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ÖNSÖZ

Güneyde daha temiz bir deniz,
kuzeyde daha hızlı ulaşım, batıda
yeni kent taşımacılığı, iç bölgelerde
kadınların yönetimindeki işletmelere
yardım, doğuda küçük ve orta ölçekli
işletmelerin (KOBİ’lerin) yeniden
yapılandırılması ve bütün bölgelerde
enerji tasarrufu. EBRD, 2009’da
faaliyetlere başladığından bu yana
Türkiye’de birçok değişime
yatırım yapmıştır. Bu broşürde
bu yatırımların öyküsü
anlatılmaktadır.
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Küçük bir
anahtar büyük
kapıları açar
Mike Davey, Türkiye EBRD Direktörü

B

ir nar ağacı dikildikten
dört ya da beş yıl sonra iyi
mahsul verebilir. Bu, son
derece isabetli bir benzetme zira
2009’dan bu yana Türkiye’de yatırım yapan
EBRD de artık yapılan çalışmaların meyvelerini
toplamaya başlıyor. Bugün Türkiye, yıllık
iş hacmi itibariyle EBRD operasyonlarında
en büyük ikinci ülke durumunda. 2012’de
Türkiye’ye 1 milyar Euro’nun üzerinde yatırım
yaptık ve bu yıl bu rakamı daha da arttırma
yolunda ilerliyoruz.
Türkiye küresel ekonomi sahnesinde
yeni bir ülke değil. Diğer ülkeler Türkiye’nin
ekonomik reformlarını ve artan siyasi
nüfuzunu dikkatle izliyorlar. Ülkenin güçlü
inşaat ve taahhüt, otomotiv ve tekstil şirketleri
de hızla yurtdışına açılıyorlar.
Ancak, bundan sonraki büyüme süreci
yeni çabalar gerektiriyor. Türkiye ithal enerjiye
olan bağımlılığını azaltmak ve rüzgâr çiftlikleri,
doğal gazla üretim yapan santraller vb
yerli üretimde yeşil uygulamaları arttırmak
durumunda. Ülke, devasa altyapı ve enerji
hizmet programları için özel ve yabancı
yatırımlara ihtiyaç duyuyor. Orta büyüklükteki
dinamik aile şirketleri de büyümek için artık
dış yatırımcılara açılmaya başlıyorlar.
Bu ihtiyaçlarla kıyaslandığında, yıllık 1
milyar Euro’luk EBRD yatırımı çok fazla gibi
görünmeyebilir. Ancak bir Türk atasözünde
ifade edildiği gibi, ‘küçük bir anahtar büyük
kapıları açar’. Biz yatırımlarda katalizör
görevi görerek (her bir EBRD Euro’suna diğer
kaynaklardan 2,2 Euro eklenir) bilahare başka

işletme ve bankaların da uygulamaya aldıkları
yaratıcı finansman yapıları ve kredi limitleri
oluşturuyoruz. Altyapı ve kamu hizmetleri
gibi sektörlerde özel sektör katılımına
önemli teknik know-how sağlıyoruz. Ve
daima Türkiye’deki sürdürülebilir gelişmeyi
desteklemeye yönelik yeni yollar arıyoruz.
Ayrıca Türkiye’nin yeteri kadar
kullanılamayan en önemli kaynaklarından
birinin ülkenin eğitimli ve azimli kadınları
olduğuna inanıyoruz. Gerçek demokrasi ve
piyasa ekonomisi ancak kadınlar ve erkeklere
eşit olanakların sunulmasıyla sağlanabilir. Biz
de bu olanakları sunmaya yönelik çalışmalar
yapıyoruz.
EBRD, Türkiye’de bazı çok önemli
başarılara imza atmış bulunuyor; bizler,
insanlara refah getirecek ve yaşamlarını
iyileştirecek yeni yatırımlar için daha
pek çok büyük fırsatın mevcut olduğuna
inanıyoruz. Bütün bunları bu sayfalarda
sizlerle paylaşmaya çalıştık. Türkiye ile ilgili
projelerde uzmanlaşmış bankacıların, işbirliği
yaptığımız şirketlerin ve yaptığımız işler
sayesinde yaşamları olumlu yönde değişen
Türk insanının anlattıkları ilerleyen sayfalarda
yer alıyor.
Türk folklorunun önemli ismi Nasreddin
Hoca’nın deyimiyle, bilenler bilmeyenlere
anlatsın!
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TÜRKİYE’DEKİ İŞLERİMİZ
RAKAMLARLA

Bursa

€2.7milyar
€1 milyar

Yeni şehir hafif raylı: EBRD-finansmanlı şube (€70
milyon) üniversiteyi ve hastaneyi şehir merkezine
bağlamaktadır (sayfa 19).

İstanbul
Boğazın altında Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan
Avrasya karayolu tüneli (sayfa 21).

EBRD ‘nin Türkiye’deki toplam yatırımı
İzmit

Tuzla
Aygün Kayıkal, EBRD şeması
sayesinde elektrik faturalarını yarıya
indiren 30.000 aileden birisi (sayfa 9).

Tropikal Pet –
Türkiye’nin ilk
ve lider evcil
hayvan gıda
üreticisi – EBRD
Finansmanı: €4
milyon (sayfa 11).

Sinbo Group – lider küçük ev aletleri firması – enerji
verimliliğini %12 oranında attırdı. TurSEFF kredi hattı
vasıtasıyla EBRD finansmanı (sayfa 8).

Kalibre Boru,
Otomotiv için hassas
çelik boru üreticisi.
EBRD finansmanı yeni
bir çağ borusunun
hayata geçirilmesine
yardımcı olmuştur
(sayfa 17).

2012 deki Yatırım

Eskişehir
Hisarlar, tarım
makineleri ve traktör
kabini üreticisi, EBRD
yatırım şirketi
(sayfa 16).

Balikesir
Bares rüzgâr çiftliği,
Türkiye’nin en büyük
rüzgâr çiftliği. EBRD
tarafından sağlanan
finansman:
€135 milyon
(sayfa 7).

Ankara

Türkiye
Şehir için yeni
sıkıştırılmış doğal
gazlı (CNG) otobüsler
(sayfa 18).

Bursa

Keskinoğlu, tavuk
üreticisi, EBRD
ile birlikte AB
uyumlu hayvan
standartlarının
teşvik edilmesini
amaçlamaktadır
(sayfa 14).

Handan İlköz tarafından sahip olunan Izodem İnşaat
İzolasyon. Kadın girişimcileri için kredi hattı üzerinden
sağlanan EBRD finansmanı (sayfa 12).
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KOBİ ‘ler için EBRD kredi
miktarı
Tarım için EBRD kredi
miktarı
Kadın girişimciler için EBRD
kredi miktarı

€ milyon

1
4

2

Doğu Anadolu
Kurumsal Büyüme
Programı: firmalara
AB donör desteği ile
yardım edilmesi.

1 Enerji.........................................................18%
Elektrik ve Enerji ....................................................... €438.2

2 Finansal Kuruluşlar ...................................46%

Mersin
Mersin yeni bir atık su
tesisi inşa etmektedir.
EBRD €20 milyon
finansman artı teknik
destek sağlamaktadır
(sayfa 18).

BANKA ŞUBELERİ
ARACILIĞIYLA
DAĞITILDI

SEKTÖR
DAĞILIMI

3
Gaziantep

Akhisar

KREDİ
l
MİKTARLARI YEREL

Sigorta ve Finansal Hizmetler...................................... €402.5
Banka Kredileri.............................................................€431.6
Küçük İşletme Finansmanı........................................ . €305.2

Tarsus

3 Sanayi, Ticaret ve Tarım...............................17%

Ali Bozkurt, çiftçi,
yenilikçi müşteri
değerlendirme
modeli sayesinde
kredini hızlı bir
şekilde alabilmiştir
(sayfa 15).

Sermaye Fonları.............................................................€83.1
Üretim ve Hizmetler...................................................... €127.0
Bilgi ve İletişim Teknolojileri.........................................€100.0
Tarım............................................................................. €110.1

4 Altyapı.........................................................19%
Belediye ve Çevre Altyapısı..........................................€228.1
Ulaşım..........................................................................€252.0
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ENERJİ

Büyümek
için enerji
gerek

Rüzgâr gücü: koşullar
çok müsait
Andi Aranitasi, Kıdemli Bankacı,
Elektrik ve Enerji

Türkiye enerjiye aç bir ülke. Son on
yılda hızla büyüyen ekonomi daha da
büyük bir enerji ihtiyacı doğurmuş
durumda ve bu ihtiyacın daha da
artacağı tahmin ediliyor.

Ü

lkenin birincil enerji ihtiyacının dörtte üçünü
karşılayan petrol ve doğal gaz ithalatı mevcut cari
açığın en önemli nedeni. Türkiye, enerji açısından
bağımsızlığını arttırmalı. Bu da hem devlet sektörünün, hem
de özel sektörün çaba göstermesini gerektiriyor.
Hükümet, enerji üretimi ve dağıtımına yönelik özel sektör
yatırımlarını teşvik etmek üzere enerji sektöründe bir reform
başlatmış durumda. Bu sürece dahil olan EBRD’nin ise
sektörde üstlendiği asli rol, bir yandan tasarruf yaratırken bir
yandan da enerji üretiminin artmasına yardımcı olmak.
Bugüne kadar Türkiye’de sürdürülebilir enerjiye 1,2
milyar Euro’nun üzerinde yatırım yaptık; bu rakam neredeyse
ülkedeki toplam portföyümüzün yarısı.
EBRD’nin fon sağladığı yenilenebilir
enerji santralleri halen yılda yaklaşık
7000 GWh üretim yapıyor; bu rakam
dört milyon nüfusun yaşadığı bir
kentteki bütün evlerin ışıklandırmasına
eşdeğer.
Banka yenilenebilir enerjiye
(rüzgâr ve su gibi) ve yüksek verimlilik
sağlayan, doğal gazla çalışan ve
kömüre kıyasla daha az karbon-

EBRD tarafından
fon sağlanan
yenİlenebilir enerjİ
yatırımlarıyla 4
milyon nüfuslu
bir kentteki evler
ışıklandırılabİlİr
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yoğun olan santrallere yatırım yaparak sürdürülebilir enerji
üretimini destekliyor. Bu da orta büyüklükteki yenilenebilir
enerji santralleri için hazırlanmış krediler yoluyla büyük
rüzgâr çiftliklerine yapılan doğrudan yatırımlarla sağlanıyor.
EBRD, enerji verimliliğini teşvik etmeye yönelik geniş
kapsamlı programı çerçevesinde, uzun vadede işletmelerin
tasarruf etmelerini sağlayarak onlara rekabet gücü
kazandırıyor. Hem işletmeler ve haneler için verilen krediler,
hem de müşterilerin faturalarından sağladıkları tasarruf
yoluyla enerji iyileştirmelerine katkıda bulundukları öncü
projeler bunu destekliyor.
Başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere diğer uluslararası
kuruluşlar da, hibe ve uzmanlık desteği sağlamak suretiyle
Türkiye’nin enerji açısından bağımsızlığını arttırmaya yönelik
çalışmalar yapıyorlar.
Bu çabalar ülkeyi daha etkin bir duruma getirmenin yanı
sıra, gezegene de katkıda bulunuyor. İklim Yatırım Fonu ve
AB gibi donörlerce desteklenen EBRD finansmanı sayesinde,
Türkiye şu ana kadar 4 milyon ton karbondioksit eşdeğeri
emisyon tasarrufu sağlamış durumda.

