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KIRIKKALE İL GAZETESİ
KALKINMANIN TEMELİ İNSANDIR
Kırıkkale Kent Konseyi ve Müstakil İş adamları Derneği (MÜSİAD) işbirliği ile Kent
Buluşmaları kapsamında ‘Kredi ve Teşvikler’ bilgilendirme paneli düzenlendi.
Kredinin kullanımında teşviklerin ve hibelerin enstüruman olarak kullanıldığını söyleyen
Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür yardımcısı Metin Pehlivan, kalkınmanın temelinde
insanın olduğunu söyledi.
TEŞVİK
PAKETİ
HAKKINDA
BİLGİLER VERİLDİ
‘Kent
Buluşmaları’
kapsamında
Kırıkkale Kent Konseyi ve Müstakil İş
adamları Derneği (MÜSİAD) işbirliği
ile ‘Kredi ve Teşvikler’ bilgilendirme
paneli düzenlendi. Kültür Park Nikâh
Salonu’nda düzenlenen panelde
Kredi Pazarlama Daire Başkanı
Hasan Üsküplü, OSTİM şube Müdürü
Ahmet Taner Çetiner ve Teşvik
Uygulama Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Yurdal Şahin, programa
katılanlara teşvik paketi hakkında
çeşitli bilgi verdiler.
KALİTEYİ YÜKSEKLERE ÇIKARMAYA PLANLIYORUZ
Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Veli Korkmaz, Kırıkkale’nin alt yapı açısından
avantajlı bir il olduğunu söyledi. Bütün birikimlerimizi şehrimize sunmaya çalışıyoruz diyen Başkan
Korkmaz, ‘Belediye olarak yarınlarımızı daha iyi inşa edebilme çabası içerisindeyiz. İş adamlarımızla
beraber çalışarak kentimizin kalitesini her geçen gün daha yükseklere çıkarmayı planlıyoruz. Bizler yerel
idareciler olarak içerisinde bulunduğumuz avantajları en iyi noktaya çekmenin gayreti içerisindeyiz. Bizim
için çok önemli olan özellikle yeni teşvik yasasıyla birlikte kentimize yapılacak yatırımlar öncesinde bir
fotoğraf çekip öngörüde bulunmaktır” dedi.
AVANTAJLARI ÖĞRENME FIRSATI BULACAĞIZ
Gerçekleştirilen panelin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Korkmaz, Bir anlamda
kentimizin bu etkinlikle avantajlarını biraz daha öğrenme fırsatı bulacağız. Bu bizim için çok önemli. Çünkü
yeni dönemde değişen ve açılan bir Türkiye’de yerimizi nerde alacağımız konusunda kafa yormamız
gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kentimiz genel ve yerel idaresi, iş adamlarımız, STK’larımız olmak
üzere her biriyle çok ciddi bir diyalog ve işbirliği içerisindeyiz. Kırıkkale yeni bir şehir olmasına rağmen
avantajları çok fazla. Hem kesişme noktasından hem birikim açısından ve alt yapı açısından son derece iyi
bir noktadayız” diye konuştu.
KIRIKKALE MEVDUATIN İKİ KATI ÜZERİNDE KREDİ KULLANIYOR
KOBİ’lerin hükümetin ekonomik programında önemli yer tuttuğunu söyleyen Kredi Garanti Fonu Genel
Müdürü Hikmet Kurnaz, Kırıkkale’nin mevduatın iki katı üzerinde kredi kullandığını söyledi. Türkiye
Kalkınma Bankası’nın 1975 yılından bugüne hizmet verdiğini söyleyen Türkiye Kalkınma Bankası Genel
Müdür vekili Metin Pehlivan, kullandıkları kredinin kalkınmaya bağlı olduğunu söyledi.
HAZİNE DESTEĞİ VE KAYNAK AKTARILIYOR
Uluslar arası uzun vadeli cazip oranlı bankalar arasında ilk 3’te olduklarını dile getiren Pehlivan,
“Kalkınmamın temeli insandır. Kredinin kullanımında teşvikler, hibeler enstüruman olarak kullanılmaktadır.
Son yıllarda hazine desteği ve kaynak aktarılıyor. Bizler, klasik bankacılığın yanı sıra hizmetler veriyoruz.
Avrupa yatırım fonuna kurucu ortak olarak katıldık. Şuanda bu fonu öğrenme aşamasındayız. Yaptığımız
çalışmaların içerisinde 2007 yılında Konya Otomotiv Sanayi’nde danışmanlık hizmeti verdik. Türkiye geneli
çalışmalarımız danışmanlık ve başka şekillerde devam ediyor” dedi.

