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Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 

 

Türkiye’de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka 

Türk Katılım Bankası, 1984 senesinde kuruluşunu tamamlayarak 1985 yılının başından 

itibaren faaliyete geçmiştir. Albaraka Türk faaliyetlerini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na 

tâbi olarak sürdürmektedir. Ortadoğu’nun ileri gelen gruplarından Albaraka Bankacılık 

Grubu (ABG), İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Türk ekonomisine yarım yüzyıldan fazla 

hizmet veren yerli bir sanayi grubunun öncülüğünde kurulan Albaraka Türk’ün ortaklık 

yapısının içinde yabancı ortakların payı %66,16 yerli ortakların payı %11,06 halka açık kısım 

ise %22,78’dir. Albaraka Türk´ün ortaklık yapısı, sahip olduğumuz itibarın ve güvenin 

garantisidir.  

Cari hesaplar ve katılım hesapları aracılığıyla fon toplayan ve topladığı fonları, bireysel 

finansman, kurumsal finansman, finansal kiralama ve proje bazında kâr-zarar ortaklığı gibi 

ürünlerle tekrar ülke ekonomisine kazandıran Albaraka Türk, faizsiz bankacılık 

uygulamasıyla çok çeşitli finansman ve bankacılık hizmetlerini sunmaya yetkilidir. Ana 

ortağı ABG’nin faaliyet gösterdiği Körfez, Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyalarında finansal 

ürün ve hizmeti sunmada en iyi bölgesel banka olma vizyonu ile yola çıkan Albaraka Türk, 

Singapur’dan İngiltere’ye, Güney Afrika’dan Fas’a, Avustralya’dan Kazakistan’a kadar 72 

ülkede 807 banka ile kurduğu geniş muhabirlik ağı sayesinde müşterilerine hızlı, kaliteli ve 

emniyetli dış ticaret (ithalat, ihracat ve kambiyo) hizmetlerini vermektedir. 

Bireysel Bankacılık alanında da iddialı olan Albaraka Türk, müşterilerine, ortaklarına, 

çalışanlarına ve Türkiye’ye değer katma misyonunu benimsemiş uluslararası bir Katılım 

Bankası olarak, 30 Eylül 2011 itibariyle ülke geneline yayılmış 48 şube İstanbul'da, 71 şube 

önde gelen sanayi ve ticaret merkezi olan illerimizde olmak üzere yurtiçinde 119 şube, 

yurtdışında bir şube olmak üzere toplam 120 şube ve 2.468 personel ile faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı 

Yeni bir finansal kriz ihtimalinin yoğun şekilde konuşulduğu 

bir yılın son çeyreğine girmiş bulunuyoruz. Küresel 

ekonomideki yavaşlama kendisini yavaş yavaş göstermeye 

başladı. Gelişmiş ülkelerin içinde bulunduğu durum yılın 

ikinci yarısından itibaren daha olumsuz bir hal almaya 

başladı. Bu dönemde olumlu bir gelişme olarak karşımıza 

Arap dünyasındaki sıcak gelişmelerin yerini istikrara 

bırakıyor olması çıkmaktadır. 
 

Türkiye, 2011 yılı ilk çeyreğinde gösterdiği rekor büyüme rakamına ikinci çeyrekte de bir 

yenisini daha ekleyerek dikkatleri üzerine çekmiştir. Sağlam bankacılık yapısı ve küresel 

kriz sonrasında atılan doğru adımlar bu başarıların alınmasında etkin rol oynamıştır. 

Grubumuzun en büyük bankası olan Albaraka Türk, bu başarıların gösterilmesinde reel 

ekonomiye olan desteğiyle katkı sağlamaktadır.  
 

Sektörde 25’nci yılını başarıyla tamamlayan Bankamız, en büyük ortağı olan Albaraka 

Bankacılık Grubu’nun (ABG) amiral gemisidir. Faizsiz bankacılık ilkelerine göre hareket 

eden ABG; Ürdün, Lübnan, Mısır, Tunus, Cezayir, Sudan, Güney Afrika, Suriye, Pakistan, 

Bahreyn ve Türkiye’de bulunan 300 den fazla şubesi ve ayrıca Endonezya ile Libya’da 

bulunan temsilcilikleriyle kurumsal, ticari, bireysel ve yatırım bankacılığı alanlarında 

faaliyet göstermektedir.  
 