Amasya şehri. EBRD hem elektrik üretimine hem de tasarruf
edilmesine yardımcı olmaktadır.

Orta büyüklükteki
yenilenebilir enerji
projelerine 1 milyar Euro
EBRD, büyük çaplı yenilenebilir enerji projelerine
doğrudan finansman sağlamanın yanı sıra,
10 – 15 milyon Euro’luk orta büyüklükteki
projelere (nehir tipi hidroelektrik santraller
ve rüzgâr çiftlikleri, jeotermal ve biyokütle
enerji santralleri gibi) Türk bankalarınca fon
sağlanmasını mümkün kılan bir mekanizma da
oluşturmuştur.
Mid-size Sustainable Energy Financing
Facility (MidSEFF) (Orta Büyüklükte
Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Olanağı),

Rüzgâr enerjisi üretimi yatırım
yapmak için son derece
‘havalı’ bir seçim; enerji
üretimini arttırmanın temiz
ve hızlı bir şekli. EBRD, Hırvatistan’dan
Moğolistan’a kadar pek çok ülkede rüzgâr
enerjisine yatırım yapmakla birlikte,
Türkiye’de rüzgâr arazi ve iklim itibariyle
en uygun olanaklardan birini oluşturuyor
ve son derece elverişli piyasa koşulları
sunuyor.
Rüzgâr enerjisi hızla artmakta ve
yılda bin MW’a kadar da arttırılabilir.
Yenilenebilir enerjinin ulusal elektrik
şebekesine satılabileceği minimum
satın alım fiyatını ifade eden garantili
tarife (feed-in-tariff) yatırımcılara iyi bir
teminat sağlamakla birlikte, buna nadiren
ihtiyaç duyuluyor zira geçmiş verilere
göre elektrikte piyasa fiyatları ortalama
yaklaşık %20 kadar daha yüksek
seyrediyor. Rüzgâra yatırım yapmak için
en başta gelen teşvik, piyasanın kendisi.
EBRD, Türkiye’nin en büyük iki rüzgâr

Avrupa Birliği’nin teknik desteğine
yönelik ortak kredi verenleri ve hibeleri
kapsayan, 1 milyar Euro’luk bir kredidir
ve Türkiye’de yenilenebilir enerji alanındaki
en büyük finansman programıdır.
Bu program çerçevesinde finanse edilen
projelerden biri, Karadeniz’in Trabzon ilindeki
Saray hidroelektrik santralidir. Burada
yenilenebilir enerjiye yönelme sayesinde,
solunan hava yerli halk ve turistler için daha
temiz bir hale getirilecek ve çay ve fındık
yetiştiricileri de daha az kirlilik olmasından
dolayı bundan faydalanacaktır.
Adalı Holding tarafından yapılan Saray
Hidroelektrik Santralinin 41 milyon ABD
doları tutarındaki maliyetinin 21 milyon ABD
dolarlık kısmı VakıfBank aracılığıyla EBRD’nin

çiftliği olan ve ikisi birlikte 850 GWh’nin
üzerinde (küçük bir kente yetecek kadar)
elektrik üreten Rotor ve Bares’e doğrudan,
daha pek çok şirkete de tahsisli krediler
aracılığıyla yatırım yapmış bulunuyor.
Diğer özel yatırımcılar ve bankalar artık
kendi işlemlerinde EBRD tarafından
geliştirilmiş olan finansman yapılarını
kullanıyor.
Enerji alanındaki küresel tablo
değişiyor, ancak biz Türkiye’nin
yenilenebilir enerji fırsatları için iyi bir
coğrafya olmayı sürdüreceğine inanıyoruz.
Rüzgâr ve hidroelektrikteki büyük
başarıların yanı sıra, jeotermal enerji ve
sürdürülebilir biyokütlenin de geleceğe
dönük projeler için iyi potansiyele sahip
olduğunu düşünüyoruz.

kredisinden sağlanacaktır. Bu santral
tamamlandığında yılda 56 GWh’nin üzerinde,
yani 15.000 haneye yetecek kadar enerji üretimi
gerçekleştirecektir. Tesis yılda 30 bin tonun
üzerinde karbondioksit emisyonu tasarrufu
sağlayacaktır. Dolayısıyla tesisin sahipleri,
yani Adalı ailesi sadece üretilen elektriği değil,
karbon kredilerini de satabilecektir.
EBRD finansmanından faydalanan bir diğer
proje de Türkiye’nin batı Anadolu bölgesinin
Aydın ilindeki Gümüşköy Elektrik Santralidir.
Bu 13 MW’luk jeotermal tesis Temmuz 2013’te
faaliyete geçecek olup yıllık 85 GWh temiz enerji
üretecek ve 50.000 ton karbondioksit emisyonu
kazanımı sağlayacaktır.
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Ekmeği sıcak tutalım:
tasarruf ettiğimiz enerjiyi
işletmemize harcayalım

İşletmeler ve aileler
l
enerji harcamalarını

azaltarak büyük miktarda
tasarruf sağlayabilir, bunu
yaparken de ülkenin enerji
arzı güvenliğine katkıda
bulunabilirler. EBRD’nin
TurSEFF kredisiyle finanse
edilen iyileştirme projeleri,
tek başına Türkiye’ye
145 milyon ABD doları
tutarında ithal petrole
eşdeğer enerji tasarrufu
sağlamış durumda.

Seçkin ev aletleri markası Sinbo, donörlerce desteklenerek EBRD tarafından
finanse edilen bir iyileştirme projesi sayesinde %12 daha az enerji kullanıyor.

S

inbo’nun ekmek yapma
makineleri Türkiye’nin yanı sıra
evde sağlıklı organik ekmek
yapmanın popülaritesinin giderek
arttığı Rusya da dahil pek çok ülkede
tanınıyor ve seviliyor. Ekmek yapma
makineleri bu önde gelen ev aletleri
şirketinin ürettiği yüzlerce cihazdan
sadece biri. Sinbo, Türkiye’ye ve
60 ülkeye düdüklü tencerelerden
yapışmaz tavalara, ütülerden masaj ve
tansiyon ölçme aletlerine kadar pek
çok ürün sunuyor.
Birçok başarılı Türk şirketi gibi
Sinbo da işe tek kişilik bir atölyeyle
1997 yılında başlamış. Şiketin
kurucusu Mehmet Demir, Avusturya’da
okumuş ve Türkiye’de büyük bir Japon
şirketinde çalışmış; bu deneyimler
kendisine büyümenin yolunun
yenilikçilikten geçtiğini öğretmiş.
Sinbo Grubu bulunduğu noktaya
güçlü bir araştırma ve geliştirme,
yüksek teknolojili mühendislik ve
en gelişmiş depolama ve lojistik
sistemleri sayesinde gelmiş. 2012’de
grup olarak yaklaşık 800 çalışana ve
250 milyon Euro yıllık ciroya sahip
olan bu aile şirketi modernizasyonu
devam ettirme yolunda azimli: şirketin
kurucusunun iki büyük kızı yakında
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Mehmet Demir’in
şirketi 60’ın
üzerinde ülkeye
elektrikli ev aletleri
satıyor.

dünyanın en iyi işletme fakültelerinden
mezun olacaklar ve geleceğine katkıda
bulunmak üzere şirkette görev almayı
planlıyorlar.
Sinbo’nun ekmek yapma makineleri
çok az enerji harcayarak ekmeği bir
saat süreyle sıcak tutabiliyor. Enerji
verimliliği yüksek ürünleriyle gurur
duyan marka, verimlilik prensibini
artık İstanbul’un dışında, Avcılar’da
konumlanan üretim tesislerinde de
uyguluyor. EBRD’den 1,7 milyon
ABD doları tutarında kredi alan
şirket, ekipmanlarını ve soğutma
sistemlerini iyileştirdi; eski motorlarını

ve ışıklandırma sistemlerini yeniledi;
eski, küçük ve rüzgâr alan depolarının
yerine yeni ve büyük bir depo inşa etti
ve fabrikanın geri kalan alanlarının
yalıtımını yaptırdı. Grup, enerji
verimliliği alanında EBRD’den yaklaşık
10 milyon ABD doları tutarında kredi
desteği almış durumda.
Söz konusu iyileştirme çalışmaları
sonrasında Sinbo’nun elektrikli aletleri
artık %12 daha az enerji kullanılarak
üretiliyor. Türkiye’de enerji çok pahalı
olduğundan, bu tasarruf sayesinde
maliyetler azalıyor ve Sinbo’nun ekmek
yapma makinelerine ve yüzlerce ürüne
hem iç piyasada, hem de yurtdışında
daha fazla rekabet avantajı sağlanıyor.

Sİnbo soğutma
sİstemlerini
İyİleştİrdİ, eskİ
motorlarını
yenİledi ve yenİ bİr
depo İnşa ettİ

Evlere
yönelik
ısınma

l

EBRD’nin Türkiye
Sürdürülebilir Enerji
Finansmanı Olanağı ya da
TurSEFF adlı kredisi Sinbo
gibi işletmeleri ve
3 haneleri
hedefliyor. Birkaç yüz ilâ 5
milyon ABD doları arasında
değişen kredi tutarları Türk
ticari bankaları aracılığıyla
dağıtılıyor. EBRD bu
kredi olanağı aracılığıyla
yüzlerce sanayi projesine
ve on binlerce aileye 260
milyon ABD dolarının (202
milyon Euro) üzerinde kredi
sağlamış durumda; hibeler
ve Temiz Teknoloji Fonu ile
AB ortak finansmanı bu
kredileri daha ekonomik
kılıyor.

