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TKB'DEN ENERJİYE 180 MİLYON $'LIK KREDİ
Türkiye Kalkınma Bankası enerjiye 180 milyon dolar kredi kullandıracak.
Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdullah Çelik, kredilendirmede
enerji sektörünün özel bir yer tuttuğunu belirterek, Dünya Bankası ve Temiz Teknoloji Fonu'nda (CTF)
toplam 180 milyon dolar tutarında kredi sağlanmasına ilişkin müzakereler tamamlandığını ve kısa
sürede yatırımcıların kullanımına sunulacağını söyledi.
Çelik, TKB'nin 2008 yılı Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bu yılın, ilk üç ayında 375.9
milyon lira tutarında yenilenebilir enerji kredisi başvurusu alındığını, bu suretle önemli sayılabilecek
tutarda enerji kredisi portföyü oluşturulmasının amaçlandığını ifade ederek şunları kaydetti:
"Enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların taleplerini karşılayabilmek için gerekli fon tutarı ile diğer
sektörler için gerekli finansman ihtiyacı kaynak bazında Hazine'ye bildirilmiştir. Hazine'nin destekleri ile
Dünya Bankası kaynaklarından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında
kullanılmak üzere 150 milyon dolar ve Temiz Teknoloji Fonu'ndan (CTF) 30 milyon dolar kredi teminine
ilişkin müzakereler tamamlanmış olup kısa sürede bu krediler yatırımcıların kullanımına sunulma
aşamasına gelebilecektir" dedi.
Avrupa Birliği (AB) kaynakları ile yürütülecek olan Küçük İşletmeler Kredi Programı (SELP-II) teknik
yardım projesinin başladığını anımsatan Çelik şu bilgileri verdi: "Program kapsamında AB Türkiye Fonu
kuruldu. Aracı bankaların bu fondan sağlayacakları kaynaklar ile kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet
gösteren KOBİ'lerin finansman ihtiyacı karşılanacak. Başlangıçta Alman Kalkınma Bankası tarafından
yönetilecek olan fonun yönetimi, daha sonra bankamıza devredilecek."
Farklı sektörlerdeki KOBİ'lerin ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak çeşitlendirmeye de devam
edeceklerini anlatan Çelik, sağlanan fonların uzun vadeli ve düşük maliyetli olmasına özen gösterildiğini
söyledi.
Çelik, "2009 yılı için sağlanan fonlar, reel sektörün ihtiyaçlarını karşılayan, özellikle yaşadığımız zor
dönemde, vade ve faiz koşulları dikkate alınarak, bu dönemi en az zararla geçirmelerini sağlayacak
fonlardır. Bu çerçevede, yenilebilir enerji, enerji verimliliği ile KOBİ’lerin yatırım ve işletme kredisi
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından kullandırılacak olan
toplam 400 milyon Euro tutarındaki kredinin kullandırılmasında, bankamız aracı bankalardan biri olup
krediye ilişkin müzakereler başlamıştır" dedi.
İmalat sanayinde yatırım yapan KOBİ’lerin finansmanı amacıyla İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile 40
milyon dolar limitli yeni bir kredi için görüşmelerin tamamlandığını ve imza aşamasında olduğunu
bildiren Çelik, "Bu krediyle bankamız ülkemizde reel sektör yatırımcıları için İKB’den kredi sağlayan ilk
banka olmuştur. Ayrıca çevre ve enerjinin yanında KOBİ'lere, gıda güvenliğine ilişkin yatırımlara ve
diğer sektörlere kullandırılmak üzere kaynak bazında kredi temin çalışmalarımız sürmektedir" dedi.
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