SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KAMU KATILIM BANKACILIĞI ÇALIŞTAYI
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı’nın
düzenlediği İslam Ekonomisi ve Finansı Çalıştayları Serisinin ikincisi, 28 Mayıs 2014
Çarşamba günü Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapıldı. Çalıştay serisinin ilki “İslam Ekonomisi
ve Finansı Alanında Eğitim” konusunda idi ve Mayıs 2013’te gerçekleştirilmişti. “Kamu
Katılım Bankacılığı” konusunun işlendiği ikinci çalıştaya Katılım Bankaları Birliği, BDDK
ve Katılım Bankalarından üst yöneticiler ve uzmanlarile değişik üniversitelerden
akademisyenler katıldı.
Öğleden önceki oturumun bir bölümünde akademik tebliğlerin sunulmasının ardından çalıştay
“Katılım Bankalarının ortaklık yapısının, gerçek bir İslami ekonomik düzeni başarma
yönündeki etkisi”, “Mevcut katılım bankalarının ortaklık yapısının katılım bankacılığı
sektörüne etkileri”, “Kamu katılım bankacılığından beklenen çıktılar” ve “Kamu katılım
bankacılığından beklenen çıktıların realize edilmesi/olumsuzlukların azaltılması için
stratejiler” şeklindeki dört ana başlıkta toplanan sorulara cevap arandı.
Çalıştayın sonunda, gün boyunca tartışılan fikirler ışığında hazırlanan sonuç bildirgesi
üzerindeki mütalaalara geçildi.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM
EKONOMİSİ VE FİNANSI ÇALIŞTAYLARI-2
“KAMU KATILIM BANKACILIĞI” ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
•

Devletin katılım bankacılığında yer alması “Yeni Türkiye” için önemli bir adımdır. Bu
adım, uluslararası finans merkezi haline gelme ve 2023 hedeflerine katkı sunacaktır.

•

Katılım bankacılığının kendine özgü bir hukuki altyapısı oluşturulmalıdır.

•

Kamu katılım bankacılığı Türkiye’de bankacılık ve özellikle katılım bankacılığı
sektörünün derinleşmesine katkı sunacaktır.

•

Kurulacak kamu katılım bankası mevcut geleneksel kamu bankalarının sermayesi
veya iştiraki olarak değil, tamamen Hazine’nin koyacağı ayrı bir sermaye ile ve ayrı
bir kurumsal yapı olarak planlanmalıdır.

•

Kamu katılım bankacılığında en başta
gösterilmelidir.

•

Kamu katılım bankaları orta vadede katılım bankacılığı sektörünün tamamlayıcısı
olarak tasarlanmalıdır. Bu sayede özel sektör katılım bankaları ile birlikte katılım
bankacılığının derinleşmesine yardımcı olabilir.

•

Kamu katılım bankaları katılım bankacılığı sisteminin bilinirliğine ve kabul
edilirliğine önem vermelidir.

•

Şubeleşme stratejisini sistemin ülke çapında yaygınlaşmasını sağlayacak şekilde
oluşturmalıdır.

•

Katılım bankacılığının özel sektör/piyasa gerçeklerinden uzaklaşmayacak bir yol
haritasını izlemesi önemlidir.

“Meşruluk/İslamilik” konusunda hassasiyet

•

Üniversiteler, Katılım Bankaları ve Katılım Bankaları Birliği, katılım bankacılığının
insan kaynağı sorununun çözümünde işbirliği yapmalı ve bu amaçla, lisans eğitimi,
lisansüstü eğitim ve sertifika programları ile katılım bankacılığı felsefesini özümsemiş
insan kaynağı oluşturulmalıdır.

•

Kamu katılım bankaları, çeşitli nedenlerden dolayı mevcut katılım bankaları
tarafından uygulanamayan ve meşruiyetinde hiçbir sakınca bulunmayan risk
paylaşımına dayalı finansal araçların kullanımında öncülük etmelidir.

