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ALBARAKA’DAN EDİRNE’YE YENİ ‘BEREKET KAPISI’ 

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka, ‘bereket kapısı’ olarak tanımladığı yeni 
şubesini Edirne’de açtı. Albaraka Türk Genel Müdürü Dr. Fahrettin Yahşi’nin de 
katılımıyla açılan şubeyle Albaraka, Türkiye genelinde 208 şubeye ulaşmış oldu. 

Türkiye’de 30’uncu yılını kutlayan Albaraka, yeni şubeleriyle büyümeyi sürdürüyor. Albaraka 
Türk Genel Müdürü Dr. Fahrettin Yahşi’nin katılımıyla bugün, Edirne’de açılan şubeyle 
hedeflerine ulaşma yolunda bir adım daha attıklarını belirten Yahşi, “Büyüme hedeflerimizde 
şimdiye kadar çok şükür hedeflerimizin altına düşmedik. Geçtiğimiz yıl 34 şube açtık. Ortalama 
şube büyüme hedef oranımız her yıl 20 şube daha açmak. Bu anlamda Türkiye ekonomisi için 
önemli bir yere sahip olan Edirne’de de bir şube açmaktan dolayı çok mutluyuz. Yeni ‘bereket 
kapımızın’ Edirneli KOBİ’lerimize bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.  

Açılışa, Albaraka Türk Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Edirne Vali Yardımcısı Şenol 
Levent Elmacıoğlu ve Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da katıldı. 
Tanrıkulu konuşmasında, Edirne’ye katkı sağlayacak tüm kuruluşları desteklediklerini ifade 
ederken, Elmacıoğlu ise Albaraka’nın yeni şubesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.  

Geçtiğimiz yılı 9,87 milyar dolarlık aktif büyümeyle kapatan Albaraka, çalışan sayısında ise 3 
bin 666’a ulaştı. İstihdamda yeni hedeflerinin yıl sonuna kadar 3 bin 739’a ulaşmak olduğunu 
söyleyen ve büyüme hedefleriyle ilgili bilgi veren Yahşi, “Geçtiğimiz yıl 34 şube 
projeksiyonumuzla yüzde 20 ila 22 arasında bir büyüme hedefliyoruz. Öz kaynak karlılığımızda 
yüzde 15-16 aralığını hedefliyoruz. Karlılığı ötelemiyoruz. Karlılıkla büyüme arasında bir 
denge oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.  

“Katılım bankacılığı altın çağını yaşıyor” 

Kamu bankalarının da katılım bankacılığı sektörüne girmelerini değerlendiren ve sektörün 
dinamik bir yapıya ulaşacağını ifade eden Albaraka Türk Genel Müdürü Dr. Fahrettin Yahşi, 
“Katılım bankacılığı Türkiye’de altın çağını yaşıyor. Mevcut dört katılım bankasına, geçtiğimiz 
haftalarda kamu destekli katılım bankası da eklendi. Yıl sonunda ise iki bankanın daha katılım 
bankası kurması bekleniyor. Tüm bunlar olurken yabancı yatırımcıların da hedefinde Türkiye 
olduğunu görüyoruz. Bunlar son derece olumlu gelişmeler” değerlendirmesinde bulundu.  

Yahşi, Albaraka Bankacılık Grubu genelinde, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Güney Afrika’da 15 
üye bulunduğunu hatırlatarak geniş bir ağa sahip olduklarını söyledi. Konuşmasında KOBİ 
bankacılığına verdikleri öneme de değinen Yahşi, şunları söyledi: “Albaraka olarak, son 

 
 

 



yıllarda değil, kurulduğumuz ilk günden bu yana yani tam 30 yıldır KOBİ’lerin en büyük 
destekçilerinden olduk. Biz KOBİ’leri özel müşteri grubu olarak tanımlıyoruz. KOBİ’lermiz 
için ihtiyaç duydukları her alanda hizmet ve ürünler geliştiriyoruz. Özellikle katılım 
bankacılığının ana ürünleri olan Kurumsal Finansman Desteği ve Leasing paketlerimizle 
KOBİ’lerin ihtiyacı olan makine, teçhizat, hammadde, ara madde alımlarını finanse ediyoruz.” 

 

 

 

 

 
 

 


