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Albaraka Türk, 450 milyon dolarlık katılım bankacılığı
sektörünün en büyük murabaha sendikasyon kredisi
anlaşmasını imzaladı
Albaraka Türk, 2011 yılında aldığı 350 milyon dolar tutarında murabaha
sendikasyon kredisinin ardından yeni bir anlaşmaya daha imza atarak,
murabaha sendikasyon kredi tutarını 450 milyon dolara yükseltti. Albaraka
Türk, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği başarılı çalışmanın ardından 450 milyon
dolarlık yeni bir sendikasyon kredisi için 16 ülkeden 32 banka ve finansal
kuruluşla anlaşma imzaladı.
Türk katılım bankacılığı sektörünün öncüsü Albaraka Türk Katılım Bankası, 2011 yılında
350 milyon dolar olarak aldığı sektörün en büyük murabaha sendikasyon kredisini, bu
yıl yine sektörün en büyük rakamı olarak, 450 milyon dolara yükseltti. Standard
Chartered Bank, Emirates NBD, ABC Islamic Bank, Noor Islamic Bank’ın yanında Al Hilal
Bank ve Bank Islam Brunei bankalarının liderliğinde, 1 yıl vadeli 16 ülkeden 32
bankanın katılımı ile sağlanan bu murabaha sendikasyon kredisi, sektörün bu zamana
kadar temin ettiği en büyük murabaha sendikasyon kredisidir.
Törende konuşan Albaraka Türk Genel Müdürü Fahrettin Yahşi, “Geçen yıl 17 ülkeden
25 banka ile tamamladığımız murabaha sendikasyon kredimize bu yıl 16 ülkeden …
banka katılmıştır. Ayrıca bu yılki sendikasyon kredimize Brunei, Umman, Kazakistan
gibi yeni ülke ve bankalar da katıldı. LIBOR+2 ve EURIBOR+2 fiyat ile sağlanan bu
kredi; muhabirlerimizin ve bankacılık sektörünün Albaraka Türk’ün istikrarlı ve itibarlı
konumuna ve Türk bankacılık sistemine duyduğu güveni göstermektedir. Aynı zamanda
murabaha sendikasyon kredimizi, sektöründe iki yıldır rekor düzeyde başarıyla
sonuçlandırıyor olmamız ayrıca gurur verici. Böylece, 2010 yılından bu yana
yurtdışından sağladığımız ve Türk ekonomisinin kullanımına sunduğumuz kredilerin
toplamı 1 milyar USD’ı aşmış bulunuyor” dedi.
Yurtdışı faaliyetleri artacak
Albaraka Türk’ün merkezi Bahreyn’de bulunan dünyanın önde gelen faizsiz bankacılık
kuruluşlarından biri olan 13 ülkede 11 banka ve 2 temsilcilikten oluşan Albaraka
Bankacılık Grubu’nun en büyük bankası konumunda olduğunu belirten Fahrettin Yahşi,
Türkiye içinde 134 şubesi ve Irak Erbil şubesiyle Albaraka Türk’ün büyümesini
sürdürdüğüne dikkat çekerek “Yurtdışındaki faaliyetlerimizi artırarak sürdürme çabası

içerisindeyiz” dedi.

Albaraka Türk’ün son 10 yılda istikrarlı bir büyüme performansı ortaya koyduğuna
dikkat çeken Yahşi, bankanın yıllık ortalama yüzde 34’lük aktif büyüme hızına
ulaştığını ve dengeli büyüme sayesinde özkaynak kârlılığını sektör ortalamalarının
üzerinde tuttuğunu ifade etti.
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.
Al Baraka Bankacılık Grubu (ABG) hakkında
Al Baraka Bankacılık Grubu (ABG), Bahreyn Borsası ve Nasdaq Dubai borsalarında işlem gören
bir Bahreyn Anonim Şirketi’dir. Önde gelen uluslararası İslami bankalar arasında yer alan
kurumun, Standard and Poors nezdinde uzun vadeli ve kısa vadeli kredi notları sırasıyla BBB- ve
A3’tür. ABG, Şer’i Hukuk kurallarına sıkı sıkıya bağlı bir şekilde perakende, kurumsal ve yatırım
bankacılığı ile hazine hizmetleri sunmaktadır. ABG’nin kayıtlı sermayesi 1,5 milyar dolar olup,
toplam özkaynakları da yaklaşık 1,8 milyar dolar civarındadır.
Grup, 13 ülkede faaliyet gösteren iştiraki olan bankacılık birimleri ve temsilcilikleri ile geniş bir
coğrafyada faaliyet göstermektedir. Bu kurumların 376 şubesi vardır. Ürdün İslam Bankası, Al
Baraka İslam Bankası – Bahreyn, Al Baraka Bank Pakistan Limited, Al Baraka Bank Cezayir, Al
Baraka Bank Sudan, Al Baraka Bank Ltd – Güney Afrika, Al Baraka Bank Lübnan, Al Baraka Bank
Tunus, Al Baraka Bank Mısır, Al Baraka Türk Katılım Bankası, Al Baraka Bank Suriye ile
Endonezya ve Libya’da (kurulma aşamasında) bulunan temsilcilikler bu bankacılık birimleri
arasında yer almaktadır.

