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DÜNYA
TKB GENEL MÜDÜRÜ ÇELİK'E YILIN CEO'SU ÖDÜLÜ
Çelik'e, Asya-Pasifik Bölgesi Kalkınma Bankaları Birliği tarafından 2010 yılı "Yılın CEO"su ödülü
verildi
ANKARA - Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü Abdullah Çelik'e, Asya-Pasifik Bölgesi Kalkınma Bankaları
Birliği (ADFIAP) tarafından 2010 yılı "Yılın CEO"su ödülü verildi.
Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Asya-Pasifik
bölgesinde kalkınmanın finansmanına katılan tüm
kalkınma bankalarının ve diğer finansal kuruluşların
odağında yer alan ADFIAP'ın Türkiye'nin yanı sıra Çin,
Japonya, Kanada, Hindistan'ın aralarında olduğu 42
ülkeden 113 üye kuruluşu bünyesinde barındırdığı
belirtilerek, ödülün 10 Mayıs'ta Kanada'da yapılacak
ADFIAP yıllık toplantısında Abdullah Çelik'e sunulacağı
ifade edildi.
Açıklamada, Çelik'in yaklaşık 4 yıl önce Türkiye Kalkınma
Bankası genel müdürü olarak göreve başladığı
hatırlatılarak, bu sürecin, 1980-2000 döneminde ağırlıklı olarak "Yatırımları Teşvik Sistemi"nin aracısı olan
Türkiye Kalkınma Bankasının, önemli yapısal değişikliklerle müşteri odaklı, sektörle paralel kredi hizmetini makul
fiyata sunabilen, uluslararası finansal kuruluşlardan önemli ölçüde kaynak temin edebilen bir yapıya
kavuşmasını sağladığı kaydedildi.
Bankanın, Çelik'in yönetiminde 2006-2010 dönemindeki bilinçli stratejik tercih ile tahsis ettiği 1 milyar liranın
üzerindeki kredi tutarıyla "Yenilenebilir Enerji Yatırımları"nı finanse eden en önemli finansman kuruluşlarından
birisi olduğu bildirilen açıklamada, bankanın doğrudan kredilendirmenin yanı sıra toptan bankacılık uygulamaları
ile KOBİ'lerin yatırımlarına finansman sağlayan önemli bir aktör haline geldiği vurgulandı.
Açıklamada, toptan bankacılık uygulamalarıyla kendi kaynaklarından ve uluslararası finansal kuruluşların
kaynaklarından temin edilen fonlarla ticari bankaların dağıtım kanalları üzerinden çok sayıda KOBİ'ye
ulaştırılmasının mümkün hale geldiği belirtildi.
Proje finansmanı gibi güç bir kredilendirme alanında faaliyet gösteren bankada bu dönemde yaşanan değişimin
sonucunda, bankanın aktif büyüklüğünün 690 milyon liradan 1 milyar 287 milyon liraya çıkarak, yüzde 90
oranında büyüdüğü ifade edilen açıklamada, toplam kredilerinin 282 milyon liradan 802 milyon liraya çıkarak,
yüzde 180 büyüme gösterdiğine dikkati çekildi.

ANADOLU AJANSI
TKB GENEL MÜDÜRÜ ÇELİK'E ''YILIN CEO''SU ÖDÜLÜ
Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü Abdullah Çelik'e, Asya-Pasifik Bölgesi Kalkınma Bankaları Birliği
(ADFIAP) tarafından 2010 yılı ''Yılın CEO''su ödülü verildi.
Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Asya-Pasifik bölgesinde kalkınmanın finansmanına katılan tüm kalkınma
bankalarının ve diğer finansal kuruluşların odağında yer alan ADFIAP'ın Türkiye'nin yanı sıra Çin, Japonya,
Kanada, Hindistan'ın aralarında olduğu 42 ülkeden 113 üye kuruluşu bünyesinde barındırdığı belirtilerek, ödülün
10 Mayıs'ta Kanada'da yapılacak ADFIAP yıllık toplantısında Abdullah Çelik'e sunulacağı ifade edildi.
Açıklamada, Çelik'in yaklaşık 4 yıl önce Türkiye Kalkınma Bankası genel müdürü olarak göreve başladığı
hatırlatılarak, bu sürecin, 1980-2000 döneminde ağırlıklı olarak ''Yatırımları Teşvik Sistemi''nin aracısı olan
Türkiye Kalkınma Bankasının, önemli yapısal değişikliklerle müşteri odaklı, sektörle paralel kredi hizmetini makul
fiyata sunabilen, uluslararası finansal kuruluşlardan önemli ölçüde kaynak temin edebilen bir yapıya
kavuşmasını sağladığı kaydedildi.
Bankanın, Çelik'in yönetiminde 2006-2010 dönemindeki bilinçli stratejik tercih ile tahsis ettiği 1 milyar liranın
üzerindeki kredi tutarıyla ''Yenilenebilir Enerji Yatırımları''nı finanse eden en önemli finansman kuruluşlarından
birisi olduğu bildirilen açıklamada, bankanın doğrudan kredilendirmenin yanı sıra toptan bankacılık uygulamaları
ile KOBİ'lerin yatırımlarına finansman sağlayan önemli bir aktör haline geldiği vurgulandı.
Açıklamada, toptan bankacılık uygulamalarıyla kendi kaynaklarından ve uluslararası finansal kuruluşların
kaynaklarından temin edilen fonlarla ticari bankaların dağıtım kanalları üzerinden çok sayıda KOBİ'ye
ulaştırılmasının mümkün hale geldiği belirtildi.
Proje finansmanı gibi güç bir kredilendirme alanında faaliyet gösteren bankada bu dönemde yaşanan değişimin
sonucunda, bankanın aktif büyüklüğünün 690 milyon liradan 1 milyar 287 milyon liraya çıkarak, yüzde 90
oranında büyüdüğü ifade edilen açıklamada, toplam kredilerinin 282 milyon liradan 802 milyon liraya çıkarak,
yüzde 180 büyüme gösterdiğine dikkati çekildi.

ANKA
-TÜRKİYE KALKINMA BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ÇELİK’E “YILIN CEO”’SU ÖDÜLÜ
-ASYA-PASİFİK BÖLGESİ KALKINMA BANKALARI BİRLİĞİ (ADFIAP) 2010 YILI “YILIN
CEO'SU" ÖDÜLÜ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ABDULLAH ÇELİK’E
VERİLDİ.
Türkiye Kalkınma Bankası’ndan yapılan açıklamada, Asya-Pasifik Bölgesi Kalkınma Bankaları Birliği 2010 yılı
“Yılın CEO'su" ödülünün Genel Müdür Abdullah Çelik’e verildiği bildirildi. ADFIAP'ın, Asya-Pasifik bölgesinde
kalkınmanın finansmanına katılan tüm kalkınma bankalarının ve diğer finansal kuruluşların odağında yer alan bir
kuruluş olduğu belirtilen açıklamada, kuruluş bünyesindeTürkiye’nin yanı sıra Çin, Japonya, Kanada,
Hindistan’ında aralarında olduğu 42 ülkeden 113 üye kuruluş bulunduğu bildirildi. Ödül 10 Mayıs’ta Kanada’da
yapılacak ADFIAP yıllık toplantısında Abdullah Çelik’e sunulacak.

