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VakıfBank’tan Erzurum’a Ziyaret
VakıfBank, üst yönetimi “Hedef Tek, Güçlü Gelecek Buluşmaları” kapsamında Erzurum’da
bir dizi ziyarette bulundu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Milli
mücadelenin en önemli duraklarından Erzurum, adına yakışır şekilde milli ekonomimizin
gelişimine de önemli katkı sağlıyor” dedi.
VakıfBank, ‘Hedef Tek, Güçlü Gelecek Buluşmaları” kapsamında son olarak Erzurum’a ziyarette
bulundu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih liderliğindeki VakıfBank üst
yönetimi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Çelik’i ziyaret ederek,
şehirdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ayrıca VakıfBank iştiraklerinden Güneş
Sigorta’nın 18 ile hizmet verecek olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü açılışı da
Erzurum’da gerçekleştirdi.
3 ayda 25 bölge müdürlüğü ziyaret edildi
Erzurum Bölge Buluşması ile ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar
Üstünsalih, “Hedef Tek, Güçlü Gelecek Buluşmaları kapsamında son üç ayda ülkemizi bir
baştan bir başa dolaşarak Bankamızın 25 bölge müdürlüğünü ziyaret ettik. Aynı zamanda iş
dünyasıyla, mülki idarelerle bir araya geldik. Üretimin ve ticaretin kahramanlarıyla
taleplerini dinleme fırsatı yakaladık. Bu sayede ürün ve hizmetlerimizi ihtiyaçlar
doğrultusunda geliştirebiliyoruz. Son olarak ticaret erbabının önemli sorunlarından birini
çözüme kavuşturacak olan VBanko Çek ürünümüzü geliştirdik. Bir bakıma teminat
mektubunun güvenini çekin dolaşımıyla birleştirdik. Müşterimizin imzasının yanına adımızı
koyarak çekin itibarını güçlendirdik” dedi.
Erzurum’dan 45 ülkeye ihracat
Doğu Anadolu bölgesinin en önemli ticaret merkezlerinden Erzurum’un ihracat başarısını
kutlayan Üstünsalih, “Erzurum, 2018’de 14 milyon 978 milyon dolar olarak gerçekleştirdiği
ihracatını bu yıl daha Ağustos ayı itibariyle geçerek 15 milyon 843 milyon dolara çıkarttı.
Sadece Rusya, Gürcistan, Azerbaycan gibi bölge ülkeleriyle sınırlı kalmayıp Somali’den
ABD’ye kadar ihracat yapmayı başardı. Erzurum’u bu başarılı yükseliş grafiğinden dolayı
kutluyorum” dedi.
VakıfBank, bölgeye verdiği krediyi yüzde 8 artırdı
VakıfBank olarak biz de Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars, Muş ve
Tunceli’nin hizmet veren Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğümüz ile üreten, ticaret yapan ve milli
ekonomiye katma değer sağlayan herkesin yanında olmaya devam ediyoruz. Sadece 2019’un
ilk 6 ayında bölgeye verdiğimiz krediyi yüzde 8 oranında artırdık 18 şube ve 266 çalışanımızla

bölgeye sunduğumuz hizmetlerin kalitesini ve kapsamını da sürekli olarak geliştiriyoruz”
şeklinde konuştu.
Güneş Sigorta Bölge Müdürlüğü açıldı
Güneş Sigorta Bölge Müdürlüğü’nün açılışıyla ilgili de konuşan Üstünsalih, “Başta Erzurum
olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 18 ile hizmet verecek olan bölge
müdürlüğümüzün hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. VakıfBank’ın en kıymetli
iştiraklerinden biri olan Güneş Sigortamız, bugün 62 yıllık bir tecrübeyle sektörüne liderlik
etmektedir. Müşteri odaklı hizmet anlayışının bir yansıması olarak yenilikçi ürün ve
hizmetleriyle tüm paydaşlarına değer katmaktadır. VakıfBank Finans Grubu’nun kıymetli bir
parçası olarak Türkiye bilançosuna azami katkı sağlama hedefiyle ülkemize hizmet
vermektedir. Risk yönetimi gibi kişiler ve kurumlar için kritik öneme sahip bir alanda öncü
çalışmalara imza atmaktadır. VakıfBank’ın desteği ve örnek işbirliğinin de katkısıyla
sürdürülebilir büyümesini devam ettirmektedir” dedi.

