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Türk Eximbank ve İslam Kalkınma Bankası Grubu, ihracatçı ve yatırımcı firmalar ile buluştu.
Türk Eximbank ve İslam Kalkınma Bankası Grubu ortak girişimleriyle organize edilen “İhracatçı ve Yatırımcı
Zirvesi” Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ ve İslam Kalkınma Bankası Grubu Başkanı Sayın Dr. Bandar M. H.
HAJJAR’ın teşrifleriyle 26-27 Nisan tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilmiştir.
Türk Eximbank Genel Müdürü Sayın Adnan YILDIRIM ve İslam Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Dr. Bandar
M. H. HAJJAR tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmaları ile başlayan Zirve, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat
ZEYBEKCİ’nin konuşmasıyla devam etmiştir.
Türk ihracatçı ve yatırımcılarına, İslam Kalkınma Bankası Grubundan sağlanan uzun vadeli finansman
kaynaklarının artırılmasının önünü açacak işbirlikleri çerçevesinde İslam Kalkınma Bankası’nın ticaretin finansmanı
kolu olan ITFC’den sağlanan 363,5 milyon Dolarlık İslami sendikasyon kredisinin önümüzdeki 3 yıl içinde 1 milyar
dolar seviyelerine yükseltilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, İslam Kalkınma Bankası’ndan sağlanan 300 milyon dolar
tutarında 15 yıla kadar vadeli bir kredi temininin üzerinde görüşmelere hız verilmesi beklenmektedir.
Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan YILDIRIM, özellikle orta uzun vadeli kredi talebinde yaşanan artışın
memnuniyet verici olduğunu dile getirmiş, ihracatçı ve yatırımcıların artan orta-uzun vadeli finansman talebine daha
iyi cevap verebilmek için İslam Kalkınma Bankası ile işbirliği çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü ve bu finansman
kaynaklarının Türkiye ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi diğer ülkelerin ekonomik kalkınmasına katkı sunmasını temenni
ettiğini belirtmiştir.
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin dünya ticaretinden aldıkları payın ve kendi aralarındaki ticaretin
artırılması yönünde İslam Kalkınma Bankası Grubu ve Türk Eximbank işbirliğinin olumlu etkisine vurgu yapan
YILDIRIM, şimdiye kadar İslam Kalkınma Bankası Grubu tarafından sağlanan fonlarla desteklelenen ihracatın
önemli bir bölümünün İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkere yönelik olarak gerçekleştirildiğini ve sağlanacak olan yeni
fonların da hem Türkiye ihracatına ve bu ülkeler arası ticarete katkı yapması bakımından hem de İslam İşbirliği
Teşkilatı ülkelerinin üçüncü ülkelerde özellikle Afrika coğrafyasında ortak üstlenecekleri projelerin finansmanında
çok önemli olduğunu dile getirmiştir.

İhracatçı ve Yatırımcı Zirvesi, finansman desteği veren ve alan tarafların bilgi, görüş ve beklentilerini
paylaştığı panellerle devam etti.
Gün boyunca gerçekleştirilen sunum ve panellerde, Türk Eximbank’ın üst düzey temcilsilerinin yanı sıra
ICIEC, İslam Kalkınma Bankası Özel Sektör Gelişim Kuruluşu (ICD) ve ITFC’nin genel müdürleri ile üst düzey
yöneticileri ve sektörün önemli temsilcileri Türkiye’nin özel sektör öncülüğünde büyüme hedefinin desteklenmesi
ve sınır ötesi ticaret ve yatırımda zorluklar ve fırsatlar konularında bilgi, görüş ve beklentilerini paylaşmışlardır.
Hazine Müsteşarı Sayın Osman ÇELİK’in moderatörü olduğu Türkiye’nin özel sektör öncülüğünde büyüme
hedefinin desteklenmesi konulu panelde konuşmacı olarak yer alan YILDIRIM, ihracata ve ekonomik büyümeye
sundukları katkı bakımından Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ’lere verilen destek ile ilgili bilgiler
paylaşmıştır. YILDIRIM, Türk Eximbank’ın geçtiğimiz sene 5.000’den fazla ihracatçı KOBİ’ye ulaşarak verilen kredi
desteğini %40 oranında artırdığını ve toplamda 4 milyar dolardan fazla destek verdiğini ifade etmiştir.
Davetlilerin ilgiyle takip ettikleri diğer panel oturumunda ise, İslam Kalkınma Bankası Grubu ve Türk
Eximbank arasındaki işbirliğinin hem özel sektörün finansman ihtiyacının karşılanması hem de yatırımların içerdiği
risklerin minimize edilerek kaynaklarının mobilize edilmesinin önünü açması vesilesiyle ekonomik büyümeye ve
kalkınmaya verdiği desteğin artırılmasının önemine değinilmiştir.

İhracatçı ve Yatırımcı Zirvesi, ICIEC ile Türk Eximbank arasında imzalanan poliçe ile taçlandırıldı.
İhracatçı ve Yatırımcı Zirvesi’nin birinci gününde, İslam Ülkeleri İhracat Kredi ve Yatırım Sigortası Kuruluşu
ICIEC ile Türk Eximbank arasında, Summa Turizm Yatırımcılığı A.Ş. tarafından Senegal’de gerçekleştirilecek iş oteli,
sergi sarayı ve spor salonu projesinin finansmanına yönelik olarak Türk Eximbank tarafından sağlanan kredinin
anapara geri ödenmeme riskine karşı sigorta kapsamına alınması amacıyla politik risk sigortası poliçesi
imzalanmıştır. Türk Eximbank Genel Müdürü Sayın Adnan YILDIRIM, başta Sahraaltı Afrika olmak üzere Türk
firmalarının aktif olduğu tüm bölgelerde müteahhit ve ihracatçılara sağlanan desteğin artırılması amacıyla
uluslararası kuruluşlarla benzer işbirliği girişimlerinin sürdürüleceğini ifade etmiştir.

İslam Kalkınma Bankası Grubu ve Türk iş adamları arasında potansiyel iş imkanlarının
değerlendirilmesine yönelik ikili görüşmeler düzenlendi.
Zirvenin ikinci gününde çok sayıda Türk ihracatçı ve yatırımcı ile İslam Kalkınma Bankası Grubu temsilcileri
arasında potansiyel iş fırsatlarının, garanti ve finansman imkanlarının değerlendirildiği ikili iş görüşmeleri
düzenlenmiştir.
İkili görüşmeler kapsamında hem İslam Kalkınma Bankası Grubu üyesi kuruluşlar tarafından hem de bu
kuruluşlar ile Türk Eximbank arasında tesis edilen işbirlikleri yoluyla verilebilecek destekler hakkında geniş ve
kapsamlı bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.
Bu zirvenin Türkiye ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde somut işbirliklerine vesile olması ve benzer
işbirlikleri için en kısa zamanda bir araya gelinmesi hedeflenmektedir.

