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TÜRKİYE KALKINMA BANKASI'NDAN KOBİ'LERE 40 MİLYON DOLARLIK CANSUYU
Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü Abdullah Çelik, imalat sanayiinde yatırım yapan
KOBİ'lerin finansman ihtiyacını karşılamak için İslam Kalkınma Bankası ile 40 milyon
dolar limitli yeni bir kredi anlaşması yapacaklarını açıkladı. Görüşmelerin tamamlandığını
söyleyen Çelik, anlaşmanın kısa süre içinde imzalanacağını aktardı. Çelik, ayrıca
KOBİ'lerin yatırım ve işletme kredisi ihtiyaçlarının karşılanması için Avrupa Yatırım
Bankası tarafından kullandırılacak 400 milyon Avro krediye aracılık edeceklerini söyledi.
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Çelik, bankanın kullandırdığı kredi
oranlarının her geçen yıl arttığını söyledi. 2006 yılında 137 milyon lira kredi kullandırdıklarını söyleyen
Çelik, 2007 yılında 188 milyon TL, 2008'de 240 milyon lira kredi kullandırımı yaptıklarını dile getirdi.
Krizin kendini hissettirdiği 2009 yılında apeks bankacılık olarak bilinen aracılık görevini sürdüreceklerine
dikkat çeken Çelik, "Uygun maliyetli fon temin edebilme avantajına sahip olan bankamızın yaygın şube
ağı olan ticari bankaları dağıtım kanalı olarak kullanılarak bu kaynakları bankamızın belirlediği uygun
vade ve faiz oranlarıyla hızlı bir şekilde küçük ölçekli KOBİ'lere ulaştırmaya devam edeceğiz." diye
konuştu.
YENİLENEBİLİR ENERJİ KREDİSİNE 375 MİLYON LİRALIK BAŞVURU
Enerji sektörünün kredilendirilmesi için banka olarak önemli adımlar attıklarını dile getiren Genel
Müdür, yapılan çalışmalar neticesinde firmalara 195.9 milyon lira kredi tahsili yapıldığını aktardı. "2009
yılının ilk üç ayında 375 milyon lira yenilenebilir eneri kredisi başvurusu alındı." diyen Çelik, enerji
sektöründe faaliyet gösteren firmaların taleplerini karşılayabilmek için Hazine Müsteşarlığı'na bildirim
yaptıklarını belirtti.
Çelik, Hazine'nin desteğiyle Dünya Bankası kaynaklarından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
yatırımlarında kullanmak üzere 150 milyon dolar ve Temiz Teknoloji Fonu'ndan 30 milyon dolar kredi
teminine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını ifade etti.
Genel Müdür, KOBİ'lerin finansman ihtiyacını karşılamak için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Çelik, imalat sanayiinde yatırım yapan KOBİ'lerin finansmanı amacıyla İslam Kalkınma Bankası ile 40
milyon dolar limitli yeni bir kredi için görüşmelerin tamamlandığını söyledi.
Anlaşmanın kısa süre içinde imzalanacağını aktaran Çelik, KOBİ'lerin yatırım ve işletme kredisi
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Avrupa Yatırım Bankası tarafından kullandırılacak 400 milyon Avro
kredinin kullandırılması için kendilerinin aracılık edeceğine işaret etti.

