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89. YATIRIMCILARLA BULUŞMA TOPLANTISI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR
ABDULLAH ÇELİK’İN KONUŞMA METNİ

Ankara Sanayi Odası’nın değerli Başkanı, çok değerli Ankara’lı sanayici, işadamları ve tüm
katılımcılar,
Sözlerime bugün burada sizlerle bir araya gelme ve Bankamızı tanıtma fırsatı verdiği için
Ankara Sanayi Odasına teşekkür ederek ve Bankam adına saygılar sunarak başlamak istiyorum.
Öncelikle bugün 89.sunu gerçekleştirdiğimiz yatırımcılarla buluşma toplantıları serisinde genel
merkezimizin de bulunduğu Ankaralı sanayicilerin arasında olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek
istiyorum. Bugün buradaki programımızda Bankamızı sizlere tanıtarak yatırımcılara ne tür imkânlar
sağlandığı, diğer bankalardan farklılıklarının neler olduğu, yatırımcıların bizlerle beraber yola
çıkmaları halinde ne tür avantajlara sahip olacaklarını anlatacak, bunun yanında Ankara’nın
gündemini de yakalamaya çalışacağız.
Öncelikle benim görevde bulunduğum 3.5 sene içerisinde Kalkınma’da bitme aşamasında
olan hummalı değişim dönüşüm çalışmalarının sürdürülmekte olduğunu, bunların somut sonuçlarını
almaya başladığımızı, yapılan yeniden yapılandırma çalışmalarının iş yapış biçimimizde yol açtığı
değişikliklerin Banka’nın rakamlarında da görülmeye başlandığını belirtmek istiyorum. Evet biz
kredileri eskiye göre çok daha hızlı değerlendiriyoruz, uygun özkaynak ve kredi dengesinin
kurulabildiği, hem yatırımcı için karlı, hem de Bankamız için riski yönetebileceğimizi gördüğümüz
yatırımları hızla ve yatırımcıya en uygun komisyon ve faiz oranlarıyla destekliyoruz. Özetle hem
fiyatta, hem vadede hem de hizmette iddialıyız. Bankamız bu anlattığım sürecin sonunda birinci sınıf
müşterilere hitap edebilir hale gelmiştir. Bugün Bankam açısından sözün bittiği rakamların konuştuğu
noktaya gelindiğini rahatlıkla ifade edebilirim. Biz krizi fırsata çevirme çabalarımız sayesinde,
yatırımcılarla beraber yükselme stratejimiz sayesinde krizin en yoğun olarak yaşandığı Haziran 20082009 dönemindeki bir yılda kredilerimizi %41.3 oranı ile halka açık bankalar arasında oransal olarak
en çok artıran Banka olduk. Yine 2009 yılı ilk altı ayında kredilerimizde %18’lik bir artış gerçekleştirdik.
2009 yılının tamamı için bu artışın %40’ın üzerinde olmasını beklemekteyiz.
Vurgulamak istediğim bir başka konu da kriz döneminde hiçbir firmanın bizim yüzümüzden
mağdur olmadığıdır. Evet biz krizlerin en önemli özelliğinin geçici olmaları olduğunu biliyorduk. Bu
doğrultuda yatırımlarını 7 yıldan 12 yıla kadar vadelerle Bankamız aracılığı ile finanse etmiş olan
yatırımcıların kriz dönemlerinde de iyi dönemlerde de hem kredilerimizi geri çağırmayarak hem de faiz
ve komisyonları aşırı yükseltmeyerek yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.
Değerli konuklar Kalkınma logosu ile finans sektörüne yeni bir marka kazandırma
çalışmalarımız paralelinde planladığınız yatırımlarınızı Bankamızla beraber yürütmenizin sizlerin
menfaatine olduğunu düşünüyoruz. Bir Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak çalışmalarını sürdüren
Türkiye Kalkınma Bankası, yatırımcılara finansman desteğini özkaynak veya yurt dışındaki finansman
kuruluşlarından temin ettiği kaynaklar vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Önümüzdeki dönemde ülkemiz
gibi gelişmekte olan ülkelere fon aktararak kısa-orta süreli getiri amaçlayan uluslar arası sermayenin
krizden itibaren birazda kendi ülkelerindeki sıkıntılara odaklanmaları nedeniyle ülkemize para akışının
hız keseceği, buna paralel onlarak kaynak temin etmenin güçleşeceği öngörülmektedir. Uluslararası
bankalar arası kredilerin son bir yılda 5 trilyon USD azaldığı, dünyanın yaşadığı en şiddetli finansal

