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Adnan Yusuf 
‘2009 Yılının Katılım Bankacısı’ seçildi 

 
Bahreyn’de 16.’sı gerçekleştirilen Dünya Katılım Bankacılığı Konferansı’nda (WIBC 
2009) Katılım Bankacılığı Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Albaraka 
Banking Group (ABG) CEO’su ve Arap Bankalar Birliği Başkanı Adnan Yusuf ‘2009 
Yılının Katılım Bankacısı’ ödülüne layık görülerek bu ödülü ikinci kez kazanan ilk kişi 
oldu. 
 
Bahreyn Başbakanı Khalifa Bin Salman Al Khalifa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
konferans kapsamında verilen WIBC Katılım Bankacılığı Ödülleri Bahreyn Merkez Bankası 
Başkanı H.E. Rasheed Al Maraj tarafından ödül sahiplerine takdim edildi.  
 
WIBC Ödülleri kapsamında, Albaraka Banking Group (ABG) CEO’su Adnan Yusuf ‘Yılın 
Katılım Bankacısı’ ödülüne layık görüldü. ABG lideri olarak küresel finansal krizin zorlukları 
karşısında grubu başarıyla yönetmesinin yanı sıra, kendini katılım bankacılığı sektöründe 
çeşitli alanlarda önemli stratejik inisiyatiflerde görev almaya da adayan Adnan Yusuf’un 
başarılı liderliğiyle bu ödülü hak ettiği belirtildi. Aynı zamanda Arap Bankalar Birliği’nin 
Başkanı da olan Adnan Yusuf’un önerileriyle ve desteğiyle katılım bankacılığı sektörünün 
geleceğine yaptığı önemli katkıların da bu ödülü almasında etkili olduğu ifade edildi. Adnan 
Yusuf, 2004 yılında kazandığı ‘Yılın Katılım Bankacısı’ ödülüne bu yıl da layık görülerek bu 
ödülü ikinci kez kazanan ilk kişi oldu. 
 
WIBC Ödülleri’nin sahipleri sektörün deneyimli isimleri tarafından oylanarak belirlendi ve 
Ernst&Young tarafından denetlendi. 50’yi aşkın ülkeden 1200’den fazla delegenin katıldığı 
WIBC Ödül Töreni, katılım bankacılığı liderlerini bir araya getiren dünyanın en büyük ve en 
saygın etkinliği olarak kabul ediliyor. 
 
 
Albaraka Bankacılık Grubu (ABG) 
Albaraka Banking Group (ABG) Bahreyn borsasında ve NASDAQ Dubai borsasında yer alan bir Bahreyn Borsa 
Şirketidir. Standard&Poors kredilendirme kuruluşundan BBB- uzun vade ve A-3 kısa vade kredi puanlarına sahip 
lider uluslararası katılım bankasıdır. ABG, katılım bankacılığı prensiplerine uygun bir şekilde bireysel, kurumsal, 
yatırım bankacılığı ve hazine hizmetleri sunmaktadır. Grup, aynı isimle, 12 ülkede 11 banka ve 1 temsilcilik 
aracılığıyla hizmet vermektedir. Albaraka, Ürdün, Bahreyn, Pakistan, Cezayir, Sudan, Güney Afrika, Lübnan, 
Tunus, Mısır, Türkiye ve Suriye’de bankalarıyla ve Endonezya’da açtığı bir temsilcilikle faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 
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