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Albaraka Türk, 2008 yılında net kârını yüzde 60 artırdı 
 

Küresel kredi krizinin Türkiye’yi de etkilemeye başladığı ve sadece bankalar değil, tüm 
sektörler açısından zorlu geçen 2008 yılında katılım bankacılığının güçlü ismi Albaraka 
Türk başarılı bir performans sergiledi. 31 Aralık 2008 itibariyle denetlenmiş konsolide 
olmayan mali tablolarına göre, bankanın 2008 yılı vergi sonrası net kârı, 2007 yılına göre 
yüzde 60 artış göstererek, 136.2 milyon TL olarak gerçekleşti. 
 
Türkiye’nin ilk katılım bankası ve Albaraka Banking Group* bünyesindeki en güçlü banka olan Albaraka 
Türk’ün kamuoyuna açıklanan 2008 yılsonu mali tablo rakamlarına göre vergi öncesi kârı 171.4 milyon TL 
olarak gerçekleşti. Oluşan bu kârdan 35.2 milyon TL vergi karşılığı ayrıldığında bankanın vergi sonrası 
net kârının ise 136.2 milyon TL olduğu bildirildi. 
 
Ayrıca Albaraka Türk Katılım Bankası’nın toplam varlıkları 31 Aralık 2008 tarihinde geçen yıla göre yüzde 
30 artarak 4 milyar 789 milyon TL seviyesine ulaştığı da ifade edildi. Aynı dönemde bankanın finansal 
kiralama işlemlerinden net alacakları dâhil toplam kredi portföyünün yüzde 32 büyüyerek, 3 milyar 756 
milyon TL’ye ulaştığı vurgulandı. Kâr ve zarara katılım hesapları ile özel cari hesaplar aracılığıyla 
toplanan fonların toplam tutarının ise aynı dönemde yüzde 33 artarak 3 milyar 985 milyon TL olarak 
gerçekleştiği de verilen bilgiler arasında yer aldı. Yapılan açıklamada, bankanın öz kaynaklarının, yılsonu 
kârının ilavesiyle 638 milyon 102 bin TL olduğu bildirildi. 
 
Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ, 2008 yılı mali tablo rakamlarını 
şu sözlerle yorumladı: 
 
“Bankamız, en başından itibaren kârlılığı, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini önceleyen sağlıklı ve 
dengeli bir büyüme stratejisi benimsemiştir. Bu stratejinin, ekonominin yükseldiği dönemlerde bankamız 
hizmetlerini daha geniş bir kitleye sunma imkânı verdiğini, ekonominin zorlandığı zamanlarda ise yıllardır 
çalıştığımız müşterilerimizi üzmeden ve aniden frene basma ihtiyacı duymadan yolumuza devam 
etmemizi sağladığını görüyoruz. Makro ekonomik şartlar açısından zorlu geçen, iniş ve çıkışları hiçbir 
şekilde önceden kestirilemeyen 2008 yılında bile bankamız, baştan koyduğu bütçe hedeflerini bu sayede 
başarı ile tutturmuştur. Bu başarıyı, 2008 yılında 20 yeni şube daha açarak ve 308 yeni personeli 
Albaraka Türk ailesine katarak perçinlediğimizi düşünüyorum. Aktif kalitesini esas alan stratejimizin, 
Albaraka Türk’ü 2009 yılında da ön plana çıkaracağını düşünüyorum” dedi. Türkiye ekonomisinin zorlu 
küresel şartlarda başarılı bir sınav verdiğinin de altını çizen Büyükdeniz, “Bankamız, kurulduğu günden 
bugüne hep yanında durduğu ve destek verdiği Türk reel sektörüne olan güvenini sürdürmekte; bu 
sayede müşterileri, ortakları ve çalışanları ile birlikte sağlam adımlarla geleceğe yürümektedir” dedi. 
 
*Albaraka Bankacılık Grubu (“ABG”) faizsiz sistemde bireysel, kurumsal, katılım, yatırım bankacılığı 
yapan ve Albaraka iştiraki olan 11 banka ve 1 temsilciğin tek bir çatı altında toplanması amacıyla 2002 
yılında Bahreyn’de kurulmuştur.  Ürdün, Lübnan, Mısır, Tunus, Cezayir, Sudan, Güney Afrika, Suriye, 
Endonezya, Pakistan, Türkiye’den sonra, Suriye’de açtığı bir banka ve Endonezya’da açtığı bir 
temsilcilikle toplam 283 şube ve temsilcilikle faaliyetlerini sürdürmektedir. ABG 2006 Mayıs’ında birincil 
halka arzını tamamlamış ve Bahreyn ile Dubai borsalarında kote edilmiştir. Grubun toplam aktifleri 
31.12.2008 itibarıyla 10.9 milyar dolar, özkaynakları ise 1.6 milyar dolara ulaşmıştır. 1985’te faaliyetlerine 
başlayan ve Türkiye’nin ilk ‘katılım bankası’ olan Albaraka Türk, bugün itibariyle Türkiye genelinde 100 
şubesiyle hizmet vermektedir. 
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