2011 ilk yarı itibariyle ABG’nin toplam aktifleri 16 milyar 461 milyon ABD doları, toplanan 

fonları 14 milyar 79 milyon ABD doları, kullandırılan kredileri 11 milyar 804 milyon ABD 

doları ve öz kaynakları 1 milyar 830 milyon ABD doları seviyesine ulaşmıştır.  
 

Albaraka Türk Katılım Bankası olarak 2011 yılının üçüncü çeyreğinde aktif toplamımızı 

%13,0 ve kredi portföyümüzü de %7,6 oranında arttırmış bulunmaktayız. Ayrıca dış ticaret 

işlemlerinde ihracat hacmi geçen senenin aynı dönemine göre %59,1, ithalat hacmi %15,4 

ve görünmeyen işlemler ise %47,3 oranında artış göstermiştir. 
 

Her geçen gün gücüne güç katarak faizsiz bankacılık prensiplerinden taviz vermeden “daha 

iyi hizmet” anlayışını gerçekleştirme gayreti içerisinde olan Bankamız, kuruluşundan beri 

belirlediği sağlam mali yapı ve istikrarlı büyüme politikasıyla karlılığı ve yatırımları 

hedeflediği ölçüde gerçekleştirebilecek bir banka olmaya devam edecektir. 

Saygılarımla, 
 

Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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Genel Müdür’ün Mesajı  

2011 yılının son dönemine girmiş bulunmaktayız. Küresel 

ekonomiye yönelik endişelerin yılbaşından beri giderek 

artması, 2012 ile ilgili beklentileri de şimdiden etkilemiştir. 

Euro Bölgesi’ndeki bir türlü tam olarak çözülemeyen borç 

sorununun çevre ülkelerden merkez ülkelere yayılması ve 

bankacılık sektörünü de olumsuz etkilemesi küresel 

ekonomiyi bekleyen en büyük tehlike olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

 

Temmuz ayında Yunanistan’ı kurtarmaya yönelik olarak üzerinde anlaşılan ikinci yardım paketi 

piyasalarda sorunun çözümüne yönelik büyük beklentiler oluşturmuştu. Fakat sonrasında bir 

türlü somut adımlar atılamaması ve Birlik içerisindeki görüş ayrılıkları, beklentilerin gittikçe 

bozulmasına sebep olmuştur. Krizin artık Avrupa’daki çevre ülkelerden merkez ülkelere 

yayılıyor olması ve bu ülkelerin borçlanma maliyetlerindeki tarihi artışlar işleri daha çözülemez 

konuma getirdi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, 26 Ekim’deki liderler zirvesinden çıkan; 

Yunanistan’ın bankalara olan borçlarının %50 silinmesi ve Avrupa İstikrar Fonu (EFSF)nun 

büyüklüğünün 1 trilyon Euro’ya çıkarılması kararları iyimserliği artırmıştır. Geçmiş dönemlerde 

alınan kararların bir türlü yürürlülüğe tam olarak konulamaması ve karar alma noktasındaki çok 

başlılık yeni atılan adımlara yönelik soru işaretlerini devam ettirmektedir. 

 

Avrupa’daki derin borç sorunuyla birlikte, ABD ekonomisine yönelik endişeler de devam 

etmektedir. Bir türlü istenilen istihdamın üretilememesi ve konut piyasasının bir türlü 

toparlanamaması karşımıza çıkan önemli meselelerdir. Daha önce başvurulan iki parasal 

genişleme programlarının da istihdam oluşturmakta başarılı olamaması yeni bir parasal 

genişlemeye olan güveni azaltmakta ve bu yönde bir adım atılmasını engellemektedir.  

 

Küresel ekonomiye yönelik bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye, adından en çok söz ettiren 

ülkelerin başında gelmektedir. İlk yarıda gösterilen yüzde 10,2’lik büyüme rakamı ekonomimizin 

sağlamlığını ortaya koymaktadır. Şüphesiz bu büyüme rakamında bankacılık sektörümüzün payı 

çok büyüktür.  

 

Azalan risk iştahıyla birlikte Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerden fon 

çıkışları meydana gelmektedir. Türk lirasındaki aşırı değer kaybı son dönemde en fazla üzerinde 

durulan konu olarak karşımıza çıkmaktadır. TCMB’nin attığı proaktif ve kendine güvenen 

adımlar TL’deki değer kaybını makul seviyelere çekmeyi başarmıştır. TCMB’nin kısa vadeli borç 
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verme faizlerinde yaptığı artışlar bankaların kredi politikalarını gözden geçirmelerine ve kredi 

faizlerini artırmalarına neden olmuştur. 

