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Albaraka Türk Katılım Bankası (Albaraka Türk veya Banka), Özel Finans Kurumları Kurulması 
hakkında 16 Aralık 1983 gün ve 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden 5 Kasım 
1984 tarihinde Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş. unvanıyla kurulmuştur. Banka 21 Ocak 
1985 gün 10912 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazısıyla bankacılık yapmak üzere 
yetkilendirilmiştir. 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların 
Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”le Banka, 1 Kasım 2005 gün ve 25983 mükerrer sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 

 

Genel Müdürlüğü İstanbul’da yerleşik Banka, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yurt içinde 228, 
yurt dışında 2 şubesi ve 3.390 çalışanı ile hizmet vermektedir.31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 
Banka’nın hisselerinin %36,29’u Albaraka Bankacılık Grubuna, %15,38’i Dallah Albaraka 
Holding’e, %7,84’ü İslam Kalkınma Bankası’na ait olup %36,81’i Borsa İstanbul’a (BIST) kote, 
halka açık paylardan oluşmaktadır. Ortaklık paylarının kalan kısım ise farklı gerçek ve tüzel 
kişilere aittir. 

 

Aktifleri 2020 yılı sonunda önceki yıla göre %34,9 oranında artarak 69,3 milyar ₺’ye 
yükselirken, kullandırılan fonları 40,6 milyar ₺’ye, toplanan fonları 51,6 milyar ₺’ye, 
özkaynakları 4 milyar ₺’ye ve net karı 255 milyon ₺’ye yükselmiştir. %15,9’luk piyasa payı ile 
katılım bankacılığı sektörünün öncüsü olan Banka’nın %13,5’lik sermaye yeterlilik oranı BDDK 
tarafından belirlenen asgari oranın üzerindedir. 

 

UYUM NOTU 

 

9,12  * 

NR 

 

Açıklama: 

PAY SAHİPLERİ  9,12  

NR 
 

Albaraka Türk, ortaklık pay sahiplerinin haklarının kullanımı sağlamak 
üzere oluşturulmuş mevzuat, ana sözleşme ve iç düzenlemelere yüksek 
oranda uymaktadır. 

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK  9,30  

NR 

 Banka’nın uyguladığı kamuyu aydınlatma ve şeffaflık politikası, finansal 
tablolar, faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları küresel uygulamalar 
seviyesindedir. 

MENFAAT SAHİPLERİ 9,22  

NR 

 Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde belirlenmiş politikalara göre 
yönetilen menfaat sahipleri ile ilişkiler yerel standartların üzerindedir. 

YÖNETİM KURULU 8,95  

NR 

 Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine 
getirmekle birlikte stratejik ve organizasyonel olarak geliştirilmesi 
gereken konular bulunmaktadır. 

*Hücrelerin sağ altındaki notlar önceki notlardır. NR: DRC RATING derecelendirmemiş. 
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Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi notları; Banka’nın Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün etkinliğine, 
imtiyazlı ortaklık paylarının olmamasına, internet sitesinde yer alan bilgilerin uluslararası yatırımcıların 
yararlanabilmesi açısından İngilizce olarak hazırlanmasına, profesyonelce hazırlanan yıllık faaliyet raporlarına, 
menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat, sözleşme ve ayrıntılı biçimde düzenlenmiş politikalarla korunmasına, 
yönetim kurulunun aldığı stratejik kararlarla Banka’nın kısa-orta-uzun vadeli çıkarlarını gözeterek yönetmesine ilişkin 
görüşümüzü yansıtmaktadır 
 
Pay Sahipleri 
 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü operasyonları, lisanslı 
üst düzey bilgi ve deneyime sahip 4 kişilik çalışan 
grubu tarafından yürütülmektedir. KAP ve 
Banka’nın internet sitesinden zamanlamasına 
özen gösterilerek yapılan açıklamalar, pay 
sahiplerinin yanı sıra potansiyel yatırımcıların da 
gereksinimlerine cevap verebilecek 
kapsamdadır. Genel kurul toplantıları esnasında 
gerek fiziki katılımcılardan gerekse e-genel kurul 
sisteminden gelen sorular tüm katılımcılara 
duyurulmakta, yöneltilen sorular Genel Müdür 
veya üst yönetim tarafından cevaplandırılarak 
genel kurul tutanaklarına kayıt edilmektedir 

 
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 
 
Banka internet sitesinde yer alan bilgiler, Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde İngilizce olarak 
hazırlanmıştır. Banka’nın finansal tabloları ile dipnotları ve özel durum açıklamaları doğru, tam ve anlaşılabilir biçimde 
İngilizce olarak internet sitesinden yayınlanması küresel kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde olumlu 
değerlendirilmiştir. Faaliyet raporları; genel bilgiler, yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali 
haklar, araştırma ve geliştirme çalışmaları, Banka faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, finansal durum, 
riskler ve yönetim organının değerlendirmesi ve diğer hususları ayrıntılı biçimde kapsamaktadır. 
 
Menfaat Sahipleri 
 
Menfaat sahiplerinin hakları, mevzuat, sözleşme ve ayrıntılı biçimde düzenlenmiş politikalarla korunmaktadır. Banka 
üst yönetimi tarafından alınan ve sonuçları çalışanları doğrudan ilgilendiren kararlarda Personel Komitesi tarafından 
sunulan görüş ve öneriler dikkate alınmaktadır. Yerel standartlar ölçüsünde oluşturulan iş sözleşmeleri ile çalışanların 
hakları koruma altına alınmıştır. Banka’nın sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin, müşteri memnuniyeti sağlamak 
amacıyla aktif ve proaktif önlemler alınmıştır. Müşterilerin her türlü konudaki dilek, talep ve önerileri 7 gün 24 saat 
prensibine göre çalışan “Sorun Çözelim” platformu ile alınmaktadır 
 
Yönetim Kurulu 
 
Yönetim kurulu aldığı stratejik kararlarla risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli 
risk yönetimi anlayışıyla, Banka’nın kısa-orta-uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Banka’yı yönetmektedir. Hesap 
dönemin başında yapılan yönetim kurulu toplantısında, Covid-19 Salgınının reel sektör ve finans sektörü üzerindeki 
olumsuz etkilerinin neler olabileceği ve kısa vadede Banka’yı etkileyecek risklerin neler olduğu saptanmış ve risklerin 
yönetimi konusunda neler yapılması gerektiği kararlaştırılmıştır. Banka’nın ihtiyaç duyacağı finansal kaynaklar ve iş 
gücü, Genel Müdürlük birimlerince yapılan çalışmaların Yönetim Kurulunun onayından geçmesi ile belirlenmektedir. 
Yönetim kurulu bünyesinde; icra, kredi, denetim, ücretlendirme, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve bilgi 
teknolojileri yönetişim komiteleri mevcuttur. 

                                                 
1 23.278 hisse ile %1,72'lik kısmı Albaraka Bankacılık Grubuna aittir. Böylelikle Albaraka Bankacılık Grubu toplam payı %38,02 olmaktadır. 

Albaraka Türk Ortaklık Yapısı (31 Mart 2021) 

  Ortaklık Payı (1.000 ₺) % 

Albaraka Bankacılık Grup B.S.C. 489.961 36,29 

Dallah Al Baraka Holding Co B.S.C. © 207.585 15,38 

İslam Kalkınma Bankası 105.861 7,84 

Yerli Ortaklar 13.916 1,03 

Diğer 35.197 2,61 

Halka Açık1 497.481 36,85 

Toplam 1.350.000 100 


