BURGAN BANK GRUBU
BURGAN BANK MARKASIYLA TÜRKİYE’DE
Eurobank Tekfen’in yüzde 99.26 hissesini satın alan
Burgan Bank Grubu,
Türkiye’de Burgan Bank markasıyla faaliyet göstereceğini açıkladı.
Bölgesinin lider bankacılık grubu ve
Kuveyt’in en büyük bankalarından biri olan Burgan Bank,
‘Gücün Merkezi’ni Türkiye’ye taşıdı.
Aralık ayında Eurobank Tekfen hisselerini satın alarak bankanın yüzde 99.26’sına sahip
olan Burgan Bank Grubu, bölgesel markasının sınırlarını Türkiye ile genişletiyor.
Türkiye’de markasını Burgan Bank olarak açıklayan Burgan Bank Grubu, Türkiye yatırımı
ile bölgesel genişleme hedefini sürdürüyor.
Burgan Bank Grubu’nun Eurobank Tekfen’i satın almasının ardından 28 Ocak 2013
tarihinde, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen toplantı ile yeni marka duyuruldu. Eurobank
Tekfen’in Burgan Bank markası ile faaliyetini sürdüreceğine ilişkin yapılan açıklamada
Eurobank Tekfen’in iştirakleri olan EFG İstanbul Equities ve EFG Leasing şirketlerinin
ünvanlarının ise Burgan Yatırım ve Burgan Leasing olarak değiştiği belirtildi.
Güçlü bir bölgesel marka olan Burgan Bank Grubu’nun, stratejik jeopolitik konuma ve
güçlü bankacılık yapısına sahip olan Türkiye’deki iştiraki olarak Burgan Bank Türkiye’nin,
Grubun güven ve ortaklık değerleriyle ve en iyi uluslararası uygulamaları sunma ilkesiyle
faaliyet göstereceği açıklandı.
Türkiye’yi büyüyen bölgesel finansal güç merkezi olarak konumlayan Burgan Bank Grubu,
güçlü sermayesini, yüksek likiditesini, uluslararası bilinirliğini ve bankacılık deneyimini
Türkiye’nin gücü ile birleştirerek sinerji yaratmayı öngörüyor. Bu hedefleri doğrultusunda
Burgan Bank, Türkiye’deki toplam 60 şubesiyle kurumsal, ticari, perakende ve özel
bankacılık ürün ve hizmetleri sunuyor.
Burgan Bank Grubu’nun Türkiye’deki yeni markasını açıkladığı basın toplantısında
Burgan Bank Grubu CEO’su Sayın Eduardo Eguren:
“Markamızı Türkiye piyasasına taşımak, Burgan Bank’ın bölgesel bir bankacılık grubu
oluşturma stratejisi açısından önemli bir kilometre taşına işaret etmektedir. Hedefimiz,
Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki iştirak ağımız ile müşterilerimize güçlü finansal çözümler
sunmaktır.
Bugüne dek birçok ödüle layık görülen Burgan Bank markasının coğrafi olarak yayılışı;
genişlemeyi, yetkinliklerimizi artırmayı ve varlığımızı güçlendirmeyi hedefleyen stratejimizin
doğal bir parçasıdır.” diye konuştu.

Burgan Bank Grubu CEO’su Eduardo Eguren’in ardından açıklama yapan Burgan Bank
Genel Müdürü Sayın Mehmet Sönmez;
“Burgan Bank Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde faaliyet gösteren Kuveyt
merkezli Burgan Bank Grubu’nun bir iştirakidir. Banka, Grubun Ürdün, Irak, Tunus ve
Cezayir ile kurduğu sinerjiden ve Türkiye’nin jeopolitik konumu ile ekonomik büyüme
potansiyelinden güç alacaktır. Burgan Bank Grubu’nun yer aldığı ülkeler ile Türkiye’nin
ticareti, son 5 yılda yüzde 55 artış göstererek, 13.1 milyar doları ihracat olmak üzere
toplam 14.7 milyar dolara yükselmiştir. Burgan Bank olarak, bu coğrafyadaki ticaretin
finansmanındaki hacmimizin artacağına inanıyoruz. Burgan Bank’ın 35 yıllık deneyimi
ve desteği ile stratejik hedeflerimize odaklanacağız.” diye konuştu.
Burgan Bank Hakkında
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük holding gruplarından biri olan KIPCO
Grubu’nun (Kuwait Projects Company) bir iştiraki olan ve 1977 yılında Kuveyt’te
kurulan Burgan Bank Grubu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da faaliyet gösteren
bölgesel bir lider konumundadır. Burgan Bank Grubu, Kuveyt dışında çoğunluk
hissesine sahip olduğu Cezayir (Gulf Bank Algeria), Irak (Bank of Baghdad), Ürdün
(Jordan Kuwait Bank), Tunus’ta (Tunis International Bank) ve Türkiye’de Burgan
Bank olarak faaliyet göstermektedir.
1977 yılında kurulan ve Kuveyt merkezli en genç ticari banka olma özelliği taşıyan Burgan
Bank, kurumsal bankacılığa ve finansal kuruluşlara odaklı hizmet sunmaktadır. Banka aynı
zamanda büyüme sürecinde olan özel ve perakende bankacılık müşteri portföyüyle öne
çıkmaktadır.
Burgan Bank Grubu olarak anılan banka genişleyen gelir yapısı, farklı fonlama kaynakları
ve güçlü sermaye yapısıyla yıllar içinde sürekli olarak performansını geliştirmesiyle dikkat
çekmektedir. Yüksek teknoloji ile etkin hizmetler sunan Burgan Bank, ulusal pazarının yanı
sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde de sektöre yön veren bir hizmet sağlayıcıdır.
Güven, bağlılık, mükemmeliyet ve ilerleme gibi gerçek değerler üzerine temellendirilmiş
olan Burgan Bank markasının benimsemiş olduğu bu değerler aynı zamanda bankanın
ulaşmayı hedeflediği yüksek standartları da yansıtmaktadır. Burgan Bank, tüm ürün ve
hizmetlerini “Önce İnsan” felsefesini temel alarak geliştirmektedir.
Uluslararası marka değerleme şirketi Brand Finance’ın, AA not seviyesinde ve pozitif
görünümlü olarak değerlendirdiği Burgan Bank markası, bu değerlendirmede Kuveyt
bankaları arasında ikinci sırada yer almaktadır. Dört temel değerinden biri mükemmeliyet
olan Burgan Bank, sektöründeki yüksek standartları korumaya odaklı hedefini
sürdürmektedir. 2010 yılında ISO 9001:2008 sertifikasyonu yenileme sürecini başarıyla
geçmiş olan Burgan Bank, bütün bankacılık işkollarının konu olduğu bu sertifikasyona
Kuveyt sınırları içinde sahip olan tek banka iken, Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri arasında
da bu sertifikasyonu alan ilk banka ve ayrıca JP Morgan Chase Kalite Ödülünü 12 yıl üst
üste alan tek Kuveyt bankası olma özelliği taşımaktadır.

