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-TÜRKİYE KALKINMA BANKASI GENEL KURULU
-TÜRKİYE KALKINMA BANKASI GENEL MÜDÜR VEKİLİ PEHLİVAN:''KREDİ NOTUMUZDA
BEKLENEN OLUMLU GELİŞMELERLE BİRLİKTE YATIRIM BANKACILIĞI İÇİN DAHA UYGUN
BİR ORTAM OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR''
-''SENDİKASYON VE TAHVİL İHRAÇLARI YOLUYLA KAYNAK ELDE ETME 2012 YILININ
GÜNDEM MADDELERİ ARASINDA YER ALMAKTADIR''
-''TURİZM,
İMALAT
SANAYİ
VE
YENİLENEBİLİR
ENERJİ
YATIRIMLARININ
DESTEKLENMESİNE DEVAM EDİLECEK, ENERJİ VERİMLİLİĞİ, ÇEVRE VE ÇEVRE TEKNOLOJİ
YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ DE GÜNDEMDE OLACAKTIR''
-''2012 YILINDA 1 MİLYAR LİRA YENİ KREDİ VERİLMESİ VE AKTİF BÜYÜKLÜĞÜMÜZÜN 3,5
MİLYAR LİRAYA ULAŞMASI

ANKARA (AA) - 09.05.2012 - Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür Vekili Metin Pehlivan, 2012 yılında 1
milyar lira yeni kredi vermeyi planladıklarını belirterek, ''Aktif büyüklüğümüzün 3,5 milyar liraya ulaşması
hedeflenmektedir'' dedi.
Türkiye Kalkınma Bankası'nın 29. Olağan Genel Kurulu, banka toplantı salonunda yapıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve divan üyelerinin seçilmesiyle başlayan Genel Kurulun açılış konuşmasını
Genel Müdür Vekili Pehlivan yaptı. Türk ekonomisinin 2011 yılında yüzde 8.5 oranında büyüyerek, Çin'den
sonra en fazla büyüyen ülke olduğunu anımsatan Pehlivan, bunun yurt içi talepte canlanma ve üretimdeki
artışlara bağlandığını ifade etti.
Türkiye'nin cari açığının negatif etkisine rağmen yüzde 8.5 büyümesini genç nüfus, geniş pazarlara
ulaşma avantajı ve uzun süreli siyasi istikrara bağlı olduğunu bildiren Pehlivan, ''Ülkemizde uygulanan
güçlü ekonomik politikalarla işsizlik oranı 2011 yıl sonu itibariyle yüzde 9,8 ile kapatıldı'' diye konuştu.
Ekonominin önemli izleme unsurlarından olan sanayi kapasite kullanım oranının 2009 yılında yüzde 65
iken 2012 yılı Şubat ayı itibariyle yüzde 73 seviyelerine ulaştığını ifade eden Pehlivan, açıklanan orta
vadeli programda cari açığa vurgu yapıldığını ve uygulanacak tedbirlerin güçlü bir şekilde uygulamaya
sokulacağının ifade edildiğini anımsattı.
Ülkenin üretim ve hizmet kapasitesini artırmaya yönelik sabit sermaye yatırımlarının uzun vadeli
kaynaklarla desteklenmesi gerekliliğine dikkati çeken Pehlivan, Türkiye Kalkınma Bankası'nın hükümetin
ekonomik politikalarına uyumlu bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
Kalkınma Bankası'nın bugün itibariyle 1.2 milyar avro aktif büyüklüğe ulaştığını belirten Pehlivan, kalkınma
bankalarının en önemli kaynağının uluslararası kuruluşlarından temin ettikleri uzun vadeli fonlar olduğunu
kaydetti.
-3 ayda 237 milyon lira kredi kullandırıldıTürkiye Kalkınma Bankası'nın faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Pehlivan, kredi notunda beklenen olumlu
gelişmelerle yatırım bankacılığı için daha uygun bir ortam oluşacağını belirterek, şöyle konuştu:
''Sendikasyon ve tahvil ihraçları yoluyla kaynak elde etme 2012 yılının gündem maddeleri arasında yer
almaktadır. Yatırımlara finansman sağlamada bir diğer etkin araç olan sermayenin finansmanı amaçlı
fonların kuruluşunda yer almak da diğer gündem maddeleri arasındadır. Turizm, imalat sanayi ve
yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesine devam edilecek, enerji verimliliği, çevre ve çevre
teknoloji yatırımlarının desteklenmesi gündemde olacak. 2012 yılında 1 milyar lira yeni kredi verilmesi ve

aktif büyüklüğümüzün 3,5 milyar liraya ulaşması hedeflenmektedir. 1 milyar lira yeni krediyi biz, birinci
çeyrek dönemde 237 milyon lira yeni kredi kullandırılarak, hedefimizi aşmış durumdayız. Umuyoruz yıl
sonunda bu hedefe ulaşırız.''
Türkiye Kalkınma Bankası 2011 yılı faaliyet raporlarının ibra edildiği genel kurulda, görev süresi sona eren
yönetim kurulu üyelerinin yerine Zeki Çiftçi, Ahmet Kesik ve Şerif Çelen seçildi.
Yönetim kurulu başkanı ve uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için 7 bin lira, uhdesinde kamu
görevi bulunan yönetim kurulu üyeleri için 3 bin 650 lira, Denetim kurulu üyeleri için ise 3 bin lira aylık net
ücret ödenmesine karar verildi.

