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BODRUM’DA BURGAN BANK’A ULAŞMAK
ARTIK ÇOK DAHA KOLAY
Burgan Bank, Bodrum’daki müşterilerine yeni adresinde hizmet vermeye başladı.
Burgan Bank Bodrum Şubesi; yeni mekanında KOBİ, Bireysel ve Özel bankacılık
alanlarında ve iştiraki Burgan Yatırım’ın ürünleri ile hizmet sunmaya devam edecek.
Yenilikçi ve müşteri odaklı iş yaklaşımıyla tüm paydaşları için kalıcı değer üreten Burgan Bank,
Bodrum şubesini müşterileri için daha merkezi olan yeni adresine taşıdı. Burgan Bank Bodrum
Şubesi; Bireysel, KOBİ ve Özel Bankacılık alanlarında hizmet veriyor. Ayrıca, Bodrum Şubesi
içerisinde bulunan Burgan Yatırım kanalı ile yatırım ürünlerine ilişkin hizmet almak mümkün.
2007 yılının Aralık ayında faaliyete geçen Bodrum Şubesi, 2014 Kasım itibarı ile kaliteli ve hızlı
hizmetlerini 11 kişilik deneyimli kadrosu ile Yeniköy Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No 110’daki yeni
adresinde sürdürecek.
8 Kasım tarihinde şube açılışı için düzenlenen kokteyle katılarak şube çalışanları ve misafirleri ile bir
araya gelen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç; “ Burgan Bank olarak güçlü sermayemiz ve
deneyimli yönetim kadromuz ile 2014 yılında kredilerde %31, mevduatta %45, aktifte %16 büyüme
kaydettik. Büyüme hızımızı 2015 yılında da devam ettireceğiz. Bireysel kredilerin yanı sıra KOBİ’lere
de banka olarak çok önem veriyoruz. KOBİ’leri; büyüyen Türkiye’nin en önemli aktörlerinden biri
olarak görüyor ve destekliyoruz.”dedi.
Burgan Bank’ın turizm sektörüne özel önem verdiğine vurgu yapan Murat Dinç; “Türkiye’yi büyüyen
sanayi ve finansal merkez olarak konumlayan Kuveyt merkezli ana hissedarımız Burgan Bank Grubu
güçlü sermayesi , yüksek likiditesi ve bankacılık deneyimini Türkiye’nin gücü ile birleştirerek
ülkemizin geleceği için yatırım yapmaya devam ediyor. Son yıllarda yabancı sermayenin ilgi odağı
ülkemizde Bodrum, İstanbul’dan sonra, Kuveyt’li kurumsal ve bireysel yatırımcının en çok ilgi
gösterdiği ikinci şehir haline geldi. Bu da bizim bu bölgeye yatırımımızın artarak devam edeceğini
gösteriyor.
Burgan Bank olarak; Türkiye’nin geleceğine çok inanıyoruz. Türkiye, bölgesinde üretim yapan ve
güçlü turizm sektörüne sahip bir ülke ve turizm konusu Burgan Bank olarak sahiplendiğimiz,
odaklandığımız sektörlerin başında geliyor. Bu nedenledir ki; Ege ve Akdeniz bölgesi bizim için büyük
önem taşıyor. Turizm sektörünün önemli damarlarından Bodrum’da bulunan Burgan Bank şubemizi;
yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışımızın müşterilerimizin daha kolay ulaşabileceği merkezi bir adrese
taşıdık. Bodrum Şubemizde; KOBİ, Bireysel, Özel Bankacılık alanlarında müşterilerimizin ihtiyaçlarına
uygun çözümler sunuyoruz. Bodrum’da sadece ülkemiz için değil aynı zamanda dünya çapında önem
taşıyan büyük turizm projelerine finansman kaynağı sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz. Yine
bu şubemizde Burgan Yatırım kanalı ile yatırım ürünlerine ulaşmak ve Western Union işbirliğimiz ile
yurt içine/dışına kolayca para transfer etmek mümkün. Tüm Bodrumluları, Burgan Bank Bodrum

Şubemizin yeni adresine, temeli müşteri ilişkisine dayanan bankacılık deneyimimizi yaşamaları için
davet ediyorum.” dedi.
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