Faizsiz bankacılık alanında öncü olan Albaraka Türk, reel sektöre verdiği destek ile Türkiye’nin 

yakaladığı başarılarda önemli bir role sahiptir. 2011 yılının üçüncü çeyreği, Banka’mız açısından 

karlılığımızın devam ettiği ve ihtiyatlı kredi politikamızın sürdüğü bir dönem olarak geçilmiştir. 

 

2011 yılı üçüncü çeyreğinde, Bankamızın toplam aktifleri 2010 yılsonuna göre %13,0 artarak 9 

milyar 502 milyon TL’ye ulaşmış bulunmaktadır. Aynı dönemde toplam kredi portföyümüz yüzde 

%7,6 artarak 6 milyar 772 milyon TL’ye, kâr ve zarara katılım hesapları ile özel cari hesaplar 

aracılığıyla toplanan fonlar %1,2 artarak aynı dönemde 6 milyar 961 milyon TL’ye ulaşmıştır.  

 

30 Eylül 2011 tarihi itibariyle vergi sonrası net kârımız geçen senenin aynı dönemine göre %20,2 

artarak 109 milyon 961 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının üçüncü çeyreğinde takipteki 

kredi oranımız %2,99 olarak sektör ortalamasının altında gerçekleşmiştir. Takipteki kredilere 

karşılık ayırma oranımız ise üçüncü çeyrek itibariyle %89,4’e yükselmiştir.  

 

Albaraka Türk, kârlılık ile büyüme arasında tesis edilen sağlıklı ve sürdürülebilir denge politikası 

doğrultusunda gelişimini sürdürmektedir. 2011 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını bütçe verileriyle 

karşılaştırdığımızda bütçe hedeflerimizle uyumlu bir performans sergilediğimizi görmekteyiz. 

 

Bu dönemde, Bankamız kaynak yapımızı güçlendirmek amacıyla geçen sene aldığımız murabaha 

sendikasyon kredisini geçen senekine göre daha düşük maliyetle 110 milyon USD artırarak 350 

milyon USD’ye çıkardık. Ayrıca bağlı bulunduğumuz Albaraka Banking Group (ABG) un farklı 

ülkelerdeki bankalarında bulunan atıl fonları kullanmamızı sağlayan “wakala” ürününü de 

yürürlülüğe koyduk.  Yılın son çeyreğinde, alt yapı çalışmalarını tamamladığımız 200 milyon 

dolar civarındaki “sukuk” ihracımızı gerçekleştirmeyi planlamaktayız.  

 

2011 yılı üçüncü çeyreğinde 7 yeni şube açarak toplam şube sayımızı 120’ye çıkardık. Ayrıca 

yurtdışındaki ilk şubemiz olan Kuzey Irak Erbil şubemiz bu dönemde faaliyetlerine başlamıştır. 

Gelecek dönemde Banka olarak şube sayımızı daha da arttırarak istikrarlı büyümemize devam 

edeceğiz. 

Saygılarımla, 

 
Fahrettin YAHŞİ 
Genel Müdür 
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Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2011 Üçüncü Çeyrek Değerlendirmesi  

 

Her geçen çeyreklik dönemde küresel ekonomi ile ilgili aşağı yönlü risklerde artışlar meydana 

geliyor. Kriz öncesi dönemde mali disiplinden uzak politikalar uygulayan Euro Bölgesi ülkelerinin 

yapısal problemleri, krizle birlikte daha da kötü bir hale geldi. Ekonomik daralmaya karşı 

çözüm olarak görülen parasal ve mali genişleme politikaları neredeyse bu ülkeleri yeni bir krizin 

tetikleyicisi konumuna getirdi. 2011 yılının ikinci çeyreğinde Yunanistan’ın tekrardan 

kurtarılmasıyla durulan piyasalar, verilen sözlerin bir türlü yerine getirilmemesiyle tekrardan 

olumsuz bir havaya büründü.  

 

Yunanistan, İrlanda ve Portekiz’den sonra bölgenin İtalya ve İspanya gibi büyük ekonomilerinin 

de yardıma başvuracakları söylentileri bile küresel ekonomiyi endişelendirmeye yetti. İkinci bir 

resesyon ihtimalinin artık kaçınılmaz bir son olduğu daha yoğun konuşulurken, bu ihtimalin 

gerçekleşmesini engelleyecek lider ülkelerin, karar alma noktasındaki acizlikleri beklentilerin 

daha da bozulmasına neden oldu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının bir biri ardına borçlu 

Avrupa ülkelerinin notlarını indirmeleri bu ülkelerin borçlanma maliyetlerini tarihi seviyelere 

yükseltti. Avrupa’nın önde gelen bankaları üzerinden Almanya ve Fransa gibi Euro Bölgesi’nin 

temelini oluşturan ülkelere de kriz yayılmaya başladı.  

