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Burgan Bank’ın yılın ilk yarısında nakdi ve gayri nakdi krediler
toplamı 22,7 milyar TL oldu
Finansal performansını 2020 yılının ilk yarısında istikrarlı bir şekilde sürdüren Burgan
Bank, finansal sonuçlarını açıkladı. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, pandemi
nedeniyle verilen mücadele sürecinde; ana hissedarının, çalışanlarının ve müşterilerinin
duyduğu güvenden güç alarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini, bu
sayede nakdi ve gayri nakdi krediler toplamının 22,7 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.
Sağlam mali yapısı ve güçlü sermayedarının desteği ile istikrarlı büyümesini sürdüren Burgan
Bank, konsolide aktif büyüklüğünü önceki yılsonuna kıyasla yüzde 14 artışla 24,5 milyar
TL’ye, nakdi kredilerini yüzde 11 artışla 17,7 milyar TL’ye, gayri nakdi kredilerini yüzde 9
artışla 3,8 milyar TL’ye, toplam müşteri mevduatını ise yüzde 8 artış ile 12,3 milyar TL’ye
yükseltti. Burgan Bank yılın devamında olası riskleri göz önünde bulundurarak, ilave karşılık
ayırdı ve faaliyetlerini yılın ilk yarısında yine karlı bir şekilde tamamladı. Bankanın öz
kaynakları 1,9 milyar TL’ye, katkı sermaye dâhil öz kaynakları ise 4 milyar TL’ye ulaşırken,
sermaye yeterlilik oranı ise konsolide bazda yüzde 19,4 ve solo bazda yüzde 22 olarak
gerçekleşti.
“Müşterilerimizin her türlü destek taleplerinin yanında olduk.”
2020 yılının ilk yarısını değerlendiren Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Pandeminin
tüm dünyada ve ülkemizde yarattığı olumsuz etkilere rağmen, alınan önlemlerle ve
bankacılık sektörünün katkıları ile adım adım toparlanmaya başladığımız bir dönemdeyiz.
Burgan Bank olarak hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin ihtiyaçlarını gözeterek,
aldığımız tüm tedbirlerle çalışmalarımıza devam ettik. Bu süreçte kademeli olarak
ofislerimize güvenli işe dönüşü sağlarken, beraberinde uzaktan çalışma sistemiyle kesintisiz
olarak hizmet verdik. Odaklı bankacılık yaklaşımımızla özellikle bu dönemde pandemiden
etkilenen sektörlerde yer alan müşterilerimizin her türlü destek taleplerinin fazlasıyla
yanında olduk ve tüm ihtiyaçlarına çözüm ürettik. Bireysel ve tüzel müşterilerimizin
finansman ihtiyaçlarını karşılarken, ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdük.” dedi.
“Dış ticaretin finansmanında hacimlerimizi artırmaya devam ediyoruz”
Pandemi ile teknoloji ve dijitalleşmenin öneminin giderek arttığını ifade eden Dinç,
”Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, memnuniyeti ön planda tutarak
yatırımlarımıza devam ediyoruz. Dijital kanallarımızın en iyi şekilde çalışması, buradan mevcut
ve potansiyel müşterilerimizin aradıkları ürünlere ulaşabilmesi, ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir
şekilde gerçekleştirmesi için sistemlerimizi yeniliyoruz. Kurumsal ve ticari bankacılık
müşterilerimizin kaynak ve ürün ihtiyaçlarını güçlü hizmet yapılanmasıyla karşılarken; dış
ticaretin finansmanında hacimlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz
organizasyonel yapılanma ile bu iş kolundaki varlığımızı ve iddiamızı, müşterilerin dış
ticaretteki danışmanı yaklaşımı altında yeni bir boyuta taşıdık. Bu yılın ilk 6 ayında aracılık
ettiğimiz dış ticaret işlemlerinin toplam hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.7
artarak son beş yıldaki en yüksek seviyesine ulaştı. Yine aynı dönemlerde gerçekleştirdiğimiz
işlem adetleri yüzde 12, dış ticaret işlemlerine aracılık ettiğimiz müşteri sayısı yüzde 23 arttı.

Bireysel, Özel Bankacılık ve Dijital Bankacılık müşterilerimize sunduğumuz yatırım ürünlerini,
iştirakimiz Burgan Yatırım’la gerçekleştirdiğimiz sistemsel entegrasyon ile daha ulaşılabilir ve
zengin bir hale getirdik. Yine iştiraklerimizden Burgan Leasing operasyonel kiralama
faaliyetlerini önceliklendirirken, portföyünü filo kiralama ile büyütmeye bu dönemde de devam
etti” diye ekledi.
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