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ALBARAKA TÜRK EN İYİ KATILIM BANKASI SEÇİLDİ
Türkiye’ i ilk katılı
a kası Al araka Türk, Islamic Finance News (IFN) dergisinin
Du ai’de düze lediği IFN
6 Ödülleri’ de Türkiye’ i E İyi Katılı Ba kası seçildi.
Türkiye’deki 30 yıllık tecrübesiyle katılı
a ka ılığı sektörü de ilkleri ö üsü Albaraka
Türk, uluslararası ala da kaza dığı ödüllere bir yenisini ekledi. Albaraka Türk, Islamic Finance
News dergisi (IFN) tarafı da sektördeki en iyileri elirle ek a a ıyla düzenlenen IFN 2016
Ödülleri’ de, Türkiye’ i E İyi Katılı Ba kası seçildi.
Du ai’de yapıla ve İsla i fi a s sektörü de farklı dallarda ödülleri verildiği töre de,
Türkiye’ i E İyi Katılı Ba kası ödülünü Albaraka Türk Kuru sal İletişi Müdürü Ekre
Şahi tesli aldı.
Müşterileri ize e iyisi i su aya deva ede eğiz
Ödül töre i so rası da açıkla alarda ulu a Albaraka Türk Kuru sal İletişi Müdürü
Ekre Şahi , Katılı
a ka ılığı sektörü adı a ö e li değerler yarattığı ız projelerle
üşterileri iz içi e iyisi i su aya, ugü olduğu gi i yarı da deva ede eğiz.
Başarı ızı te eli de kaliteli hiz et a layışı ız ve üşterileri izle kurduğu uz sı ak ve
sa i i iletişi yatıyor. Çalış aları ızı yurt dışı da da takip ve takdir edilmesinden son
derece memnunuz dedi.
Şahi , sözleri e şöyle deva etti: Albaraka Türk olarak, istikrarlı ir şekilde üyü e izi
sürdüre eğiz. Aldığı ız u ödülle a ka ızı sağla aktif kalitesi, yüksek özkay ak kârlılığı,
piyasa değeri deki yükseliş ve uluslararası a ka ılık ala ı daki aşarılı ko u u glo al
fi a s dü yası tarafı da da tes il edil iş oldu. Türkiye’deki 30 yıllık te rü e izle, her geçe
gü daha güçle e eği e i a ıyoru . Bu vesileyle, böylesine özel ir ödülü kaza ıl ası da
üyük e eği geçen tü çalışa ları ıza teşekkür et ek istiyoru .