3

Aygün Hanım’ın
enerji faturaları
yarıya indi

EBRD’nin “tedarikçi finansmanı”
programıyla, küçük ölçekli enerji verimliliği
yatırımlarına ortak bankalar aracılığıyla
EBRD kredisi sağlanıyor. Daha çok bireysel
müşteriler olan borçlular, daha düşük
enerji faturalarından sağladıkları tasarrufu
kullanarak iyileştirmeler için harcadıkları
parayı geri ödüyorlar.

Türkiye’nin yeşil büyümesine
yardım ediyoruz
Video linki: http://bcove.me/
fpmaos08

Bu programdan faydalanan
evsahiplerinden biri olan Aygün
Kayıkal, oturduğu 22 yaşındaki
binaya 2011 yılında yapılan dış
yalıtım projesiyle ilgili olarak “Isınma
faturamız yarıya düştü,” diyor.
Türkiye çapında 30.000
civarında aile tedarikçi finansmanı
programı sayesinde enerji
faturalarını ortalama %50 azaltmış
bulunuyor. Aygün Hanım’ın projesini
gerçekleştiren yalıtım malzemeleri
üreticisi ve tesisatçısı ODE Yalıtım
gibi pek çok şirket, kendileri
kazanç elde ederken bir yandan
da başkalarının enerji ve paradan
tasarruf etmesine yardımcı oluyorlar.
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KOBİ’leri destekliyoruz:
girişimcilik ruhu
Dinamik küçük şirketler sanayi
devlerinden daha yenilikçi
olabilirler. İhtiyaç duydukları
tek şey krediye erişim ve işte bu
noktada biz devreye giriyoruz.

T

ürk şirketlerinin büyük bir çoğunluğu, çoğu aile
şirketi olan küçük ve orta ölçekli işletmelerden
oluşuyor. Çoğu aileyi mikro, küçük ve orta ölçekli
işletmeler geçindiriyor ve bu şirketler istihdamın %80’ini
ve ihracatın da %60’tan fazlasını temsil ediyor. Bununla
birlikte, banka kredilerinin sadece dörtte birini alıyorlar.
EBRD, Türk ortak bankalarla birlikte bu durumu değiştirmek
için başarılı bir biçimde çalışıyor. Kredilerimiz aracılığıyla
Banka başta az gelişmiş bölgeler olmak üzere ülke çapındaki
binlerce işletmeye, tarım sektörüne, enerji verimliliğine
yatırım yapmak isteyenlere ve kadın girişimcilere finansman
sağlamış durumda.
Aile işletmeleri modernleşmeleri gerektiğini biliyorlar ve
bunu gerçekleştirmenin yollarını arıyorlar. Bu ailelerin genç
nesillerinin işletme yüksek lisansı yaptıktan sonra Türkiye’ye

Ortak finansman, erişim
alanımızı arttırıyor
Diğer bankalarla birlikte ortak finansman
sağlamak, Türkiye’de daha çok
müşteriye ulaşma çabalarında EBRD’nin
işini kolaylaştıran bir yöntemdir. Bu
bankalardan biri Türkiye Sinai Kalkınma
Bankasıdır. Müştereken gıda ve ambalaj
üreticilerine dağıtılmak üzere 100 milyon
Euro tutarında kredi taahhüdümüz
mevcuttur. Hedefteki müşterilerden biri,
Seza Baran ve iki oğluna ait İzmir’de
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kurulu gıda ambalaj şirketi Baran
Ambalaj. Şirket, kahve gibi kuru gıdalar
için torba, çikolata gibi ürünler için de
esnek ambalaj üretiyor. Baran Ambalaj,
sağladığımız 1,9 milyon Euro’luk krediyle
sadece gıda sanayiinde değil, tekstil ve
çimento sanayilerinde de kullanılacak
yeni bir büyük plastik ambalaj serisi
çıkarmak üzere makineler satın almış
bulunuyor.

dönüp ya da başka şirketlerdeki kurumsal kariyerlerini
bırakıp aile şirketlerini yeni bir yöne taşıdıklarını sıklıkla
görüyoruz.
Pek çok küçük ve orta ölçekli şirket, uluslararası
standartlarla uyumlu şeffaflık ve yönetişim yaklaşımlarının
kendilerini aile dışından yatırımcılara açacağının farkında.
EBRD bu gibi şirketlere yardım etmek için doğrudan devreye
giriyor ve hibelerle fonlanan uzman desteği sunuyor.
Kadın girişimciler ekstra zorluklarla karşı karşıya. Erkekler
ve erkek çocuklar işletmeleri için aile desteği alırken,
kadınlar ve kız evlatlar çoğunlukla bu destekten yoksunlar.
İşletmelerini yönetmek için bankaların uygun maliyetli
finansmanına ihtiyaç duyuyorlar . EBRD’nin 2012 yılında
Garanti Bankası aracılığıyla münhasıran kadın girişimcilere
yönelik ilk kredi olanağını kullanıma sunmasının nedeni de
bu. Banka bir diğer krediyi de Yapı Kredi Bankası aracılığıyla
sunma aşamasında. Bursa’da oluşturduğu inşaat ekibiyle
faaliyet gösteren bir iş kadınından, Tuzla’da kurulu büyük bir
evcil hayvan maması şirketine kadar, EBRD finansmanı şu
ana kadar Türkiye çapında sayısız işletmeye destek sağlamış
durumda. KOBİ’lere yapılacak yatırımın ve sağlanacak
finansmanın en iyi şekilde kotarılması zaman, uzmanlık ve
fedakârlık gerektiriyor. Fakat girişimcilik ruhunu destekliyor
olmak buna değer.

Tropikal Pet piyasadan
daha büyük bir pay alıyor
İzzet Saban, Tropikal Pet CEO’su
Dünyanın her yerinde evcil hayvan
maması piyasası çokuluslu şirketlerin
hakimiyetindedir. Oysa Türkiye’de piyasa
lideri, orta büyüklükte yerli bir firma olan
Tropikal Pet. Türkiye’de küçük bir hayvan
maması piyasası var. Hayvanlarımızın
çoğu yaşamlarını sürdürmek için
çalışmak durumunda. Ancak, orta sınıf
büyüdükçe evcil hayvan besleyenlerin
sayısı artıyor ve dolayısıyla bizim işimiz
de büyüyor.
İşletme yüksek lisansımı yaparken,
kedi ve köpekler üzerine bir kariyer
kuracağımı hiç düşünmemiştim. Fakat
hemen herkesin sokaklarında köpek
gezdirdiği Paris’te çalıştıktan sonra
Türkiye’ye döndüğümde, burada
kimsenin evcil hayvan maması
üretmediğini fark ettim. Sektörde ilk
olma şansını yakalayabilecektik.
1999 yılında Salari ve Saban
(benim ailem) aileleri olarak Tropikal Pet
adıyla yeni bir şirket kurduk. Önceleri
yurtdışından mama ithal ediyorduk.
Ancak çok geçmeden bir fabrikaya
ihtiyacımız olduğu net bir biçimde ortaya
çıktı. Fabrikaların ilkini 2005’te açtık ve
AB belgesi aldık. Bugün iki markamızla
(Champion ve Goody) piyasa lideriyiz.
İşimin her yönüyle ilgilenmeyi
seviyorum. Bazen kuru kedi mamasının
tadına bile bakıyorum. (Pek lezzetli
olduğu söylenemez, zaten ürün
testlerini daha iyi yapan modern bir
laboratuvarımız da var). Dolayısıyla
faaliyetleri ailenin kontrolünde tutma

Son üç yılda
cİromuzu İkİye
katladık

İzzet saban

eğilimi olabiliyor. Ancak ciddi bir büyüme
istiyorsanız, ciddi ortaklara ihtiyacınız
var.
Önce tanınmış bir özel sermaye fonu
olan Riverside, şirketimizde çoğunluk
hissesi sahibi oldu ve 2012’de de
EBRD’den kredi aldık. Son üç yılda
ciromuz ikiye katlandı.
EBRD’nin Tropikal’e sağladığı
finansman tutarı 4 milyon Euro. Ancak
bizim için yarattığı değer bunun çok
üzerinde: EBRD ile yapılan ortaklık bir
işletmenin profilini yükseltiyor. Ayrıca
tam bir ekip çalışması yapıyoruz.
Büyüme planlarımızı görüşmek üzere
EBRD’nin Yerel Girişim Programında*
görevli bankacılar ve Riverside ile sürekli
temas halindeyiz.
*Yerel Girişim Programı (Local Enterprise
Facility - LEF) Balkanlar, Türkiye ve güney
ve doğu Akdeniz bölgesindeki KOBİ’lere
yatırım için kullandırılan 400 milyon
Euro’luk bir sermaye aracıdır.

Finansman
küçük, düşünce
büyük
Oksana Pak, Kıdemli Bankacı,
Mali Kurumlar

İzzet Saban:
Piyasaya ilk
giren bizdik ve
lider olduk

Deneyimlerimiz Türk bankaları
gibi bize de KOBİ finansmanıyla
ilgili birçok püf noktası öğretti.
Mali kriz öncesinde Türk
bankaları küçük ve orta ölçekli şirketlere
verdikleri kredileri arttırıyorlardı. Ancak
KOBİ’ler büyük firmalara göre krizde
daha fazla darbe aldılar ve bankalar
da kredi verirken tekrar büyük çaplı
müşterilerine döndüler.
EBRD’nin 2009 yılında Türkiye’de
faaliyete başlamasından bu yana, KOBİ
portföyündeki büyümeyi eski haline
getirmek için Türk bankalarıyla birlikte
çalışıyoruz ve bunda başarılı da olduk.
Birlikte çalıştığımız bankalar aracılığıyla
22.000’in üzerinde mikro, küçük ve
orta ölçekli şirkete 370 milyon Euro’yu
aşan tutarda kredi kullandırdık ve bu
sayı günden güne artıyor. Daha zor
bölgelerdeki küçük müşterilere kredi
verebilmek için teknik destek yardımı
sağlıyoruz.
Bir diğer sorun da KOBİ kredi
vadelerinin kısalığı. Bu durum Türk
bankacılık sistemindeki ortalama
60 günlük mevduat vadesinin bir
yansıması. Birçok girişimci, kısa
vadeli krediler için birden fazla
bankayla çalışıyor ve sürekli olarak
yeniden finansman süreci yaşıyor.
Enstrümanlarımızdan birisi olan ve AB
donör fonlarınca desteklenen takipteki
kredi portföyünden doğan zararın belirli
miktarda ilk kısmının karşılanması
garantisi, zarar riskinin azaltılmasına
yardımcı olarak bankaların daha uzun
vadeli kredi verebilmesini mümkün kılıyor.
Aşmamız gereken bir sonraki
zorluk, kredi analizinde odak noktasını
teminat ve ilişkilerden nakit akışına
doğru kaydırarak KOBİ’lerin finansmana
erişimlerini arttırmak.
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Tırnaklarıyla