 

Tüm bu olumsuz gelişmeler karşısında Avrupalı liderler sık sık bir araya geldiler fakat bir türlü 

kapsamlı bir çözüm üzerinde anlaşamadılar. Görüşmelerin ana gündem maddelerini Avrupa 

Finansal İstikrar Fonu (EFSF) nun genişletilmesi, Yunanistan’ın borçlarının önemli bir oranda 

silinmesi ve Bankaların sermayelerinin artırılması oluşturmaktaydı. 26 Ekim’de yapılan Liderler 

Zirvesi sonrasında bankalar Yunanistan’ın borçlarının %50’sini silmeye ikna edildi. Aslında 

yapabilecekleri çok fazla bir şey olmadığını onlar da biliyorlardı. Çünkü Yunanistan’ın borçlarını 

ödeyemeyeceği net bir şekilde ortada duruyorken, paralarının hiç alamamak yerine yarısını 

kurtarmak onlar açısından en makul olan karardı. Aynı zirve sonucunda,  İspanya ve İtalya’dan 

gelecek muhtemel bir kurtarma talebi karşısında kaynakların yetersiz kalmaması için EFSF’nin 

büyüklüğünü 440 milyar €’dan 1 trilyon €’ya çıkartma üzerinde de anlaşma sağlandı. Alınan 

önemli kararlara rağmen bundan önceki tecrübeler tam olarak bir güven ortamının oluşmasını 

sağlamadı. Uzmanlar temkinli yaklaşımlarını sürdürmekte. Özel sektör, Yunanistan’ın borcunun 

yarısını silerek yapacağı zararı nasıl karşılayacak? EFSF’nin büyüklüğünün artırılmasına hangi 

ülke ne kadar katkı yapacak? Yunanistan bu kararlarla tam anlamıyla kurtarıldı mı yoksa zaman 

mı kazanıldı? gibi sorular kafaları hala meşgul etmekte. 
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Euro Bölgesi ülkelerinin ikinci bir resesyon ihtimalinde oynadığı önemli role bir katkı da 

Amerika’dan gelmekte. Ağustos ayında S&P tarafından notu indirilen ve kredibilitesi bir 

anlamda zayıflayan ABD bir türlü yeterli istihdam üretememekte. Krizin nedeni olarak karşımıza 

çıkan konut sektörü de toparlanamamakta. İlk yarıdaki hayal kırıcı büyüme verilerine (1Ç:%0,4 

ve 2Ç:%1,3) rağmen şaşırtıcı bir şekilde iyi gelen (3Ç:%2,5) 3. Çeyrek GSYH verisi sonrasında 

dünyanın en büyük ekonomisine yönelik endişeler yerini daha iyimser bir havaya bırakmış 

durumda. Fakat bu durumun sürdürülebilirliğinin ileride revize edilecek 3. Çeyrek ve 

açıklanacak son çeyrek büyüme verileri ile teyit edilmesi gerekmekte.  

 

Dünya ekonomisi açısından geçtiğimiz dönemde ön plana çıkan ve ileride de kendisinden söz 

ettireceğe benzeyen “kur savaşları” konusu, ABD’nin aşırı değersiz yuana karşı hazırladığı 

yaptırım paketi ile tekrardan konuşulmaya başladı. ABD ekonomisinin bir türlü 

toparlanamamasının üstüne rekabet gücünü de kaybediyor olması aşırı değersiz yuandan 

duyduğu rahatsızlığa karşı somut adımlar atmasına neden oldu. İleriki dönemlerde bu konu 

kendisinden daha fazla söz ettireceğe benziyor. 

 

Piyasalardaki azalan risk alma iştahı sonrasında gelişmekte olan ülkelerden önemli miktarlarda 

fon çıkışı olmaktadır. Bunun sonucunda Türkiye’de de olduğu gibi bu ülke paralarında aşırı 

değer kayıpları meydana gelmiştir. Bu ülkeler açısından paralarının değer kaybı sonrasında 

oluşacak enflasyonist baskılar en önemli problem olarak gözükmektedir.  

