Değerli basın mensupları,
Kıymetli misafirler,
Katılım Bankalarının değerli yöneticileri,

Dokuzuncusunu düzenlemekte olduğumuz Türkiye Katılım Bankaları Birliği Olağan Genel Kurulu’na
hoş geldiniz diyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Hepimizin bildiği üzere tüm dünyada krizin etkilerinin aşılmaya çalışıldığı zor bir yılı geride bıraktık.
Amerika’da başlayıp tüm dünyayı saran kriz, beklentilerin üzerinde etkili olarak Büyük Buhran’la
karşılaştırılacak bir büyüklüğe ulaştı. Tüm dünya ülkelerini seferber eden bu krize karşı gerek ABD
gerekse Avrupa Birliği çok ciddi tedbirler aldılar. Gelinen son durumda özellikle Avrupa’da halen
çeşitli sıkıntılar yaşandığı ve geleceğin de daha pek çok sıkıntıya gebe olduğu görülüyor. Kriz
dönemine kadar gerekli tedbirleri almayan bazı ülkeler bugün durumlarını düzeltebilmek için çok
ciddi kemer sıkma politikaları uyguluyorlar. Önümüzdeki birkaç yıl Euro bölgesinde bu tedbirlerin
olumlu yansımalarının beklendiği bir dönem olacak.
Bu olumsuz duruma karşın ülkemizin kriz döneminde gösterdiği performans hepimizi mutlu etti. Düne
kadar bizi eleştiren ülkeler, bugün bizi örnek almaya başladılar. Bankacılık sektöründe 2001 yılında
yapılan ve ciddi eleştiriler alan katı değişiklikler bugün başta Amerika olmak üzere pek çok ülke
tarafından kendi bankalarında uygulanmaya başladı. Krizi diğer ülkelere göre çok daha az zararla
atlatan Türkiye, 2009 yılının son çeyreği itibariyle tekrar büyümeye başladı. İhracat rakamlarımız her
geçen gün artıyor. Kapasite kullanım oranı tekrar yükselişe geçti. Ülkemiz için önümüzde duran en
büyük sorun “istihdam” konusudur. Bu problemde de ilerleme kaydedilmesi halinde ülkemizin kısa
sürede dünyaya yön veren ekonomiler arasına gireceğini düşünüyorum.
Kıymetli misafirler,
Geride bıraktığımız yıl, ülkemizdeki gelişmeler paralelinde Katılım Bankaları için de oldukça verimli bir
yıl olarak geçti. Katılım Bankaları aktiflerde bir önceki yıla göre %31 artış sağlayarak 33.6 Milyar TL’ye
ulaştı. Toplanan fonlarda da %40’lık ciddi bir büyüme sergileyen Katılım Bankaları 26.7 Milyar TL’lik
fon topladılar. Katılım bankaları bu fon büyüklüğü ile bankacılık sektöründen % 5.2’lik pay almaktadır.
Reel sektöre desteğini kriz dönemlerinde bile kesmeyen katılım bankaları artan fonları paralelinde
kullandırdıkları fonlarda %34’lük artış sağladı ve bu alanda 23,6 Milyar TL’lik ciddi bir rakama ulaştı.
Katılım Bankaları bu büyüklükle bankacılık sektöründen % 6’lık bir pay almaktadır.
Tüm bu iyi gerçekleşmeler paralelinde öz kaynaklarında da %19’luk bir büyüme gerçekleştiren katılım
bankaları 4.4 Milyar TL ile tarihlerinin en iyi öz kaynak büyüklüğüne ulaştılar. Piyasalarda yaşanan
rekabet, düşen kâr marjları gibi etkilere rağmen kârlılıkta bir önceki yıla göre % 9’luk bir büyüme
sergileyen katılım bankaları toplamda 708 Milyon TL kâr elde ettiler.
Her geçen gün şube ve çalışan sayısını artıran katılım bankaları 2009 yılında 560 şube sayısına
ulaşarak % 6, 11.802 çalışan sayısına ulaşarak da % 7’lik bir büyüme sergilediler.

Değerli konuklar,
Bilindiği üzere Körfez Bölgesi’nden gelecek sermaye yıllardır gündeme getirilmiştir. Farklı dönemlerde
bu konu hakkında çeşitli çalışmalar olmasına rağmen “faizsiz yatırım enstrümanı üretmek” konusunda
bugüne kadar çok net sonuçlar elde edilememişti. 2009 yılında Hazine tarafından çıkarılan Gelire
Endeksli Senetleri(GES), bu doğrultuda atılan en önemli adımlardan biri olarak görebiliriz. Hazine
tarafından iki tertip olarak sunulan GES’lere katılım bankaları olarak ilgimizi gösterdik. Şimdi sıra bu
ürünün katılım bankaları tarafından pazarlanması adımına geldi. Bu paralelde çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Körfez Bölgesi’nden GES’lere büyük ilgi olacağını tahmin ediyorum.
GES haricinde yine bir faizsiz yatırım enstrümanı olan “kira sertifikası”(sukuk) konusunda da bu yıl
önemli ilerlemeler kaydettik. SPK tarafından verilen izinle özel sektör şirketleri kira sertifikası
çıkarmaya başladılar. Bu noktada katılım bankalarının da sunabilecekleri bir kira sertifikası sisteminin
henüz ülkemizde bulunmadığını özellikle vurgulamak isterim. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz halen
sürüyor. Önümüzdeki dönemde Körfez Bölgesi’nden ciddi bir kaynak getirmemizi sağlayabilecek kira
sertifikası konusunda farklı çalışmaların olacağına inanıyorum.
Bu vesileyle konuşmamı tamamlarken ülkemizde faaliyet gösteren dört katılım bankasının başta
yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarına gösterdikleri başarılı performans için teşekkür ederim.
Özverili çalışmalarımız ve faizsiz sisteme yönelik yeni ürünlerimizle önümüzdeki yılların katılım
bankaları için çok daha güzel gelişmelere sahne olacağına inanıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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