Çevre bilincinin
geliştirilmesinde Türk
bankalarına yardım

kazıyorlar

Sürdürülebilirliğin anlamı bugün yaptıklarımızın
gelecek nesillere engel oluşturması değil fayda
sağlaması. Tam olarak anlamı, geleceğe yatırım
yapmak. EBRD finansmanı, çevre ve toplumsal
konularla ilgili koşullara tâbi olarak sağlanıyor.
Bu koşullar projelerimizin AB düzenlemeleri ve
geleceğe yönelik hedefleriyle uyumlu olmasını
da garantiliyor. Birlikte çalıştığımız bankalardan
biri olan Garanti, EBRD ile çalışmaya başladıktan
sonra, çevre ve sosyal sorumluluk ve düşük karbon
felsefesini benimseyerek yeni bir sürdürülebilirlik
departmanı oluşturdu.
Birlikte çalıştığımız diğer özel bankaların
çoğu hükümetin zorunlu tuttuğu standartları
aşan, AB ile uyumlu çevresel ve sosyal koşulları
uyguluyorlar. Ancak bunlardan biri, Denizbank,
daha da ileriye giderek çevresel ve sosyal risklerin
değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin Dünya
Bankası ilkelerini temel alan ve “Ekvator Presipleri”
olarak adlandırılan en ileri düzeydeki çerçeveyi
benimsedi.

Türk iş kadınları krediyi hak ediyor.
Biz de bankalara tahsis edilmiş
kredilerle bunu gerçekleştirmek
için buradayız.

G

üler yüzlü, yumuşak sesli bir hanımefendi olan Handan İlköz insanların
inşaat işi yaptığını duyduklarında şaşırmasına alışmış. Şirketi İzodem
İnşaat ve İzolasyon, inşaat malzemeleri ve yalıtım ürünleri ticaretinin yanı
sıra, duvar bölmeleri ve asma tavan montajında uzman. Handan Hanım Türkiye’nin
kuzeybatısında yer alan Bursa kentinin küçük bir ara sokağındaki atölye, depo ve
ofisinde 30 personel (21 erkek, 9 kadın) çalıştırıyor.
Handan Hanım aslında bir fizyoterapist. Ancak 1980 askeri darbesiyle birlikte
hastanelere eleman alımı durdurulunca o da eşiyle birlikte iş hayatına atılmış.
Birlikte küçük bir inşaat şirketi kurup üç de çocuk yetiştirmişler.
Tam da krizin ekonomiyi vurduğu 2008 yılında Handan Hanım’ın eşi vefat
etmiş. Personelin yeni bir iş bulmakta zorlanacağı böyle bir zamanda şirketi
kapatmayı hiç düşünmeyen Handan Hanım, zoru başarmayı seçmiş.
Şirketi ayakta tutmayı başaran Handan Hanım bugün serbest ve belediye
müteahhitlerinden oluşan müşteri portföyünün düzenli siparişlerini karşılamaya
devam ediyor.
Handan Hanım kısa bir süre önce Garanti Bankası aracılığıyla 50.000 TL’lik
(21.000 Euro) bir kredi başvurusunda bulundu ve krediyi aldı. Bu kredi kadın
girişimcilere yönelik EBRD fonlarından karşılanıyor.
Kendisine kulak verelim: “Borçlu olmaktan nefret ederim ancak özellikle kriz
sonrasında, müteahhitler bazen ödemelerinde gecikiyor. Benim de personelimin
maaşlarını ödemem gerek. Bu nedenle hem ekonomik hem de hızlı onaylanan
krediye erişim benim için önemli.”
“Kadın işletme sahiplerine yönelik bu krediye başvurmadan önce altı bankayla
görüştüm; fakat en cazip seçenek buydu.”
Sadece kadınlara yönelik olan bu EBRD kredisi Türkiye’nin üç büyük kenti olan
İstanbul, Ankara ve İzmir dışında yaşayan kadın girişimcilerin finansmana erişim
sorununa çözüm bulmayı amaçlıyor.
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Handan Hanım
21’i erkek, 9’u
kadın 30 personel
istihdam ediyor

İşe yenİ başlayan
kadınlar için
böyle özel bİr
kredİ olanağı paha
BiÇiLEMEZ

Handan Ilkoz

İş kurma konusunda Türk aileleri genellikle erkek çocuklarını desteklemeye
eğilimliler. Kız çocukların ise kendi girişim hedeflerine odaklanmak yerine
maaşlı çalışarak erkek kardeşlerine destek olmaları bekleniyor.
Handan Hanım şöyle devam ediyor: “Benim gibi piyasada yer edinmiş iş
kadınları biraz daha maliyetli olmakla birlikte normal kanallardan da kredi
alabilir. Ancak işe yeni başlayan kadınlar için böyle özel bir kredi olanağı olması
paha biçilemez bir şey.”
Ancak zamanla yaklaşımlar da değişiyor. Handan Hanım bugün yeni
mezun olmuş bir fizyoterapist olsa, özel bir klinik açabilme olanağına sahip
olacağını söylüyor. Psikiyatrist ve yönetim danışmanı olan iki kızı ise kolayca iş
bulmuşlar.
İzodem İnşaat ve İzolasyon, kısa bir süre önce kent yönetiminin ünlü futbol
takımı Bursaspor için inşa edeceği stadyumda yer alacak ofislerin inşaatı için
alt yüklenici olmuş.
Handan Hanım futbolu takip etmiyor, ancak Bursa’nın uluslararası maçlara
ev sahipliği yapması durumunda stadyumla olan bu bağlantı, hepsi de bu güzel
oyunun meraklısı olan çalışanları için şüphesiz büyük bir övünç kaynağı olacak.

EBRD, kadın girişimciler için
ana merkezler dışında kalan
şirketlere odaklı, toplam 80 milyon
Euro’luk iki kredi olanağı sunuyor

Türkiye: EBRD Öyküsü | 13

REKABET GÜCÜ

Haydi Türkiye Ekibi
Türkiye yeni standartlar benimseyerek, enerji
tasarrufu yaparak ve uzak bölgelerde yer alan orta
büyüklükteki işletmeleri geliştirerek ekonomisinin
rekabet gücünü arttırabilir.

S

ahip olunan sanayi ve
hizmetlerin rekabet gücü, ister
sanayileşme sonrası dönemde
olsun, ister genç ve gelişmekte olan bir
“kaplan” ekonomisi olsun, her ekonomi
için daimi bir kaygıdır. Türkiye’nin
bu konuda çok avantajı var: Örneğin
inşaat sektörü bütün bölgede tanınıyor
ve maliyeti çok düşük olmasa da
işgücü verimliliği yüksek.
AB katılım programı birçok sektörde
reformu da beraberinde getiriyor.
1995’te Avrupa Gümrük Birliği’ne
katılım Türk sanayisini rekabetle
karşı karşıya getirdi. Türk firmaları
hayatta kalmak için yeni standartlar
benimsemek ve verimliliklerini
arttırmak zorunda kaldılar. Birçokları
için şüphesiz zorlu olan bu süreç, pek
çok sektörün Avrupa piyasalarında
rekabet gücü elde etmesini sağlayarak

bugün yurtdışındaki büyümelerinin
de temelini oluşturdu. Ekonominin
rekabet gücü giderek yükseliyor ve
Türkiye’de üretilen teknoloji, araştırma
ve geliştirme faaliyetlerinin bu güç
kapsamındaki önemi de giderek
artıyor.
Yaşanan zorluklardan biri büyük
ticari merkezlerin dışında kalan
bölgelerde orta ölçekli şirketlerin
geliştirilmesi. Bu şirketler daha fazla
finansman erişim olanağına, daha

AB Türkiye’deki EBRD projelerinin
l
en büyük donörü olup teknik destek

ABD, İspanya, Avusturya ve Slovak
Cumhuriyeti tarafından da finanse
edilmektedir. Bugüne kadarki toplam
hibe tutarı 24,4 milyon Euro’dur.

yüksek kurumsal standartlara, modern
pazarlama bilgisine ve yüksek teknoloji
yatırımına ihtiyaç duyuyorlar.
Tarım endüstrisi henüz potansiyelini
gerçekleştirememiş bir sektör olarak
öne çıkıyor. Türk hükümeti arazi
kullanım hakkı gibi bazı sorunları ele
alan bir reform programı başlattı ve
sonuçlarını da almaya başladı. Ancak
hâlâ yapılacak çok şey var. Türkiye,
küresel gıda güvenliğinde kendi payını
yerine getirerek, komşularına ve Kuzey
Afika ve Orta Doğu’daki büyük gıda
ithalatçılarına daha çok mal satabilir.
Gıda üretiminde uluslararası
standartların benimsenmesi daha fazla
ihracata olanak sağlayacaktır. Hızla
büyüyen ve iddialı Keskinoğlu firması
buna bir örnek. Kümes hayvanları
üreticisi Keskinoğlu, EBRD’nin
yardımıyla AB-uyumlu hayvan refahı
standartları hedefliyor.
Enerjinin neredeyse tamamının
ithal ve pahalı olmasından dolayı,
enerji tasarrufu ülkedeki hemen hemen
tüm sektörler için rekabet gücünü
artırmanın en etkin yollarından biri.
Kısa vadeli kredi olanakları gelişmiş
durumda. Dolayısıyla EBRD daha uzun
dönemli finansman sağlıyor ve aktif
olarak yerli sermaye piyasalarının
derinleştirilmesine yönelik fırsatlar
arıyor.