 

Türkiye ekonomisi yılın ilk yarısında çift haneli büyüyerek en fazla dikkat çeken ülkelerin 

başında gelmektedir. İlk çeyrekteki %11,6’lık büyüme sonrasında ikinci çeyrekte de %8,8 

büyüyerek yılın ilk yarısı %10,2 büyüme ile tamamlanmıştır. İkinci çeyrekteki büyümenin 

bileşenlerine baktığımızda özel sektör yatırımlarının %8,8’lik büyümeye %6,6’lık bir katkı 

yaptığını görmekteyiz. İç talebin katkısı da (%6,3) yüksek seyrini devam ettirmektedir. Dış 

talebin %5,2’lik negatif katkısı ilk çeyrekte gösterilen çift haneli büyümenin tekrarlanmasını 

engellemiştir. Türkiye ekonomisinin büyümesi artmakla birlikte Merkez Bankası’nın önlemlerinin 

de etkileri yavaş yavaş görülmeye başlamıştır. Mevsimsellikten arındırılmış bir önceki çeyreğe 

göre büyüme rakamı %1,3’lük bir artış göstermiştir. İlk çeyrekte bu rakam %1,7 olarak 

kaydedilmişti. 

 

Ekonomideki “yavaş iniş” in yılın geri kalan yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir. Ağustos 

ayında sanayi üretimindeki mevsimsellikten arındırılmış verilerdeki bir önceki aya göre %2,6’lık 

azalma ekonomide soğumanın başladığını göstermektedir. Kapasite kullanım oranlarındaki artışa 

rağmen (Eylül:76,2;Ekim:77,0), reel kesim güvenindeki (Eylül:112,4;Ekim:101,9) gerileme, yılın 

kalan yarısında ilk yarıdaki kadar yüksek bir büyüme olmasa da yılsonu büyümesinin  %7’nin 



 
Sayfa: 9 / 15 

üzerinde olacağını ortaya koymaktadır. İleri ekonomiler istihdam oluşturmakta zorluk çekerken 

Türkiye, bu konuda da başarısını ortaya koymaktadır. Temmuz döneminde işsizlik oranı %9,1’e 

(Temmuz 201:10,6) gerilemiştir.  

 

Türkiye ekonomisi önündeki en önemli problem olarak, dolar karşısında aşırı değer kaybeden TL 

ve yüksek cari açık karşımıza çıkmaktadır. Cari açık Mayıs ayından bu yana artan turizm gelirleri 

sayesinde azalmakla birlikte hala istenilen seviyelere gelmemiştir. Ağustos ayında 4 milyar dolar 

artan cari açığımız yıllıklandırıldığında ise 75 milyar dolar gibi sürdürülmesi çok zor seviyelere 

gelmiştir. Doğrudan yatırımlar Ağustos ayında 1 milyar dolar artarak yılbaşından bu yana 10 

milyar dolar’a yükselmiştir. TCMB’nin beklentisi cari açığın yılın son çeyreğinde azalacağı ve 

yılsonunda 70 milyar dolar civarında gerçekleşeceği yönündedir. 

 

Küresel piyasalardaki risk algılarındaki bozulma Türkiye’den de sermaye çıkışına sebep 

olmaktadır. Bunun sonucunda meydana gelen TL’deki %20’leri geçen değer kaybı finansal 

istikrara yönelik en büyük tehdit olmuştur. TCMB’nin Ağustos başında yaptığı olağandışı 

toplantıda aldığı faiz indirimi kararı TL’deki değer kaybını daha da artırmıştır. Kurdaki aşırı 

oynaklığın önüne geçmek amacıyla TCMB tarafında önemli adımlar atılmış ve atılmaya devam 

etmektedir. Önce döviz satım ihaleleri ile kur baskı altına alınmak istenmiş, daha sonra yabancı 

para zorunlu karşılık oranlarında bir miktar indirime gidilmiştir. Fakat kurun 1,90’ı da aşması ve 

kur sepetinin 2,2 gibi tarihi seviyelere çıkması daha radikal adımların atılmasına neden 

olmuştur. Döviz satım ihalelerinde rakamlar milyar dolarları geçmiş ve rezervin ne kadar yeterli 

olduğu tartışmaları yoğunluk kazanmıştır.  

