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Burgan Bank 2016 ilk yarıyılı finansal sonuçlarını açıkladı

BURGAN BANK YILIN İLK YARISINI,
KREDİLERİNDE YILLIK BAZDA %20 ORANINDA BÜYÜME VE
20,1 MİLYON KÂR ELDE EDEREK TAMAMLADI
2016 yılının ilk 6 ayında da kredilerde sektörün üzerinde büyüme kaydeden
Burgan Bank, istikrarlı adımlarla hedeflerini hayata geçiriyor.
Piyasayı hareketlendirecek yatırımları ve projeleriyle
Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor
2016 yılının ilk yarısında aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yıllık %26 artışla 13
milyar TL’ye, nakdi kredileri %20 artarak 10,3 milyar TL’ye, toplam mevduatı %30 artış ile 7,2
milyar TL’ye yükselen Burgan Bank’ın net kârı, 20,1 milyon TL oldu.
Özkaynakları 1.028 milyon TL’ye yükselen Burgan Bank’ın, katkı sermaye dâhil özkaynakları 1,9
milyar TL’ye ulaşırken sermaye yeterlilik oranı konsolide bazda %16.37, solo bazda %18.19 olarak
gerçekleşti.
İlk yarı sonuçlarını değerlendiren Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç; “Burgan Bank olarak,
zorlu piyasa koşullarına rağmen 2016 yılının ilk yarısını, krediler bazında sektör ortalamasının
üzerinde büyüme ve 20,1 milyon TL kâr elde ederek başarılı bir şekilde tamamlamayı başardık.
Uzun vadede orta ölçekli bankalar arasına girme hedefimiz için sağlam adımlarla ilerlemeye
devam ediyoruz” dedi.
Türkiye ekonomisinin gücüne güç katıyoruz
Genel Müdür Murat Dinç “Ülkemiz, içerisinde bulunduğu zorlu dönemlerde ne kadar güçlü bir
ekonomiye sahip olduğunu ispatladı. Biz de Burgan Bank olarak, ülke ekonomisine katkıda
bulunacak, piyasayı hareketlendirecek yatırımları ve projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.
Fitch’ten aldığımız değerlendirme notu ve gerçekleştirdiğimiz sendikasyon kredisi bu
çalışmalarımıza güzel örnekler. Kurumumuzu ilk defa değerlendiren Fitch’in, Burgan Bank’ın
yabancı para uzun vadeli kredi notunu Türkiye’de alınabilecek en yüksek not olan BBB olarak
açıklaması ile uluslararası platformlarda da ülkemize ve markamıza duyulan güveni
resmileştirdik.
Yine uluslararası arenada büyük önemi olan bir sendikasyon kredisini geçtiğimiz hafta içerisinde
imzaladık. Geçen sene Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz banka tarihimizin ilk sendikasyon

kredisinin ardından bu yıl, daha fazla ülkenin ve bankanın katılımı ile 149,7 milyon dolarlık yeni
bir sendikasyon kredisine imza attık. Alınan sendikasyon kredisi ile dış ticaretin finansmanında
kullanılmak üzere müşterilerimize önemli bir kaynak oluşturacağız.” dedi.
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