Küçük işletme desteği: siz geliştirin, biz yardım edelim
Ayşe Banu Karşıalan, Küçük Ölçekli İşletme
Destek (KÖİD) Programı, Türkiye
Muka Metal, Orta Anadolu’nun
Kayseri kentinde hastane yatakları
imalatı yapan bir şirket. Üretilen
elektrikli, mekanik ve pediyatrik
yataklar acı çeken birçok insana yardımcı
oluyor. Muka Metal ürettiği yatakların niteliğinin
gerektirdiği yeni bir pazarlama yaklaşımına
ihtiyaç duyuyordu. İşte bu da EBRD’nin Küçük
İşletme Destek programının yardımcı olabileceği
bir konu.
Türkiye ve son dönemde güney ve doğu
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Akdeniz ülkeleri de dahil olmak üzere 25 ülkede
küçük ve orta büyüklükteki şirketlerle (yıllık satış
hacimleri 50 milyon Euro’dan az) çalışıyoruz.
Ürün tasarımı ve pazarlamadan strateji ve
şirket yapısına kadar geliştirmek istedikleri
alanları belirlemede şirketlere yardımcı oluyor,
sonra da bu şirketleri uluslararası ya da yerli
danışmanlarla bir araya getiriyoruz. KÖİD
programı başta Avrupa Birliği olmak üzere
(Türkiye’de Kore ve Çek Cumhuriyeti tarafından
da) donörler tarafından finanse ediliyor. Kalite
standartları, enerji verimliliği ve temiz teknolojiler
başlıklarına özellikle önem veriyoruz.
Yatak üreticisi Muka Metal, Danimarkalı

bir metal sanayi uzmanıyla birlikte bir KÖİD
projesi üzerinde çalışıyor. Şirketin CEO’su Murat
Kantarcı konuyla ilgili şunları söylüyor: “EBRD
sayesinde uluslararası pazarlama stratejilerine
yönelik yeni ufuklar keşfettik ve ihracatımız arttı.”

EBRD kredisi, avantajlı
alım yapması için bir
çiftçiye yardım etti
Ali Bozkurt narı seviyor. Ama asıl para
mısırda. Avantajlı tohum alımı için hızlı
onaylanan banka kredilerine ihtiyacı var.
Eylem Arslan, EBRD Analisti, İstanbul
Ali Bozkurt narı çok seviyor.
Bahçesinde yılda yaklaşık
50 ton nar üretiyor.
Söylediğine göre bazı yıllar
domates ve pamuktan da iyi verim
sağlıyor. Ancak esas kazanç tüccara
sattığı ya da doğru fiyatı bulana kadar
deposunda sakladığı mısırda.
Ali Bey’in Mersin’in Tarsus
ilçesindeki aile çiftliği iki nesilde ilk
haline göre 70 kat büyümüş. Babası
Mustafa Bey’e 15 hektar tarla miras
kalmış. Bu tarla hâlâ ailenin üzerinde
mülkiyet hakkına sahip olduğu tek
arazi; ancak Mustafa Bey kiralama
yoluyla çiftliğin büyüklüğünü 250
hektara çıkarmış. Oğlu Ali üniversitede
ziraat mühendisliği okumuş. En son
tarım teknolojilerini öğrenerek çiftliğe
geri döndüğünde yeni ürünler ve yeni
tarım teknolojileri başlatarak çiftliğin
toplam büyüklüğünü 1000 hektara
çıkarmış.
Kendi ekipmanına yatırım yapmaya
başlayan Ali Bey ilk EBRD finansmanını
Yapı Kredi Bankası aracılığıyla aldı.
Tüm bunları başardığında daha otuz
yaşına bile basmamıştı.
Ali Bey anlatıyor: “EBRD kredileri
Yapı Kredi Bankası aracılığıyla
sunulmadan önce, bizim gibi başarılı
çiftçiler için bir iki yerden kısa vadeli
kredi alınabiliyordu. Ancak EBRD’nin
farkı daha avantajlı koşulları ve

bizim için daha da önemlisi, kredinin
onaylanması için geçen süre. Traktör
almak ve tohum temin etmek için
kısa sürede 200.000 TL’ye (85.000
Euro) ihtiyacım vardı. Önceden 7-10
gün olan onay süresi bu programla üç
güne indi. Dışarıdan bu çok önemli
değil gibi görünebilir, ancak bizim için
büyük tasarruf anlamına geliyor: büyük
şirketler tohum ve gübre için zaman
zaman kısa dönemli kampanyalar
yapıyorlar ve üç günde verilen onay
bana bu kampanyalardan yararlanma
fırsatı veriyor.”
Ali Bey, hükümetin yaptığı
reformların kendisi gibi çifçiler için
ne kadar işe yaradığını anlatmaya
başlıyor. Daha büyük ve ekonomik

Kredİ üç günde onaylandı.
Eskİden bu İş 7-10 gün sürerdİ.

ALİ BOZKURT

açıdan anlamlı boyutlara sahip
çiftlikleri teşvik eden arazi
konsolidasyon reformu sayesinde,
kiraladığı arazi 1000 hektara çıkmış
durumda. (Çiftlik hâlâ yalnız beş kişi
tarafından işletiliyor: Ali Bey, annesi,
babası ve iki çalışan). Bu boyut tarım
makinelerinin kiralanması yerine satın
alınmasını daha anlamlı bir seçenek
haline getiriyor. Yepyeni bir John Deere
traktör bahçede gurur köşesindeki
yerini alırken, EBRD’nin yatırım
yaptığı şirketlerden olan Hisarlar’dan
alınmış, modern ve şimdiden hayatı
kolaylaştırdığı belli kimi ekipman da
ahırda duruyor. Bütün bunlar işlerin
yolunda gittiğine dair kanıtlar.
Ali Bey bize planlarından
bahsederken, babası Mustafa Bey
gülümsüyor ve çayını yudumlarken
şöyle diyor: “Geliştiğimizi görüyorum.
Oğlum işleri yoluna koyuyor. Tabii
benim danışmanlık hizmetlerimden de
faydalanıyor.”

ABD ve AB donör fonlarının yardımıyla EBRD tarafından geliştirilen
l
tarımsal kredilere yönelik yenilikçi müşteri değerlendirme modeli

Captool sayesinde, Yapı Kredi Bankası Ali Bey’in kredisini sadece üç
günde onayladı. Bölgenin mikro ikliminden ürün türlerine, veriminden
tarımsal ürün fiyat ve giderlerine kadar birçok faktörü analiz eden
bu model, yerel bir banka şubesindeki kredi sorumlusunun bir tarım
uzmanına başvurmasına gerek kalmadan bir çiftçinin kredi alabilmeye
uygun olup olmadığını hızla belirleyebilmesine olanak sağlıyor.
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REKABET GÜCÜ
Türkiye’de özsermaye:
büyümeye açılıyor

Kalibre Boru: krizi
fırsata çeviren bir
¸sirket

Hisarlar:
nalbantlıktan
sektörün güçlü
oyuncusuna
Mike Davey, EBRD Türkiye Direktörü

H

isarlar şirketinin bir nesil öncesine dayanan
bir hayali var. Türkiye’nin topraklarına uygun
olarak geliştirilmiş tarım makinelerinin başlıca
üreticilerinden biri olan ve aynı zamanda ABD’li John
Deere’den Alman Atlas’a kadar küresel devlere parça
tedariği yapan Hisarlar, iş hayatına atlara nal çaktırmak
için gidilen bir nalbant olarak başlamış.
Bundan kırk yıl önce çıkmaza düşmüş bir çiftçi, Fazlı
adında bir nalbanta gelir. Bir doktor bu çiftçiye eğer her
türlü havada üstü açık traktörde çalışmaya devam ederse
öleceğini söylemiştir. Nalbant Fazlı o çiftçiye Türk malı
bir traktör için yapılan ilk kabini yapar. Sonra, yaptığı
kabinlerin sürücüyü “sıcaktan ve soğuktan koruyacağı”
taahhüdü veren bir broşür bastırır ve orta Anadolu’daki
köyünün adını taşıyan bir şirket kurar. Bugün Hisarlar
birçok tarım makinesinin yanı sıra, tüm yerli imalatçılar
için son derece sofistike ve modern özelliklere sahip
traktör kabinleri üretiyor.
Aynı dili konuşmuyoruz ama Fazlı Türker’i anladığımı
düşünüyorum. Çocukken ben de traktörleri severdim.
Aynı yıl doğmuşuz (hangi yıl olduğunu söylemeyeceğim),
ikimiz de büyük bir ailenin ikinci erkek çocuğuyuz (onun
beş kardeşi var, benim yedi). Onun traktörlere olan
sevgisi sektörün önde gelen traktör güvenlik kabini ve
tarım makineleri üreticisi Hisarlar’a dönüştü. EBRD kısa
bir süre önce Darby Converging Europe Fund III ile birlikte
yapılan bir ortak yatırımla şirkette hisse sahibi oldu.
Yakın zamanda yaptığım bir ziyaret sırasında son derece
konforlu bir traktör kabininde oturma fırsatım oldu, bu
benim uzun yıllardır yapmadığım bir şeydi.
Fazlı Türker hiçbir mühendislik eğitimi almamış.
Makineler ve elektrikle olan ilk tanışıklığı, kendisi 10
yaşındayken köye gelen bir gezici sinemayla olmuş. Ama
kardeşleriyle birlikte firmayı kurduğunda çalışanlarını
eğitmeye başlamış ve araştırma geliştirmeyi şirket
felsefesinin merkezine koymuş. Şirket halen 150’si
sertifikalı kaynakçı ve 40’ı mühendis olmak üzere toplam
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AB katılım programının temelinde birçok sektörde
reformlar yapılması yer alır. Yeni kalite standartları Türk
işletmelerinin küresel olarak daha rekabetçi olması
anlamındadır.
Baba ve oğul
Japonların
operasyonel
mükemmellik
felsefesine inanıyor

820’den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Birkaç yıl önce John
Deere ile birlikte ilk traktör arkası pamuk toplayıcısının
öncülüğünü yaptılar ve 2011 yılında da Eskişehir’de tarım
makinelerine yönelik ülkedeki ilk ve tek ARGE merkezini
açtılar. Nitekim merkez kısa bir süre sonra hükümetin resmi
onayını aldı.
Hisarlar, Türk tarımının ve dolayısıyla da kendi
piyasalarının büyüyeceğine inanıyor. Firma, bugün için
Türk çiftçilerine yönelik küçük makineler üretiyor. Ancak,
hükümetin tarım alanlarını konsolide etmeyi hedefleyen
reformuyla ekonomik olarak daha anlamlı çiftlikler ortaya
çıktığında, Hisarlar daha büyük makineler üretmek için hazır
olacak.