 

Kurdaki değer kaybına yönelik endişenin altında yatan en büyük sebep enflasyon üzerindeki 

etkisidir. TCMB tarafından yayınlanan araştırmada kurdaki yüzde 20’lik bir değer kaybının bir yıl 

içerisinde çekirdek enflasyon üzerinde %3’lük bir artış yapacağı öngörülmektedir. Bu nedenle 

fiyat istikrarından taviz vermek istemeyen Merkez Bankası 26 Ekim’de 5 maddelik bir eylem 

paketi açıklamıştır. Paketin hem finansal hem de fiyat istikrarını hedef alan önlemlerden 

bazıları hemen uygulamaya konulmuş ve kur kontrol altına alınmıştır. Yabancı para zorunlu 

karşılık oranlarında indirim ve yerli para zorunlu karşılıkların %40’ına kadarının döviz cinsinden 

tutulabilmesi imkanı hem TCMB’nin rezervini artırmayı hem de bankaların likidite ihtiyacının 

karşılanmasını sağlamaktadır. TCMB’nin attığı proaktif adımlar ve kullandığı araçlardaki 

çeşitlilik yaklaşan krize karşı Türkiye’nin hazır olduğunu ortaya koymaktadır.  
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Başlıca Finansal Göstergeler 
 

Başlıca Finansal Göstergeler 
(Bin TL) 30.09.2011 31.12.2010 Değişim 

Toplam Aktifler 9.501.939 8.406.301 13,03% 

Toplanan Fonlar 6.961.028 6.881.590 1,15% 

Krediler 6.772.406 6.296.815 7,55% 

Özkaynaklar 946.977 852.635 11,06% 

  
  30.09.2011 30.09.2010 Değişim 

Kar Payı Gelirleri 549.490 491.008 11,91% 

Kar Payı Giderleri 273.793 258.945 5,73% 

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 65.292 60.492 7,94% 

Net Kâr 109.961 91.472 20,21% 
 

Başlıca Finansal Oranlar 
  30.09.2011 31.12.2010 

Krediler / Toplam Aktifler 71,27% 74,91% 

Toplanan Fonlar / Toplam Aktifler 73,26% 81,86% 

Takipteki Kredi Oranı 2,99% 3,03% 

Sermaye Yeterlilik Oranı 13,56% 14,09% 
 

  30.09.2011 31.12.2010 Değişim 

Şube Sayısı 120 109 10,09% 

Personel Sayısı 2.468 2.175 13,47% 
 

 

30.09.2011 Tarihi İtibariyle Banka Sermaye Dağılımı 
Ortaklık Yapısı Pay Tutarı (TL) Oranı 

 Yabancı Ortaklık 356.591.886 66,16% 

      Albaraka Bankacılık Grubu 291.373.378 54,06% 

      İslam Kalkınma Bankası 42.265.852 7,84% 

      Alharthy Ailesi 18.629.256 3,46% 

      Diğer 4.323.400 0,80% 

 Yerli Ortaklar 59.625.782 11,06% 

 Halka Açık 122.782.332 22,78% 

 Toplam 539.000.000 100,00% 
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Banka Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimine İlişkin Bilgiler 

