine yakın
vatandaşımıza istihdam kapısı sağladığını ifade etti.
Katılım Bankacılığı’nda artık önemli bir eşiğe gelindiğine vurgu
yapan Utku, katılım finansının gelişebilmesi için etkin ve çalışan
bir ekosistemin varlığına ihtiyacı olduğunu bu noktada
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine
Müşteşarlığı, Sermaye Piyasaları Kurulu, Borsa İstanbul, Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası, Gelir İdaresi Başkanlığı ve
Kalkınma Bakanlığı’da dahil olmak üzere bütün kuruluşların Sn.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in başkanlığında Faizsiz
Finans Koordinasyon Kurulu çatısı altında ciddi adımlar atıldığını
söyledi.
Türkiye’nin sosyal finans alanında da takdir edilen bir noktaya
geldiğinden bahseden TKBB Başkanı, ticari kaygılardan ziyade sosyal ve sürdürülebilir bir finans
sisteminin geliştirilmesini temenni etti.
“HEDEFLENEN YÜZDE 15’LİK PAY BİZLERİ
HEYECANLANDIRIYOR”
GPAS İstanbul’un açılışında konuşan TOBB Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu, İnsani Finans kavramını oldukça
yerinde olduğunu faize dayalı olmayan finansal
sistemin gelişmesi için atılan adımların destekçisi
olduklarını ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Kamu desteği ile yeni katılım bankaları kuruldu. Katılım
sigortası gibi enstrümanlar hayata geçti. Katılım
Bankacılığı son 10 senede klasik bankacılığı ikiye
katladı. Bu dönemde bankacılık sektörünün aktif
büyüklüğü 6 kat artarken, Katılım Bankaları 13 kat
büyüdü ve Katılım Bankalarının finansal sistem içindeki
payı yüzde 3’ten yüzde 6 ya çıktı. 2025 yılı içinde bu
oranların yüzde 15’e yükseltilmesi gibi çok iddialı
hedefleri var ve bu rakamlar reel sektörde bizleri heyecanlandırıyor.”
TOBB Başkanı, klasik bankacılık üzerinden kobilere verilen kredilerin oranı yüzde 25, Katılım
Bankacılığı’nda ise bu oranın yüzde 35 oranında olduğunu belirterek finansmana erişim
anlamında Katılım Bankacılığı’nın önemine vurgu yaptı. Hisarcıklıoğlu, Küresel Katılım Finans
Zirvesi’nin dayanışmayı, paylaşmayı, kaynaşmayı ve daha adil bir finans sisteminin kurulmasına
vesile olmasını temenni ederek sonlandırdı.
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