14 Temmuz 2010

Albaraka Türk KOBİ’lerin yanında
Türkiye’nin ilk katılım bankası olan Albaraka Türk, Konya’nın Meram ilçesinde
14 Temmuz’da açılan Mevlana şubesi ile hizmet noktalarını 102’ye çıkardı. Açılış
töreninde konuşan Albaraka Türk Genel Müdürü Fahrettin Yahşi, sanayinin
gelişmekte olduğu illerde yatırım yapmayı tercih ettiklerini belirterek,
özellikle KOBİ’lerin finansman ihtiyacının karşılanmasına büyük önem
verdiklerini söyledi.
Türkiye katılım bankacılığı sektöründe 25 yıldır faaliyetlerini sürdüren Albaraka
Türk, Mevlana şubesiyle birlikte Konya’daki şube sayısını 4’e, yurt genelinde ise
102’ye yükseltti. Albaraka Türk, Mevlana şubesinde de bireysel müşterilerin
bankacılık ihtiyaçlarını karşılayacak ve KOBİ’lere finansman desteği sunacak.
Reel sektöre Albaraka Türk desteği
Açılış töreninde konuşan Albaraka Türk Genel Müdürü Fahrettin Yahşi, her zaman
olduğu gibi reel sektörü destekledikleri vurgulayarak, ülke ekonomisinin çarklarının
dönmesine katkı sağlamayı sürdüreceklerini dile getirdi.
Hedef 2010’da toplam 15 yeni şube
Albaraka Türk’ün sağlıklı büyüme stratejisi çerçevesinde, 2010’da 15 yeni şube
açma hedefi yolunda başarıyla ilerlediğini vurgulayan Yahşi, sözlerine şöyle devam
etti:
“Mevlana şubesi ile Konyalılar’a, müşterilerimizin alışkın olduğu hizmet kalitesini
daha güçlü bir şekilde sunacağız. Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de içinden
geçtiği hassas ekonomik koşullarda, reel ekonomiye katkıda bulunmak önceliğimiz
olacak. Özellikle KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ekonominin
gelişmesine katkıda bulunmaya büyük önem veriyor, sanayisi gelişmekte olan
illerde yatırım yapmayı tercih ediyoruz.”

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.
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