Görevi Adı - Soyadı Öğrenim 
Durumu 

Göreve 
Başlangıç Tarih 

YÖNETİM KURULU 

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Yüksek Lisans 2005 

Yönetim Kurulu II.Başkanı Yalçın ÖNER Yüksek Lisans 1985 

Yönetim Kurulu Üyesi  Osman AKYÜZ Lisans 1996 

Yönetim Kurulu Üyesi  İbrahim Fayez Humaid ALSHAMSI Lisans 2005 

Yönetim Kurulu Üyesi  Ekrem PAKDEMİRLİ Doktora 2007 

Yönetim Kurulu Üyesi  Mitat AKTAŞ Yüksek Lisans 2008 

Yönetim Kurulu Üyesi  Hamad Abdulla A. EQAB Lisans 2008 

Yönetim Kurulu Üyesi  Fahad Abdullah A. ALRAJHI Lisans 2008 

Yönetim Kurulu Üyesi  Hood Hashem Ahmed HASHEM Lisans 2011 

Yönetim Kurulu Üyesi  Khalifa Taha HAMOOD Lisans 2011 

Yönetim Kurulu Üyesi  Fahrettin YAHŞİ Yüksek Lisans 2009 

ÜST YÖNETİM 

Genel Müdür Fahrettin YAHŞİ Yüksek Lisans 2009 

Genel Müdür Başyardımcısı Mehmet Ali VERÇİN Lisans 2005 

Genel Müdür Yardımcısı Nihat BOZ Lisans 2009 

Genel Müdür Yardımcısı Temel HAZIROĞLU Lisans 2003 

Genel Müdür Yardımcısı Bülent TABAN Yüksek Lisans 2003 

Genel Müdür Yardımcısı Turgut SİMİTÇİOĞLU Lisans 2009 

Genel Müdür Yardımcısı Melikşah UTKU Yüksek Lisans 2009 

Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Esfa EMEK Lisans 2011 

Genel Müdür Yardımcısı Ayhan KESER Lisans 2011 

GENEL KURUL DENETÇİLERİ 

Genel Kurul Denetçisi Arif Ateş VURAN Doktora 1986 

Genel Kurul Denetçisi Seyfettin YENİDÜNYA Lisans 2003 

Genel Kurul Denetçisi İlhan İMİK Lisans 2011 
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Yönetim Kurulu Üyeleri Arasında Yapılan Görev Dağılımı Sonrası 

Oluşturulan Komite ve Komite Üyeleri 

DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ:  

Başkan     : Hamad Abdulla A.EQAB, Yönetim Kurulu Üyesi 

Üye          : Hood Hashem Ahmed HASHEM, Yönetim Kurulu Üyesi 

Üye          : Mitat AKTAŞ, Yönetim Kurulu Üyesi, İç Sistemler Sorumlusu 

 

KREDİ KOMİTESİNİN ASİL VE YEDEK ÜYELERİ: 

Asil Üye    : Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK, Yönetim Kurulu Başkanı 

Asil Üye    : Osman AKYÜZ, Yönetim Kurulu Üyesi 

Asil Üye    : Fahrettin YAHŞİ, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 

Yedek Üye: Khalifa Taha HAMOOD , Yönetim Kurulu Üyesi 

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİ:  

Başkan      :  Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI, Yönetim Kurulu Üyesi 

Üye            :  Fahad Abdullah A. ALRAJHI, Yönetim Kurulu Üyesi 

Gözlemci   :  Osman AKYÜZ, Yönetim Kurulu Üyesi   

Gözlemci   :  Fahrettin YAHŞİ, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 

 

ÖDÜLLENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİ:  

Başkan     :  Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK, Yönetim Kurulu Başkanı 

Üye          :  Osman AKYÜZ, Yönetim Kurulu Üyesi 

Üye          :  Fahrettin YAHŞİ, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 
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2011 Yılı Üçüncü Çeyrek Faaliyetleri 

 

• 2011 yılının dokuz aylık döneminde 2010 yılsonuna göre Toplam Aktiflerimiz %13,0 

artarak 9 milyar 502 milyon TL’ye yükselmiştir. 

 

• Bankamız 2011 yılının dokuz aylık döneminde “Özel Cari Hesaplar” ve “Kâr ve 

Zarara Katılma Hesapları” yoluyla topladığı fonlarda %1,2’lik bir artış sağlamıştır. 

Bankamızın toplam fonları 30 Eylül 2011 itibariyle 6 milyar 961 milyon TL’ye 

ulaşmıştır. Bu fonların yaklaşık %37,3’ü döviz cinsi fonlardan oluşmaktadır. Katılma 

hesapları 2011 yılının üçüncü çeyreğinde %0,6’lık bir düşüşle 5 milyar 684 milyon 

TL’ye gerilemiştir. 

 

Bankamızın Fon Toplama Faaliyetleri; 120 şubemiz, Akbank’ın yurt sathındaki şubeleri 

ve yurtdışındaki muhabir bankalar aracılığıyla yürütülmektedir.  

 

Bin TL ve Bin USD 
karşılığı 

30 Eylül 2011 31 Aralık 2010 Değişim 

TL 
Karşılığı 

USD 
Karşılığı 

TL 
Karşılığı 

USD 
Karşılığı 

TL USD 

Türk Lirası Fonlar 4.363.289 2.350.910 4.358.934 2.848.976 0,10% -17,48% 

Cari Hesaplar 600.790 323.701 665.454 434.937 -9,72% -25,58% 

Katılma Hesapları 3.762.499 2.027.209 3.693.480 2.414.039 1,87% -16,02% 

Yabancı Para Fonlar 2.597.739 1.399.644 2.522.656 1.648.795 2,98% -15,11% 

Cari Hesaplar 676.148 364.304 500.859 327.359 35,00% 11,29% 

Katılma Hesapları 1.921.591 1.035.340 2.021.797 1.321.436 -4,96% -21,65% 

TOPLAM 6.961.028 3.750.554 6.881.590 4.497.771 1,15% -16,61% 

    
 1 USD: 1,856 TL (30/09/2011) 

    
1 USD: 1,530 TL (31/12/2010) 
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• Eylül 2011 itibariyle kredilerimiz %4,3 artışla 6 milyar 738 milyon Türk Lirası’na 

ulaşmıştır. Takipteki alacaklar oranımız %2,99 takipteki alacaklara karşılık ayırma 

oranımız ise %89,4 olmuştur.  

