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Albaraka Türk’e “İnsana Saygı Ödülü” 
 

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen İnsan Kaynakları Zirvesi’nde, Kariyer.net 
tarafından verilen “İnsana Saygı Ödülü”ne bankacılık sektöründen Albaraka 
Türk layık görüldü. 
 
Online insan kaynakları alanında sektörüne öncülük eden Kariyer.net tarafından verilen 
“İnsana Saygı Ödülleri”, 14. İnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen bir 
törenle sahiplerini buldu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Albaraka Türk Katılım Bankası, 
bankacılık sektöründe “İnsana Saygı Ödülü”ne layık görüldü.  
 
Kariyer.net’in ana sponsorluğunda 11 Şubat 2009 tarihinde Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde, 33 farklı sektörden 82 şirkete “İnsana Saygı 
Ödülü” verildi. Ödüller, Kariyer.net’te ilan yayınlayan firmaların, yapılan başvuruları 
cevaplama oranlarına göre verildi. Albaraka Türk, başvurulara en kısa sürede geri dönüş 
yapan ve başvuruların tamamını cevaplayan banka olarak bu ödüle layık görüldü. 
 
Albaraka Türk adına ödülü Kariyer.net CFO’su Yener Özenalp’in elinden alan İnsan 
Kaynakları Müdürü Ercan Albay, Albaraka Türk’te çalışmak isteyen tüm adayların 
başvurularını istisnasız incelediklerini belirterek “Kurum kültürümüz ve insana verdiğimiz 
değer çerçevesinde, adaylara en kısa sürede olumlu veya olumsuz mutlaka geri 
bildirimde bulunmaya özen gösteriyoruz. Çünkü, iş arayan insanlar için bir günün bile ne 
kadar önemli olduğunu biliyoruz” diye konuştu. 
 
 
Albaraka Türk hakkında:  
Albaraka Bankacılık Grubu (“ABG”) faizsiz sistemde bireysel, kurumsal, katılım, yatırım 
bankacılığı yapan ve Albaraka iştiraki olan 10 adet bankanın konsolide edilerek tek bir çatı altında 
toplanması amacıyla 2002 yılında Bahreyn’de kurulmuştur. Ürdün, Lübnan, Mısır, Tunus, 
Cezayir, Sudan, Güney Afrika, Suriye, Endonezya, Pakistan ve Türkiye’de toplam 267 banka 
şubesi ve temsilcilikleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir. ABG, 2006 Mayıs ayında ilk halka arzını 
tamamlamış ve Bahreyn ve Dubai borsalarında kote edilmiş olup, son dönemde Suriye’de yeni bir 
banka, Endonezya’da da bir temsilcilik açmıştır. Grubun toplam aktifleri 30.09.2008 üçüncü 
çeyrek itibarıyla 11,1 milyar US$, özkaynakları ise 1,6 milyar US$’a 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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