KALKINMA HABERLERİ
12 KASIM 2010

ANKA
-TÜRKİYE KALKINMA BANKASI “HATIRA ORMANI” KURDU
12 Kasım 2010 Cuma TSİ:12:42
-Bu yıl içinde “TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi”ni almaya hak kazanan Türkiye
Kalkınma Bankası, çalışanlarının da katılımıyla bir hatıra ormanı oluşturdu.
ANKARA (ANKA) - Bu yıl içinde “TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi”ni almaya hak kazanan
Türkiye Kalkınma Bankası, çalışanlarının da katılımıyla bir hatıra ormanı oluşturdu.
Kalkınma Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl içinde “TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Belgesi”ni almaya hak kazandıklarını belirterek, Bankanın çalışanlarının da katılımıyla bir hatıra ormanı
oluşturduğu bildirildi. Açıklamaya göre, hatıra ormanı oluşturmak üzere çalışanları ile birlikte ağaç diken, Banka
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdullah Çelik yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal
refahının sağlanması, sürdürülebilir kalkınması için çevre ve temiz enerjinin öneminin bilincinde olan Bankanın,
bu alanlardaki yatırımları destekleme, uluslararası finansal kuruluşlarla işbirliği içinde çalışma ve firmaları
bilinçlendirme hususlarında üzerine düşen görevleri yerine getirme kararlılığının sürmekte olduğunu kaydetti.
Bugüne kadar toplam bin 108Mw gücüne sahip 68 yenilenebilir enerji projesine kredi desteği verildiğini,
toplamda bin 953 Milyon TL kredi tahsis edildiği, bin 76 milyon TL tutarında sözleşme yapıldığını belirten
Abdullah Çelik, Bankaca sağlanan finans desteğiyle toplam 200Mw güce sahip 8 HES, 1 jeotermal, 1 landfill
(çöp gaz) tesisinin elektrik üretimine başladığını, 2010 sonuna kadar da yaklaşık 100Mw güce sahip tesisin
işletmeye alınmasının beklendiğini, halen 92Mw gücünde 8 adet projenin değerlendirilmesinin de devam ettiğini
ifade etti. Bankanın faaliyetlerini hem artırıp hem de çeşitlendirirken, gelecek nesiller için hem kalkınmış hem de
sağlıklı bir çevreye sahip bir ülke yaratılmasında üzerine düşen görevleri yerine getirme kapsamında, yeni
kaynaklar sağlayarak çevre yatırımlarının finansmanına özel önem vermeyi sürdüreceklerini belirten Çelik,
Bankanın çevre konusundaki çalışmalarının çevre dostu yatırımları desteklemek ve çevre bilincinin oluşması ve
yaygınlaşmasına katkı sağlamakla sınırlı olmayıp, bu duyarlılığını ve çevre odaklı olmayı kendi personelinden
başlayarak sürdürdüğünü ve çalışmaları sonucunda Bankanın, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Belgesialmaya hak kazandığını kaydetti. Çelik, Bankanın, çalışanları ile birlikte yaşanabilir çevre oluşturma
faaliyetlerine önem verdiğini ve bu kapsamda güzel bir yurt ve güzel bir dünya oluşturma hedeflerini daima göz
önünde bulunduracağını belirtti.
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ANKARA (A.A) - Türkiye Kalkınma Bankası, çalışanlarının da katılımıyla hatıra ormanı oluşturdu.
Kalkınma Bankasından yapılan yazılı açıklamada, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre yatırımlarına
güçlü bir destek veren bankanın, çevreye duyarlı faaliyetlerine bir yenisini ekleyerek hatıra ormanı kurduğu
bildirildi.
Açıklamaya göre, Banka Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Abdullah Çelik, ağaç dikme töreninde yaptığı
konuşmada, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal refahının sağlanması, sürdürülebilir kalkınması için çevre ve temiz
enerjinin öneminin bilincinde olan Bankanın, bu alanlardaki yatırımları destekleme, uluslararası finansal
kuruluşlarla işbirliği içinde çalışma ve firmaları bilinçlendirme hususlarında üzerine düşen görevleri yerine
getirme kararlılığının sürmekte olduğunu belirtti.
Bugüne kadar toplam 1.108 Mw gücüne sahip 68 yenilenebilir enerji projesine kredi desteği verildiğini,
toplamda 1 milyar 953 milyon lira kredi tahsis edildiğini ve 1 milyar 76 milyon lira tutarında sözleşme yapıldığını
ifade eden Çelik, bankaca sağlanan finans desteğiyle toplam 200 Mw güce sahip 8 HES, 1 jeotermal, 1 landfill
(çöp gaz) tesisinin elektrik üretimine başladığını kaydetti. Çelik, 2010 sonuna kadar da yaklaşık 100 Mw güce
sahip tesisin işletmeye alınmasının beklendiğini belirterek, halen 92 Mw gücünde 8 adet projenin
değerlendirilmesinin de devam ettiğini bildirdi.
Bankanın faaliyetlerini hem artırıp hem de çeşitlendirirken, gelecek nesiller için kalkınmış, sağlıklı çevreye sahip
bir ülke yaratılmasında üzerine düşen görevleri yerine getirme kapsamında, yeni kaynaklar sağlayarak çevre
yatırımlarının finansmanına özel önem vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Çelik, Bankanın çevre konusundaki
çalışmalarının bunlarla sınırlı olmadığını, bu duyarlılığını ve çevre odaklı olmayı kendi personelinden başlayarak
sürdürdüğünü vurguladı. Abdullah Çelik, çalışmaları sonucunda Bankanın, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi Belgesi almaya hak kazandığını söyledi.
Bankanın, çalışanları ile birlikte yaşanabilir çevre oluşturma faaliyetlerine önem verdiğini ve bu kapsamda güzel
bir yurt ve güzel bir dünya oluşturma hedeflerini daima göz önünde bulunduracağını belirten Çelik, kurulmakta
olan hatıra ormanının daha büyük ormanların çekirdeğini oluşturması dileğiyle, emeği geçen Banka çalışanları ile
Ankara İl Orman Müdürlüğüne, verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

