KONVANSİYONEL BANKACILIK VE FAİZSİZ BANKACILIK SİSTEMİ: YASAL
MEVZUAT SEMİNERİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Marmara Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölümü ve
Sermaye Piyasası Bölümü’nün katkılarıyla 20 Mart 2018 Salı günü gerçekleştirilen ‘Konvansiyonel
Bankacılık ve Faizsiz Bankacılık Sistemi: Yasal Mevzuat’ konulu seminerde konuşma ve sunum yaptı.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde gerçekleştirilen seminer Enstitü
Müdürü Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından BDDK Başkanı Mehmet
Ali Akben'e katılımdan dolayı plaket takdim edildi.
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ‘Konvansiyonel Bankacılık ve Faizsiz Bankacılık Sistemi: Yasal
Mevzuat’ konulu sunumunda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun amacından bahsederek
mevduat, katılım, kalkınma ve yatırım bankalarının faaliyet gösterdikleri alanlar ile ilgili
öğrencileri bilgilendirdi.
Türkiye'de bir bankanın kurulması ve faaliyete geçmesi için gerekli şartlara değinen BDDK
Başkanı Akben, uluslararası düzenlemelere uyum konusunun bankacılık sektörü için önem arz
ettiğine dikkat çekti. Uluslararası düzenlemelerle ilgili ülkemizdeki bankaların Basel
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Bankacılık sistemi ile eş değer kabul
edildiğini söyledi.
BDDK Başkanı Akben, BDDK'nın temel
görev ve yetkilerinden bahsederek
Türk bankacılık sektöründe 2017 yıl
sonu itibarıyla 33'ü mevduat, 5'i
katılım, 13'ü kalkınma ve yatırım bankası olmak üzere toplam 51 banka faaliyet göstermektedir,
dedi.
Ülkemizde katılım bankacılığının 1983 yılında faaliyet göstermeye başladığından söz eden BDDK
Başkanı, reel ekonomiye dayalı finansman yöntemiyle katılım bankacılığının riski paylaşan güçlü
bir yapısı olduğunu ifade etti. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, sektörün büyük çoğunluğunu
mevduat bankaları dediğimiz bankalar oluşturuyor bu ülkemiz açısından bir riskin tabana
yayılması, sektörünün neredeyse tamamının bu bankalar ile yürütülüyor olması ekonomik
büyüme modellerine karşı bize dezavantaj sağlıyor bu sebepten sektörün alternatiflerini
oluşturmamız gerekiyor, dedi.
BDDK Başkanı, dünyadaki islami bankacılığın duruma baktığımızda Türkiye’nin payı 2,9 olarak
görülüyor diyerek, faizsiz finansa ilişkin İstanbul Finans
Merkezi Programı çerçevesinde Kalkınma Bakanlığı
tarafından yönetilen bir ulusal strateji oluşturuldu,
Türkiye’nin daha etkin ve büyüme potansiyeli içerisinde
olduğu düşünülerek oluşturulan bu stratejinin ilk
planında katılım bankacılığı sisteminin %15 lik bir paya
gelmesi hedefleniyor şuanda %5 ler deyiz bu tabi hem
kolay hem zor bir hedef, dedi.
Marmara
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gerçekleştirilen seminer BDDK Başkanı Mehmet Ali
Akben’in öğrencilerin sorularını yanıtlaması ile son buldu.
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