1970’lerin sonları Türkiye için zor
zamanlardı. Geniş çaplı grevler ve
petrol krizi birçok sektörü ayakta
kalmak için savaşmak zorunda
bırakmıştı. İthal bobinleri tükenen
ve bunları satın almak için dövizleri
kalmayan, İzmit’te kurulu tekstil
fabrikaları da bunlar arasındaydı.
Fakat o bölgede yaşayan mühendis
Şerif Ünan bu konuda bir şeyler
yapabileceğini biliyordu.
Şerif Bey iki mühendis arkadaşıyla
birlikte bobin imal etmek üzere bir
atölye kurdu. Çok geçmeden ürettikleri
ürünler ev eşyası ve otomotiv sektörleri
tarafından aranır hale geldi. Şu anda
Kalibre Boru, 350’nin üzerinde kalifiye
çalışanı ve mühendisiyle, Türk otomotiv
endüstrisi için hassas çelik boruların
önde gelen üreticilerinden biri.
Kalibre Boru’nun tarihçesi
Türkiye’nin son yirmi-otuz yıldaki
endüstriyel geçmişini yansıtıyor
ve her zorluğun nasıl rekabet
gücünü arttıracak şekilde fırsata

dönüştürülebileceğini gösteriyor.
AB-Türkiye Gümrük Birliği 1995’te
yürürlüğe girdiğinde, ülke piyasası
birden bire çok sayıda uluslararası
rakibe açık hale geldi. Türkiye,
mallarının kalitesini yükseltmek
zorundaydı. Bu, birçokları için zorlu bir
süreçti ve bütün Türk şirketleri ayakta
kalmayı başaramadı. Ancak Kalibre’de
kalite zaten yüksek olduğu için, birkaç
ayarlamadan sonra şirket, hassas
borularını ihraç etmenin artık kârlı
duruma geldiğinin farkına vardı.
2011’de sağlanan EBRD
finansmanıyla yeni ve daha küçük
çaplı hassas borularını (halen üretilen
15 mm’ye ek olarak 10 mm) piyasaya
sundular.
Ancak yine bir kriz, bu kez
Euro bölgesi krizi küresel otomobil
üreticilerini üretimlerini yeni
piyasalara kaydırmaya sevk etti. Şirket
kurucusunun oğlu ve CEO Anıl Ünan
şöyle diyor: “Büyümek için yeni bir
şansımızın daha olduğunu görüyoruz”.

Paolo Monaco, EBRD, Bankacı, Yerel
Girişim Programı
Türkiye’deki işletmelerin çoğu aile
şirketleridir. İster birinci, ister ikinci ya da
üçüncü nesil olsun, işin başında olanlar
için dışarıdan birilerini ortak almayı
düşünmek zor olabilmektedir.
Ancak giderek daha fazla şirketin dışa açılmanın
faydalarının farkına varmasıyla, pek çok şirketin dış
yatırımcıları yönetime alarak sürece dahil olan herkese
avantaj sağladıkları çok sayıda iyi örnek görüyoruz.
EBRD’nin özsermaye yatırımlarına yönelik iştahı ve
bu alandaki uzmanlığı bizi diğer kalkınma bankalarından
ayırmaktadır. Risk sermayesi eksikliğinin hafifletilmesine
sadece ana yatırımcı olarak bölgemize yatırım yapan
özsermaye fonlarını destekleyerek değil, aynı zamanda
işletmelere doğrudan özsermaye sağlayarak da yardımcı
oluyoruz.
EBRD’nin ortak olduğu şirketler, bizim şirketlerine
gelmemizin birçok şeye katkıda bulunduğunu söylüyorlar.
Yönetim kurullarında bağımsız yöneticilerin olması ve
uluslararası muhasebe uygulamalarının yanı sıra, bölgede
kendileri için önemli piyasalar durumuna gelebilecek
diğer ülkelerdeki deneyimimiz ve ilişkilerimizden çok
memnunlar.
Bir işletmeyi daha geniş bir kitleye açmak değişim
gerektirir. Türkiye’deki işletmelerin uluslararasılaşma
düzeyi arttıkça, yabancı sermaye ve kredileri çekebilmek
uluslararası standartlarda kurumsal yönetişim ve şeffaflık
gerektirecektir.
İşte EBRD de, iyi bir ortaktan beklendiği üzere, bu
yeni ve heyecan verici yolculuğun risklerini ve ödüllerini
paylaşmak için memnuniyetle yardım elini uzatıyor.

Türkiye’de yüksek
teknolojiye yönelik
girişim sermayesi
Binlerce yıllık geçmişi bir yana, Türkiye dünyaya ne
kadar modern olduğunu söylemekten ve göstermekten
çok hoşlanıyor. Nüfusun üçte biri online bankacılık
kanallarını kullanıyor, yarıdan fazlası ise Facebook’ta.
Yenilikçi ileri teknoloji ürünleri ve internet hizmetleri
işletmeler ve tüketiciler tarafından zaten fazlasıyla talep
ediliyor. EBRD’nin yeni 100 milyon Euro’luk girişim
sermayesi yatırım programı şimdi Türkiye de dahil olmak
üzere bu bölgede yeni kurulan ve büyüme aşamasındaki
teknoloji şirketlerine de sunuluyor. Ekip halen İstanbul’da
sahada ve iş fırsatları peşinde!
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BELEDİYELER
Atıkların kaynağa
dönüştürülmesi

Kamu hizmetleri: daha
temiz, daha hızlı, daha yeşil

Adonai Herrera-Martinez, Müdür, Enerji
Verimliliği ve İklim Değişikliği

EBRD’nin amacı, insanların yaşam kalitelerinin yatırımlar yoluyla iyileştirilmesidir.
Kaliteli taşımacılık hizmetlerine, temiz suya, modern hastanelere ve solunabilir
havaya sahip, iyi yönetilen bir kent, yaşamak ve iş yapmak için daha güzel bir yerdir.

T

ürkiye’de hedefimiz, kamu hizmetleri sağlayan
belediyelere daha verimli ve daha temiz
hizmetlere yatırım yapmada yardımcı olmaktır.
Bu sektörde çok büyük bir yatırım ihtiyacı olduğunu
görüyoruz. Sadece su ve atık su itibariyle, Türkiye’nin
AB standartlarına ulaşmak için milyarlarca Euro yatırım
yapması gerekiyor. Katı atık yönetimi ve toplu taşımacılık
alanlarındaki ihtiyaçlar da oldukça fazla. Bu da, özel
sektör yatırımcıları için büyük bir potansiyel anlamına
geliyor.
Belediyeleri ileri götürecek yöntemin ticari yaklaşımları
benimsemek ve su, taşımacılık ve diğer hizmetleri yürütmek
üzere finansal açıdan bağımsız kamu hizmetleri şirketleri
oluşturmak olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede, yap-işletdevret projeleri ve benzer mekanizmalar da dahil olmak
üzere, kamu-özel işbirliği programları çerçevesinde özel
sektör şirketlerini sürece dahil etme olanağı sağlanmış
olacaktır. Büyük belediyeler halen bu yönde ilerliyorlar

ve hükümetin yeni sağlık hizmetleri altyapısı yatırım
programı da kamu-özel işbirliklerine dayanıyor. EBRD de bu
yaklaşımları desteklemek üzere uzun vadeli finansman ve
teknik yardım sağlıyor.
Şu ana kadar Bursa’da hafif raylı sistemin genişletilmesi,
Mersin’de bir atık su arıtma tesisi, Gaziantep’te sıkıştırılmış
doğal gazla çalışan otobüsler ve İstanbul’da da kamuya ait
vapurların özelleştirilmesi gibi projelere finansman sağladık.
Halen Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olan İzmir’de belediye
vapur seferlerinin modernizasyonuna yönelik bir proje
yürütüyoruz ve bu çerçevede yeni vapurların satın alımı ve
iskelelerin yenilenmesi için finansman sağlıyoruz.
Türkiye’de belediye operasyonları açısından en heyecan
verici fırsatlardan biri atıkların enerji de dahil olmak üzere
faydalı kaynaklara dönüştürülmesi. Bundan elde edilecek
kazanç, düzenli depolama alanlarına daha az yer ayrılacak
olması, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi ve kirliliğin
azaltılması olacaktır.

İstanbul
vapurları
Video linki:
http://bcove.me/
mu9kc17b

Atık su arıtma Mersin için temiz deniz
anlamına geliyor
Neredeyse tamamı Türkiye bandıralı olan yatlar
Mersin marinasına doğru yavaşça süzülüyorlar.
Gezi tekneleri ise nüfusu bir milyon olan güney
kenti Mersin için hâlâ yeni bir görüntü. Önemli
bir ticari deniz taşımacılığı merkezi olmasına ve
yakınındaki ünlü tatil yöresi Antalya’yla birlikte
Akdeniz sahilini paylaşmasına rağmen Mersin,
turizmden çok sanayi bölgeleriyle tanınıyor.
Bununla birlikte kent, pek yakında sakinlerinin
arzu ettiği güzel bir plaja da kavuşacak.

Mersin’in birkaç yıl öncesine kadar atık
sularını denize boşaltmaktan başka seçeneği
yoktu. Bugün ise, kendi atık suyunun %80’ini
yeni kurulan ve Avrupa Yatırım Bankası
tarafından finanse edilen bir tesiste arıtıyor ve
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kalan %20 için de EBRD tarafından finanse
edilen bir diğer atık su arıtma tesisinin inşaatını
kısa bir süre önce başlattı.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürü Mustafa Kamil Ülgen şunları söylüyor:
“Atık su arıtması pek çok nedenden ötürü
gerekli, ancak bunların ilk akla geleni denizin
temizlenmesi.” EBRD finansmanlı tesis
faaliyete geçtiğinde, kentin plajı için çalışmalar
başlayabilecek.
EBRD, 20 milyon Euro’luk kredinin yanı sıra,
Mersin’e Slovak ve Avusturya hükümetlerinin
sponsorluğunda ağırlıklı olarak mühendislik
ve inşaat alanlarında olmak üzere bir dizi
teknik destek de sağladı. Söz konusu atık su

projelerine özel şirketler de dahil olacak.
Bugün artık Mersin sadece sanayi
bölgeleriyle değil, bir spor merkezi olarak da
tanınmak istiyor. Bu yıl çok sayıda spor dalını
kapsayan Akdeniz Oyunları Mersin’e geliyor.
Mersinliler, sporcuların ve izleyicilerin kentlerini
beğenmelerini ve Mersin marinasındaki yatlar
arasında uluslararası bandıralı olanların
sayısının artmasını umuyorlar.

