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Albaraka’dan KOBİ’lere can suyu 

 

Albaraka’dan 240 milyon dolarlık sendikasyon 

imzası 

 

 

Albaraka, 14 ülkeden toplam 240 milyon dolar değerinde murabaha sendikasyon kredisi 

sağladı. Kredi, öncelikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin sermaye ihtiyacını karşılamak için 

kullandırılacak. 

 

Türk katılım bankacılığının öncüsü Albaraka, toplam 240 milyon dolarlık murabaha 

sendikasyon kredisi aldı. Standart Chartered Bank, ABC Islamic Bank ve Noor Islamic Bank 

liderliğindeki, 14 ülkeden 22 banka ve finansal kuruluşun katılımıyla sağlanan murabaha 

sendikasyon kredisinin vadesi bir yıl olarak belirlendi. 

  

98 milyon dolar ve 108,5 milyon euro hacme ulaşan kredinin kullanımına ilişkin anlaşma, 

Albaraka yönetimi ile konsorsiyum lideri ve katılımcı banka yöneticilerinin hazır 

bulundukları törenle imzalandı. 

 

Albaraka Genel Müdürü Fahrettin Yahşi, ilk kez murabaha sendikasyon kredisi 

kullandıklarını belirterek, “Bilindiği gibi, halihazırda bankamızın kaynak yapısının temeli fon 

toplamaya bağlı bulunmaktadır. Albaraka, murabaha sendikasyon kredisi ile şimdi de Türk 

müteşebbislerine, uygun koşul ve fiyatta kredi imkanı sunuyor. Bu yeni dönemde bankamız 

için de yeni bir müşteri tabanı ve farklı sektörlerle çalışma imkanı doğuyor” dedi. 

 

107 şube ile KOBİ’lerin hizmetinde 

 

100’ü aşkın şubesi ile küçük ve orta ölçekli işletmelere finansal ihtiyaçları konusunda destek 

veren Albaraka, firmaların faaliyet alanı ile mali yapılarına en uygun finansman seçeneklerini 

sunuyor. Albaraka, 2010 yılında nakdi plasmanının yüzde 45’ini, gayri nakdi plasmanının da 

yüzde 25’ini KOBİ’lere yönelik finansmana ayırdı. 

 

Albaraka, bu yıl ayrıca Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliği ile Hazine destekli finansman 

çalışmalarına başladı. Albaraka, eylül ayı itibari ile program dahilinde 20 banka içinde 

KOBİ'lere bu destek kapsamında en fazla fon kullandıran banka oldu. 

 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

Murabaha sendikasyon kredisi nedir? 
Birden fazla bankanın, belli bir amaç için yine banka ve finansal kuruluşlara büyük tutarlarda sağladıkları 

uluslararası fona, sendikasyon kredisi adı verilir. Katılım bankalarının almış olduğu sendikasyon kredileri ise 

“murabaha sendikasyon kredisi” olarak adlandırılır. Katılım bankalarının sendikasyon kredisi konusunda 

mevduat bankalarından en büyük farkı kredi kullandırım sürecinde yaşanır. Murabaha sendikasyon işleminde 

kredi kullanan banka adına hareket eden “Yatırım Vekili” tarafından uluslararası emtia piyasalarından işlem 

yapılarak kredi kullandırılır. Ayrıca imzalanan anlaşmalar faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olarak 

hazırlanmakta ve katılım bankalarının denetim kurullarınca incelenerek, onayları alınmaktadır. 

 

Albaraka Bankacılık Grubu (ABG) 

Albaraka Bankacılık Grubu (ABG), Bahreyn borsasında ve NASDAQ Dubai borsasında yer alan Bahreyn 

merkezli bir şirkettir. Standard&Poors kredilendirme kuruluşundan BBB- uzun vade ve A-3 kısa vade kredi 

puanlarına sahip 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. 

 

 

Bilgi için:  

Global Tanıtım           0212 270 52 32 

Erkan Avcılar             erkan.avcilar@globaltanitim.com 
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