krizlerden birisini atlatmak üzere olduğumuz bir ortamda Bankamızın Hazine Müsteşarlığı’nın da
desteği ile yurtdışından düşük maliyetlerle, oldukça uzun vadelerle krediler temin etmeye ve bunları
yatırımcılara kullandırmaya devam edeceğini belirtmek istiyorum.
Bu çerçevede yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ile KOBİ’lerin yatırım ve işletme kredisi
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AYB tarafından kullandırılacak olan toplam 400 milyon Euro
tutarındaki kredinin kullandırımında Bankamız aracı bankalardan biri olup kredi anlaşması
imzalayarak krediyi kullanıma hazır hale getirmiştir.
Yine kaynak temini çalışmaları çerçevesinde, İmalat Sanayinde yatırım yapan KOBİ’lerin
finansmanı amacıyla İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile 40 milyon USD limitli yeni bir kredi sözleşmesi
imzalanmıştır. Bu krediyle Bankamız ülkemizde reel sektör yatırımcıları için İKB’den kredi sağlayan ilk
banka olmuştur. Kredi tamamen Bankamız inisiyatifiyle herhangi bir hazine garantisi de istenmeden
Bankamıza verilmiş ve yatırımcıların kullanımına sunulmuştur. Yatırımcı için avantajlı yönü sabit
maliyetli, ödemesiz dönemli ve uzun vadeli olmasıdır.
Yine Dünya Bankası Kaynaklarından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının
finansmanında kullanılmak üzere 150 milyon USD ve Temiz Teknoloji Fonunda (CTF) 30 milyon USD
kredi teminine ilişkin müzakereler tamamlanmış ve anlaşmaları imzalanarak kredi haziran ayı
içerisinde yatırımcıların kullanımına sunulmuştur. Bu krediye olan yoğun talep nedeniyle iki ay gibi
kısa bir sürede tamamı tahsis edilmiş olup kullandırımı sürmektedir. Enerji sektöründe aktif olan
Bankamız yenilenebilir Enerji kapsamında Hes, Res, güneş, jeotermal, biokütle, tesisleri ile enerji
verimliliğini arttırıcı, sanayi kirliliğini azaltıcı projelerin finansmanına ağırlık vermiş olup, bugüne kadar
enerji sektöründe ülkemizde jeotermal enerjisine ve çöp gazına dayalı elektrik üretimi yapan projeleri
finanse eden ilk

Kamu Bankası olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Enerji sektörünün

kredilendirilmesine bilinçli bir şekilde ağırlık veren Bankamızca bugüne kadar enerji kredileri ile ilgili
olarak 1,3 milyar TL kredi talebi alınmıştır. Bu talebin önemli bir bölümü hidroelektrik santral, kalanı
ise rüzgar, jeotermal ve biyoenerji projeleri içindir. Görülebileceği gibi yenilebilir enerji yatırımlarının
her alanında Bankamız aktiftir. Taleplerin tümü yenilenebilir enerji konusunda uzman proje ekiplerimiz
tarafından ivedilikle değerlendirilmiş ve Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma
Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan sağlanan toplam 566 milyon TL tutarında kredi bu projelere
tahsis edilmiştir. Firmalarla imzalanan sözleşme tutarı ise 430 milyon TL ye ulaşmıştır. Bugüne kadar
kredilendirilen proje sayısı 35, bu projelerin toplam güç miktarı da 395,70 megawatt olmuştur.
Bankamızın son dönemde enerji dışında desteklemeye devam ettiği başlıca sektörler ise
sanayi, ve turizm sektörleridir. Hizmet sektörü gelirlerinin GSMH içindeki payı Avrupa ülkelerinin
altında olan ülkemizde turizme ilgimiz sürmektedir.
Bankamız mevduat, bireysel kredi ve diğer bankacılık hizmetlerine yoğun emek ve zaman
ayırmakta olan diğer bankaların aksine tüm konsantrasyonunu yatırım finansmanına yoğunlaştırmış
bütün organizasyonunu buna göre oluşturmuştur. İhtisaslaşmanın öneminin arttığı dünyamızda tüm
odağı yatırım olan Yatırım ve Kalkınma Bankacılığının öneminin artacağını düşünüyorum.

Meslek hayatımda mal ve hizmet üreten, ihracat yapan siz sanayicilerle ortak çalışmaktan
büyük haz duydum. Kurumumuzda da bu kültür ve anlayış gelişmekte, geliştirilmektedir. Yatırım
finansmanında taşın en altındaki el sermayedarındır. Bankamız olarak teknik ve mali fizibilite
çalışmaları yapmaktayız ancak aslolan yatırımcının yatırım kararını sağlıklı oluşturmasıdır.
Yatırımcıların yatırım ve işletme dönemlerindeki finansman ihtiyaçlarını karşılamaya devam
eden Bankamızla ilgili olarak, burada belirtmek istediğim diğer bir husus da uluslar arası
kuruluşlardan temin ettiğimiz kaynakları mümkün olan en uygun komisyon oranları ile ve
yatırımcılarımızın yükünü en aza indirecek şekilde sunmamızdır.
Tekrar vurgulamak gerekirse yurt dışından temin ettiğimiz kaynaklarla ödemesiz dönemli,
uygun faizli ve uzun vadeli olarak enerji, turizm ve imalat sanayi yatırımlarını finanse eden
Bankamız, kaynağına ve Bankaca yapılacak değerlendirme sonucuna bağlı olarak toplam yatırımın
%50’sinden - %75‘ine kadar uzun vadeli finansman sağlamaya devam edecektir. Bankamız bu
ortamda dahi uzun vadeli kaynakları uygun maliyetlerle temin etmede herhangi bir sorunla
karşılaşmamaktadır. Ankara’daki yatırımcıların projeleri ve hedefleriyle daha aktif olarak, uluslar arası
düzeyde olduğunu düşündüğümüz rekabet ortamında bir adım önde olabilmesi için Bankamızın
yukarıda anlattığımız avantajlı kredilerinden yararlanacaklarını düşünüyoruz.
Saygı ve teşekkürlerimi sunuyor, iyi günler diliyorum.
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