Bursa’nın öğrencilere,
hastalara ve taraftarlara
yönelik yeni hafif raylı sistemi
Ülkenin kuzeybatısında yer alan Bursa,
kültürel mirasıyla gurur duyan hareketli
bir kenttir. Osmanlı İmparatorluğu’nun
ilk başkenti olan kentin mimarisi büyük
ölçüde korunmuş olmakla birlikte,
bu aynı zamanda Bursa’nın orta çağ
koşulları için planlanmış bir kent
olduğunu da gösterir.
Bursa aynı zamanda yeşil bir kent
olmasıyla da gurur duymaktadır.
Dolayısıyla, şehiriçi ulaşımın en temiz
ve hızlı yollarından biri olan hafif raylı
sistemi bu kente getirmek son derece
mantıklı, ancak bir o kadar da zorlu bir
süreçti.
Hafif raylı sistem çok büyük bir
proje. Bursa Raylı Sistemler Daire
Başkanı Mühendis Eren Kural’a göre
halkla istişare etmek, 40 kilometrelik
güzergâhı belirlemek, çevredeki
caddeleri yeniden tasarlamak,
güzergâhtaki eski boruları ve kabloları
yenilemek ve yeni hafif raylı sistemi
(Londra gibi benzerlerinden çok daha
önceden beri Bursa’da mevcut olan)
elektronik bilet sistemine dahil etmek
çok zahmetli ve büyük miktarda
finansman gerektiren bir süreç oldu.
Finansman ticari bankalar, bir devlet
bankası ve EBRD de (70 milyon

“Üniversite”
istasyonu. Öğrenci
ve hastalar için
ulaşım artık daha
hızlı ve güvenli.

Euro’luk kredi artı teknik destek) dahil
olmak üzere çok taraflı bankalar ve
Avrupa Yatırım Bankası tarafından (100
milyon Euro) sağlandı.
EBRD finansmanı kent merkezini
Bursa’nın hastanesiyle tanınan
etkileyici üniversitesine bağlayan
hattın finansmanını sağladı. Yoğun
“Üniversite” hafif raylı istasyonunda,
öğrenciler ve yaşlılar trenden inip alt
geçitten geçerek kampüse güvenli bir
şekilde yürüyorlar. Eskiden yolcular
derslerine ya da doktor randevularına
yetişmek için bir kalabalık otobüsten
diğerine inip binmek zorunda
kalıyorlardı. Eren Kural, “Yeni trenler
için teşekkür eden o kadar çok e-posta
ve SMS aldım ki!” diyor.
Hafif raylı sistem kentin geleceğe
yönelik hayaliyle de sıkı sıkıya
bağlantılı. Büyükşehir Belediyesi Mali
Hizmetler Başkanı ve fanatik Bursaspor
taraftarı Cavit Çalı, “İstanbul’un futbol
takımları için Bursa büyük bir tehdit,”
şeklinde konuşuyor. Birkaç yıl içinde
büyük uluslararası turnuvalara ev
sahipliği yapmak isteyen kentte yeni
hafif raylı sisteme yakın, stratejik bir
alana yeni bir futbol stadyumu inşa
ediliyor.

Büyüyen Türk ekonomisi büyük
miktarlarda çöp üretiyor (yılda 40
milyon tondan fazla) ve bu da düzenli
depolama alanlarına gömülecek ya da
geri dönüşüm yoluyla hammadde ya da enerjiye
dönüştürülecek bol miktarda çöp demek.
EBRD, Türk hükümetinin koordinasyonu
çerçevesinde atıkların kaynağa dönüştürülmesi
konusunu incelemiş olup bu alanda hem kamu,
hem de özel sektör için kayda değer olanakların
söz konusu olduğunu düşünüyor. Ancak getirileri
büyük olmakla beraber, yapılacak iş de zor bir iş.
Her tip atığın farklı şekilde işlemden geçmesi ve
istikrarlı miktarda kullanılabilir türev ürün ve enerji
elde edilmesini garanti etmek için atık miktarının
da istikrarlı olması gerekiyor. Dolayısıyla diğer
ülkelerdeki çözümlerin incelenmesinde yarar var ve
bu nedenle politika yapıcılar ve yatırımcılar EBRD
gibi kuruluşların desteğinden yararlanmaktalar.
Güneydeki Adana, Tarsus ve Mersin kentleri
tam da böyle bir programı araştırıyorlar. Bu
kentlerdeki atık su arıtma tesislerinden çıkan
sulu çamur, bu bölgedeki çimento üreticilerine
yönlendirilebilir. Büyük miktarda endüstriyel atık
kolaylıkla değerli hammaddeye dönüştürülebilir.
Befesa Silvermet’e kısa bir süre önce sağlanan
49 milyon ABD doları tutarındaki EBRD kredisi,
şirketin Adana’da bir çinko geri dönüşüm tesisi
kurmasına yardımcı olacak. Şirket, Avrupa’nın
tanınmış çinko geri dönüşümcüsü Befesa
Zinc ile elektrikli ark ocaklarından çıkan tozun
dönüştürülmesinde uzmanlaşmış Kanadalı
Silvermet tarafından kurulmuş.
EBRD’nin fark yaratabileceği bir başka sektör
de cam geri dönüşümü. Türkiye’de şişe ve düz cam
geri dönüşümünü yeniden gündeme getirmenin
en iyi şeklini bulmak ve belirlenen belediyelerde
bu konseptin pilot uygulamasını yapmak üzere
EBRD’nin eş-lider olarak yer aldığı bir program
halen yürütülmektedir. Bu çalışmanın büyük ticari
ortağı, Türkiye’nin ve bölgenin önde gelen cam
üreticisi ve EBRD’nin müşterisi olan Şişecam’dır.
Bu faaliyetlerle Türkiye, EBRD’nin kısa bir
süre önce faaliyet gösterdiği bütün ülkelerde
başlattığı Sürdürülebilir Kaynaklar Girişiminin
uygulanmasına öncülük etmektedir.
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ÖZELLEŞTİRME

Boğaz tüneli Avrupa ve
Asya’yı birleştirecek

Özelleştirme:
bırakın işi piyasa
yapsın

T

ürkiye’nin en büyük kentinde yaklaşık
13 milyon insan yaşıyor. Ancak
İstanbul’da bir yerden bir yere gitmek
her gün vapurla ya da köprüden diğer yakaya
geçmek zorunda olan onbinlerce yolcu için her
zaman kolay olmuyor.

EBRD şimdi de boğazın altına inşa
edilecek ve çığır açan bir altyapı projesi olan
Avrasya Tüneli projesinde yer alıyor.
Halen günde 400.000 araç boğazın bir
yakasından diğerine geçmek için mevcut
ulaşım olanaklarını kullanıyor. Tünel
yapıldığında bu kapasite 100.000 araç
artacak. Ortalama bir toplu taşıma kullanıcısı
için bunun anlamı daha kısa yolculuk süreleri,
daha az sıkışıklık ve işe gidip gelmek için
daha fazla seçenek demek. Deniz seviyesinin
25 metre altına inşa edilecek olan yaklaşık
beş buçuk kilometre uzunluğundaki tünel
2017’de tamamlanacak.
Avrasya tüneli Avrupa ile Asya’yı birbirine
bağlayacak. Ancak bu projenin sembolik
bir anlamı daha var: Bu, altyapıya yönelik
yeni Türk Kamu-Özel Sektör İşbirliği Girişimi
çerçevesinde anlaşılan ilk karayolu projesi
olacak. Böylece Türk hükümeti ülkenin
altyapı boşluğunun doldurulması için gerekli

Türkiye’nin son dönemdeki performans ve büyümesinin
itici gücü özel sektör yatırımları. Büyümenin zeminini
oluşturan hükümetin reform gündeminin merkezinde
de özelleştirme yer alıyor.

A

ncak yine de, başta bankacılık
sektörünün bir kısmı, demiryolları, enerji
sektörünün kilit bölümleri ve belediye
hizmetleri olmak üzere, Türk ekonomisinin önemli
bir kısmı hâlâ devletin elinde. Özelleştirme bu
alanların bazılarında rol oynayabilir ve hükümet
de yeni yolların, hastanelerin ve okulların inşası
için özel sektöre bel bağlıyor.
Türk hükümetinin enerji alanında bağımsızlık,
geniş ve kendi içinde çeşitlilik barındıran bir
ülkede etkin ulaştırma olanakları ve artan
genç nüfus için temiz hava ve su gibi hedeflere
yönelik inancını paylaşıyoruz. Elektrik ve doğal
gaz dağıtımı ve şehiriçi deniz taşımacılığı
alanlarındaki özelleştirmeleri doğrudan
desteklemiş bulunuyoruz. Devamı da gelecek.
Özelleştirme daha etkili ve verimli bir
yönetimin yanı sıra, uzmanlığa ve sermayeye
sahip yatırımcılar demektir. Yenilenemeyen enerji
üretiminin büyük bir kısmı halen devlettedir.
Ancak özel şirketler, son dönemde çıkan
yenilenebilir enerji yasası sayesinde EBRD’den,
diğer uluslararası finans kuruluşlarından ve
giderek artan bir biçimde ticari kaynaklardan
finansman sağlayarak yenilenebilir enerji
kaynakları da dahil olmak üzere yeni kapasite
oluşturma yolunda aktif olarak çalışıyorlar.
EBRD kendi rolünü sadece finansman
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sağlamak olarak değil, aynı zamanda uluslararası
yatırımcıları ulusal açıdan önemli projelerde Türk
yatırımcılarla birlikte çalışmak üzere harekete
geçirmek ve özelleştirme sürecinde en iyi
uygulamaları desteklemek olarak görmektedir.
Bankalar nezdinde kabul edilebilir finansman
yapılarının yaratılmasına yardım etmeyi
sürdüreceğiz. Başka anlaşmalara yönelik bir
model olarak kullanılabilecek nitelikte olan ve
Avrasya Tüneli olarak adlandırılan İstanbul Boğazı
karayolu geçiş projesinde ve EBRD tarafından
düzenlenen ve iki uluslararası banka (UniCredit
ve Siemens Bank) ile birlikte finanse edilen İzmir
havalimanı iç hatlar terminali inşaatı projesinde
bunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Türkiye, en hızlı büyüyen
l
EBRD pazarı. Yatırım seviyelerinin
Banka’nın Türkiye’de faaliyet
göstermeye başladığı 2009’daki
150 milyon Euro’luk düzeyden,
2013’te 1,2 milyar Euro’ya
çıkacağı tahmin ediliyor.

