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BURGAN BANK’A, IFC’DEN KOBİ’LERİ DESTEKLEMEK İÇİN
60 MİLYON ABD DOLARI TUTARINDA KREDİ
Burgan Bank, IFC (Uluslararası Finans Kurumu)’nun sağladığı 60 milyon dolar kredi ile
küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesine destek oluyor.
Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC, Kuveyt merkezli Burgan Bank Grubu’nun Türkiye iştiraki olan
Burgan Bank’a 60 milyon dolar tutarında finansman sağlıyor. Burgan Bank, IFC’den aldığı krediyi
Türkiye ekonomisinin itici gücü olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) ulaştırarak ülke
ekonomisinin canlanmasına ve gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.
6 yıl vadeli finansmanın 40 milyon dolarlık kısmı IFC tarafından, 20 milyon dolarlık kısmı ise IFC'nin
yönetimindeki ortak-yatırımcı programı (MCPP) tarafından temin ediliyor.
Anlaşma ile ilgili olarak görüşlerini açıklayan Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç şunları söyledi:
“Burgan Bank olarak; ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirirken her zaman müşterilerimizin
ihtiyaçlarını doğru anlamaya ve analiz etmeye özen gösteriyoruz. IFC ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma
ile bir yandan Türkiye’deki finansal konumumuzu güçlendirirken, diğer yandan Bankamıza uzun
dönemli fon kaynağı yaratarak, özellikle KOBİ müşterilerimize finansman sağlamayı hedefliyoruz.
Burgan Bank olarak, fon tabanımızı çeşitlendirmeye devam ettiğimiz bu süreçte IFC ile yapmış
olduğumuz bu anlaşma ile hedeflerimize ulaşma yolunda ilerliyoruz.”
Türk ekonomisinin %90’ını oluşturan KOBİ’ler, toplam kullanılan banka kredilerinden sadece %27’lik
pay alabiliyor. Bugün Türkiye’de, finansmana erişim güçlüğü, KOBİ‘lerin büyümesinin önündeki en
büyük engellerden biri olmaya devam ediyor.
Önümüzdeki on sene boyunca KOBİ’lerin ekonomik büyümenin önemli paydaşlarından olmaya
devam edeceklerini belirten IFC Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Finansal Kurumlar
Grubu Başkanı Manuel Reyes-Retana anlaşma ile ilgili olarak şunları söyledi: “KOBİ’ler Türk
ekonomisinin itici gücüdür. Finansmana erişim konusunda zorluk yaşayan KOBİ’lere, Burgan Bank gibi
finansal kuruluşların kaynak yaratarak KOBİ’lerin inovatif olmaları, istihdam yaratmaları ve küresel
ekonomiye açılmaları önündeki engelleri kaldırmaları son derece önemlidir.”
IFC Hakkında:
Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, dünyanın sadece özel sektöre odaklanmış en büyük kalkınma kuruluşudur. IFC, finansman
gücü ve küresel deneyiminden faydalanarak, dünyada aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak ve zenginliğin eşit dağılımını
sağlamak misyonu çerçevesinde gelişmekte olan ülkelerdeki 2000’den fazla iş ortağı ile beraber çalışmaktadır. IFC, 2015

mali yılında gelişmekte olan ülkelerdeki en önemli kalkınma sorunlarına çözümler üreten projelere yaklaşık 18 milyar
dolar tutarında finansman sağlamıştır.
IFC, yaklaşık 50 yıldır Türkiye’de özel sektörün kalkınmasını desteklemektedir. IFC, Dünya Bankası Grubu Ülke İşbirliği
Stratejisi (2012-2016) çerçevesinde Türkiye’de özel sektöre 4 milyar dolar tutarında destekte bulunmuştur.
Daha fazla bilgi için www.ifc.org/Turkey
www.facebook.com/IFCwbg
www.twitter.com/IFC_org
www.youtube.com/IFCvideocasts
www.ifc.org/SocialMediaIndex

Burgan Bank Hakkında:
1989 yılında kurulan banka, Kuveyt kökenli Burgan Bank Grubu’nun Aralık 2012’de hisselerinin %99,26’sını Eurobank
Tekfen’den satın almasının ardından, bankacılık faaliyetlerine Burgan Bank olarak devam etmektedir. Bugün, Burgan
Bank 17 ildeki 51 şubesinde sunduğu ürün ve hizmetleri ile müşterilerine yüksek katma değer sağlamaktadır. Burgan
Bank Kurumsal, Ticari, KOBİ, Perakende ve Özel bankacılık alanlarında servis sunmakta olup, Burgan Leasing, Burgan
Yatırım ve Burgan Portföy iştirakleri ile hizmet vermektedir.
Kuveyt merkezli “ Burgan Bank Grubu”, MENA Bölgesindeki (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ileri gelen finansal servis
sağlayıcılarından biri olup, çoğunluk hissesine sahip olduğu Cezayir (Gulf Bank Algeria), Irak (Bank of Baghdad) ve
Tunus’ta (Tunis International Bank) bankacılık alanında hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için: www.burgan.com.tr
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