 

Bin TL ve Bin USD 
Karşılığı 

30 Eylül 2011 31 Aralık 2010 Değişim 

TL 
Karşılığı 

USD 
Karşılığı 

TL 
Karşılığı 

USD 
Karşılığı 

TL USD 

Krediler 6.738.207 3.630.499 6.460.164 4.222.329 4,30% -14,02% 

Takipteki Krediler 202.333 109.016 190.850 124.739 6,02% -12,60% 

Karşılıklar -180.797 -97.412 -163.520 -106.876 10,57% -8,86% 

TOPLAM 6.759.743 3.642.103 6.487.494 4.240.192 4,20% -14,11% 

    
 1 USD: 1,856 TL (30/09/2011) 

    
1 USD: 1,530 TL (31/12/2010) 

 

 

• Bankamız 2011 yılının üçüncü çeyreğinde müşterilerine kambiyo işlemlerinde 

nitelikli aracılık hizmetleri sunmaya devam etmiştir.  

 

Bankamızın ilk yarı dış işlemlerine ilişkin faaliyetleri aşağıdaki tabloda özet olarak 

sunulmuştur: 

 

(Birim USD) 30 Eylül 2011 30 EYLÜL 2010 Değişim 

İhracat 456.817.869 287.139.894 59,09% 

İthalat 1.619.758.573 1.403.703.529 15,39% 

Görünmeyen Kalemler 5.391.401.297 3.659.820.105 47,31% 
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Mali Durum Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 
 

• Net Faaliyet Gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre %12,8 artarak 387 milyon 
611 bin TL’ye yükselmiştir. Net Ücret ve Komisyon Gelirleri %7,9 artarak 65 milyon 
292 bin TL’ye, Net Kar payı gelirlerimiz %18,8 artarak 275 milyon 697 bin TL’ye ve 
Kambiyo Gelirleri %2,5 artarak 10 milyon 867 bin TL olmuştur. 
 

 

• Personel Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %20,2 artarak 104 milyon 493 bin 
TL’ye, Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılıkları %13,5 azalarak 70 milyon 
120 bin TL’ye ve Amortisman Giderleri %46,7 artarak 10 milyon 978 bin TL’ye 
yükselmiştir. 

 
 

• Vergi öncesi karımız geçen senenin aynı dönemine göre %20,2 artarak 138 milyon 
683 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
 

 

• 30 Eylül 2011 itibariyle sermaye yeterlilik oranımız yasal yükümlülük seviyesinin 
üzerinde %13,56 olarak gerçekleşmiştir. 

 
 
 
 

EK BİLGİLER 

 
• Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından KAP’ta yayınlanan özel durum açıklamalarına 

aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
 
 http://www.albarakaturk.com.tr/yatirimci_iliskileri/detay.aspx?SectionID=boqd4PKv%2b2WValt7LHPA7A%3d%3d&ContentId=oj26lDRpvSoNRcLIrzRFXA%3d%3d 

 
• Albaraka Türk Katılım Bankası 30 Eylül 2011 tarihinde sona eren ara döneme ait Konsolide 

Olmayan Mali Tablolar ile daha önceki dönemlere ilişkin mali tablolara aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz: 

 
 http://www.albarakaturk.com.tr/yatirimci_iliskileri/detay.aspx?SectionID=QVxCUJX%2bUpz6ls5nuqkKvg%3d%3d&ContentId=B1Eg2p1TxzMmplcwFKUfeg%3d%3d 
 
• Albaraka Türk Katılım Bankası faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için 2010 yılı ve 

daha önceki yıllara ait Yıllık Raporlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
 
 http://www.albarakaturk.com.tr/yatirimci_iliskileri/detay.aspx?SectionID=%2fyj5OJY70d8nzFWvI7c2BQ%3d%3d&ContentId=cViDxh25WpvTfPW8h8ReUA%3d%3d 

 
• Raporla ilgili daha fazla bilgi edinmek için Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nün aşağıda 

belirtilen iletişim bilgilerinden irtibata geçebilirsiniz. 
 
 yim@albarakaturk.com.tr 
  
 Tel : 0216 666 03 03 
     Faks : 0216 666 16 20  