Neden Kamu-Özel
Sektör İşbirliği?
Hüseyin Özhan, EBRD, Bankacı,Ulaştırma
Altyapıya yapılacak yatırım,
ekonominin daha da büyümesi
için katalizör görevi yapabilir. Son
finansal kriz sonrasında altyapıya
yönelik yeni özel finansman kaynaklarına
olan ilgi artmış bulunmaktadır. Türk hükümeti
de dahil olmak üzere birçok hükümet, bir

Özel sektör yatırımlarının tetiklenmesi için
ne yapılması gerekir? Ülkenin kurumsal özel
sektör tahvil piyasasının derinleştirilmesi, yasal
düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve yerli
kurumsal yatırımcı tabanının genişletilmesi
gerekiyor. Türk hükümeti bu konulardan bazılarını
ele almaya yönelik çalışmalar yapıyor. Örneğin,
yap-işlet-devret programları için proje-dostu
bir ortamın yaratılmasına yönelik adımlar özel
sektör tarafından olumlu karşılandı. Kamu
kuruluşları da daha fazla riski kabul etmeye ve
Türkiye’de kamu-özel sektör işbirliğine yönelik uluslararası kabul görmüş düzenlemelere geçiş
yapmaya başlıyorlar.
hem fırsat, hem de talep olduğu görüşündeyiz.
yandan özel finansmanı çekmek suretiyle devlet
harcamalarını sınırlarken, bir yandan da yatırımları
korumaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.
Geçtiğimiz 15 yılda EBRD, faaliyet gösterdiğimiz
bölge çapında karayolları, havalimanı terminalleri,
limanlar, şehiriçi ulaştırma, enerji ve su/atık su
sistemleri de dahil olmak üzere altyapı sektöründe
bir dizi kamu-özel sektör işbirliği projesine fon
sağlamıştır. Türkiye’de sağlık hizmetleri alanında
önemli kamu-özel sektör işbirliği projelerine yönelik
mekanizmalar üzerinde çalışmaya ise yeni başladık.

başka projelerin fonlanmasına yönelik bir
şablona sahip olacak.
Projenin finansmanı için 150 milyon ABD
doları tutarında kredi sağlıyoruz. Avrupa
Yatırım Bankası da 350 milyon ABD doları fon
sağlayarak bizimle birlikte bu projeye destek
oluyor. Kore Eximbank’ı, K-Sure ve SMBC,
Standard Chartered ve Mizuho katılımı ile
birlikte projeye finansman ve garanti paketi
sağlayacak diğer kuruluşlar. Saha çalışmaları
ise bir Türk-Kore ortak girişimi tarafından
kurulan ATAŞ adlı konsorsiyum tarafından
yürütülecek.

Avrasya Tünelİ – Bir KÖİ
(Kamu Özel İşbirliği) Modeli
Video linki: http://bcove.me/0ljermhv

Karayolu sektöründeki
l
ilk Kamu Özel Ortaklığına

öncülük ettik – bu proje
diğer önemli yatırımlar için
şablon görevi yapacak.
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Turkey and the world

Türkiye’den çıkarılan dersler

Türk işletmelerin
yurtdışına açılmalarına
yardımcı oluyoruz
Şevki Acuner, EBRD Ukrayna Direktörü,
eski Türkiye Direktör Yardımcısı

EBRD Türkiye’ye gelmeden
önce, önde gelen müşterileri
arasında 30’dan fazla Türk
şirketi vardı ve bu şirketlerin
faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerdeki
yatırımlarını destekliyorduk.
Artık Banka Türkiye’de tam teşekküllü
olarak faaliyet gösterdiği için, sınır
ötesi ticaret ve yatırımlar için daha da
fazlasını yapabiliyor. Yurtdışına açılan
Türk şirketlerine kredi veriyoruz ve yatırım
yapıyoruz: Buna örnek olarak Rusya’dan
Kazakistan’a kadar çeşitli ülkelerde
faaliyet gösteren Anadolu Efes Biracılık
ve Lemi Invest’in Moldova’daki Alışveriş
Merkezini sayabiliriz.

Türk şirketleri faaliyet gösterdiğimiz
ve Banka’nın genellikle en büyük finansal
yatırımcı olduğu diğer ülkelerdeki
bilgi birikimimiz ve deneyimlerimizden
faydalanabilirler. Örneğin, Türkiye’de
tarım sektöründe ilk yatırım yaptığımız
şirket olan tahıl ticareti firması
Tiryaki’yle yatırım yaptığımız Kazak
şirket KazExpoAstyk’ı tanıştırdık; şimdi
iki şirket birlikte iş yapıyorlar. Halen Türk
otomotiv endüstrisinden müşterilerimizle
Rusya’daki bağlantılarımızı bir araya
getiriyoruz.
Hem büyük, hem de küçük şirketlere
yardım ediyoruz. Şişecam gibi lider bir
cam üreticisine Rusya ve Bulgaristan’da
fabrika kurması için kredi verirken, bir
yandan da tedarikçilerinden biri olan
yenilikçi cam kalıp imalatçısı Özen
İş Makina’ya küçük ve orta ölçekli

işletmelere yönelik kredi limitimiz
kapsamında finansman sağladık.
Baba ve oğulun üretim, kızının
da pazarlama işlerinden sorumlu
olduğu bir aile şirketi olan Özen
İş Makina kısa bir süre önce
Rusya ve Bulgaristan’a da açıldı.
EBRD olarak bölgesel ticareti
de destekliyoruz: İş Bankası’nın
en aktif ortaklarımızdan biri
olduğu geniş kapsamlı bir
ticareti kolaylaştırma programı
yürütüyoruz.

İstanbul’dan Orta Asya’ya Erişim
Matthieu Le Blan, EBRD Ön Geçiş Ülkeleri
İstanbul Merkezi Müdürü
İstanbul binlerce yıl boyunca
doğu ile batı arasında iş yapan
tüccarlar tarafından merkez olarak
kullanılmıştır. Biz de EBRD’de bunu
yapıyoruz: İstanbul’un muhteşem uçuş ve ticari
bağlantılarını daha uzaktaki noktalara erişmek
için kullanıyoruz. EBRD’nin merkezi İstanbul’da
olan Ön Geçiş Ülkeleri ekibi Belarus, Kırgız
Cumhuriyeti, Moldova, Moğolistan, Tacikistan
ve Türkmenistan ile çalışmalar yapıyor.
Serbest piyasanın halen gelişmekte
olduğu ekonomilerle çalışmak EBRD için bir
öncelik. Erken Geçiş Ülkeleri İstanbul Merkezi
de müşterilerimize daha yakın olabilmemiz,
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daha fazla projeyi finanse edebilmemiz ve
söz konusu ülkelere piyasa ekonomilerine
giden yolda yardım edebilmemiz için
oluşturulmuştur.
2012 yılında diğer EBRD ekiplerinden
bankacılarla yaptığımız çalışmalar
çerçevesinde, Kırgız Cumhuriyeti’ndeki bir
şişeleme işletmesi için verilen krediden,
Moğolistan’ın önde gelen bir elektronik
perakendecisinde hisse satın alımına kadar
değişen çeşitlilikte 25 anlaşma imzaladık.
EBRD, bu ülkelere yatırım yapmak
isteyen Türk şirketleri ve bankalarını da
desteklemeyi amaçlamaktadır. Erken geçiş
ülkelerindeki projelerimizin birçoğu başta
Avrupa Birliği olmak üzere donörler tarafından
desteklenmektedir.

Özen İş Makina aile
şirketinin sahipleri
EBRD kredisi ile
ekipmanlarını
yenilemeyi
planlıyorlar.

EBRD 1991 yılında, Demir Perde
arkasından çıkarak kurulan yeni
demokrasilere piyasa ekonomilerine
giden yolda yardımcı olmak üzere
kurulmuştur.
Türkiye’ye gelene kadar, faaliyet
gösterdiğimiz bütün ülkeler komünizm
sonrası kurulan ülkelerdi. Türk
hükümeti EBRD’yi buraya yatırım
yapmak üzere davet ettiğinde ve
bankamızın ortağı olan hükümetler
de bu girişimi onayladıklarında, Doğu
Avrupa ve Orta Asya’da yıllar boyunca
oluşturduğumuz bilgi birikimini
komünizmle hiç tanışmamış bir ülkeye
aktarmak için çok çalıştık.
Türkiye’de dört yıldır yaptığımız
çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz
başarı bizi gururlandırıyor. Bütün
iş hedeflerimizi gerçekleştirdik,

Birçok ülkedeki
işletmeler yenilikçi
Türk şirketlerinin
başarılarından
öğrenebilirler;
örneğin, her
krizden sonra
daha da güçlenen
Kalibre Boru.

işletmeler ve yetkili makamlarla yakın
ilişkiler kurduk ve Türkiye’nin gerçek
bir piyasa ekonomisine geçişini
bütünüyle destekleyen bir portföy
oluşturduk. Çalışma modelimizin
yeni ve tamamen farklı bir ülkeye
de uygulanabileceğini gösterdik.
Zorlukların benzerlikler gösterdiği
durumlarda bile (özelleştirme ya da
enerji verimliliği gibi) bunları çözmek
için yeni çözüm yolları bulduk; son
derece dinamik ve yenilikçi olan ticari
bankacılık sektörüyle yakın ortaklıklar
kurmak gibi.
Arap Baharı olarak nitelendirilen
süreç sonrasında, uluslararası camia
EBRD’yi güney ve doğu Akdeniz
bölgesinin dört ülkesi olan Mısır,
Ürdün, Fas ve Tunus’a girmekle
görevlendirdi. Halen bu ülkeleri

EBRD’nin faaliyet gösterdiği ülkelere
resmen dahil etme sürecinde
bulunuyoruz. Bu arada da, yeni bir
EBRD Güney ve Doğu Akdeniz Bölgesi
fonu aracılığıyla yatırım yapmaya ve
teknik destek sağlamaya başlamış
bulunuyoruz. Türkiye’den çıkardığımız
dersler daha şimdiden bize bu
yeni faaliyet bölgesinde en yüksek
etkinlik seviyesine ulaşmanın yollarını
geliştirmede yardımcı oluyor.

Türkiye’den alınan
l
dersler EBRD ‘nin güney

ve doğu Akdeniz’de en
verimli bir şekilde çalışma
yollarını geliştirmesinde
yardımı olmaktadır.

l

Türkiye’ye gelene kadar,
EBRD’nin faaliyet gösterdiği
bütün ülkeler komünizm
sonrası kurulan ülkelerdi.
Oluşturduğumuz modelin
çok farklı bir ülkeye
de uygulanabileceğini
göstermiş olduk.

Türkiye: EBRD Öyküsü | 23

Türkiye’nin
geleceğine yatırım
yapmak için her
zaman yeni yollar
arıyoruz.
Michael Davey, EBRD
Direktörü, Türkiye
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