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FITCH’TEN BURGAN BANK TÜRKİYE’YE EN YÜKSEK NOT
Fitch Ratings tarafından ilk kez değerlendirilen Burgan Bank, güçlü
sermayedarının desteği ve istikrarlı büyümesi ile en yüksek notu aldı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Burgan Bank’ın yabancı para uzun vadeli
kredi notunu Türkiye’de alınabilecek en yüksek not olan BBB olarak belirledi. Burgan Bank Türkiye,
Fitch tarafından ilk kez değerlendirilerek en yüksek yatırım yapılabilir nota sahip bankalar arasında
yerini aldı. Aynı açıklama da Burgan Bank’ın yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notu BBB+ ve uzun
vadeli ulusal kredi notu AAA (tur) olarak açıklandı. Tüm notların görünümü ise durağan olarak ifade
edildi.
Fitch Rating tarafından yapılan açıklamada ana hissedar Burgan Bank Kuveyt’in Bankaya verdiği
sermaye ve fonlama desteğinin ve Burgan Bank Türkiye’nin Grup içindeki stratejik öneminin büyük
etkisi olduğu vurgulandı.
Güçlü sermayedarı Burgan Bank Kuveyt’in desteğinin Fitch’ten gelen nota olumlu etkisi olduğunu
belirten Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, konuya ilişkin şunları söyledi: “Burgan Bank olarak,
Fitch tarafından ilk kez değerlendirilmekle beraber yatırım yapılabilir seviyede alınabilecek en yüksek
kredi notunu aldık. Bu sonuca ulaşmamızı sağlayan en önemli etkenlerinden biri muhakkak ki ana
ortağımızın gücü, Türkiye’ye ve bize duyduğu güven ile kurumumuza verdiği önem. Burgan Bank
olarak Türk ekonomisine yaptığımız katkı devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde sektör ortalamasının
üzerinde büyüme gösterirken, ekonomimize olan katkımız da sürekli devam etti. Bundan sonra da bu
desteği sürdürecek şekilde planlarımızı yapıyoruz. Mart 2016 itibariyle toplam kredilerimiz 11 milyar
TL seviyesine ulaşırken, aktif toplamımız 12 milyar TL oldu.”
“Biz de bu güveni boşa çıkartmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Mart 2016 itibariyle
özkaynaklarımızı 1.018 milyon TL’ye yükseltmemizin yanı sıra; ana ortağımızdan kullandığımız 300
milyon ABD Doları sermaye benzeri kredi ile katkı sermaye dâhil özkaynaklarımız 1.8 milyar TL’ye
ulaşırken, sermaye yeterlilik oranımız konsolide bazda %17.07, solo bazda %18.87 olarak gerçekleşti.
Bundan sonra da aynı şevk ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Burgan Bank, ülkemizin içinden
geçtiği bu zor dönemde de uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch’in teyit ettiği güçlü finansal
yapısı ve tüm iştirakleriyle Türkiye’nin geleceği, büyümesi ve gelişmesi için üstüne düşen görevi
fazlasıyla yerine getirecektir.”
Bilgi için: ARPR İletişim Danışmanlığı
Hatice Akuğur / hakugur@arpr.com.tr
0 532 377 86 11 – 0533 137 10 99
Yeşim Daravanoğlu /ydaravanoglu@arpr.com.tr
0 216 418 33 34

www.arpr.com.tr

