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Rakamlarla

EBRD, 2009 yılından bu yana Türkiye'ye yatırım yapmaktadır. Bankanın Türkiye
portföyü hızla yatırım yaptığımız 38 ekonomi içindeki en büyük portföylerden biri
hâline gelmiştir. Yalnız 2015 ilâ 2020 yılları arasında, aşağıdaki stratejik odak konuları
başta olmak üzere Türkiye'de toplam 8 milyar avro tutarında yatırım yapmış
bulunuyoruz:
►
►
►
►
►

inovasyon, verimlilik ile küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ)
dayanıklı bir finans sektörü
enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji
sürdürülebilir altyapı
bölgelerin ve gençlerin ekonomiye katılımı ve toplumsal cinsiyet eşitliği.

Kovid-19 krizine müdahale kapsamında, Banka 2020 yılında toplam bedeli
420 milyon avroya varan projelere imza atarak uluslararası ticaret akışlarına destek
olmuş, firmaların ve resmî kurumların şoku atlatmalarına ve kilit önemi haiz altyapı ve
hizmet yatırımlarını sürdürmelerine yardımcı olmuştur. Banka; iyi yönetişim, sermaye
ve mali piyasa gelişimi ile bölgesel enerji bağlantılılığına daha da fazla yoğunlaşarak bu
stratejik alanlarda çalışmayı sürdürecektir.

2015-20

2009-20

12,9 milyar avro

8,0 milyar avro

Net kümülatif yatırım*

334

194

Proje sayısı

%95

Özel sektörün kümülatif yatırımdaki payı

6,2 milyar avro

4,1 milyar avro

Yeşil ekonomi finansmanı taahhütleri

2,4 milyar avro

1,6 milyar avro

Doğrudan seferber edilen eş finansman hacmi
*Satış ve iptaller çıkarıldıktan sonraki tüm EBRD taahhütlerinin stoku

Politika Alanındaki İşbirliklerimiz

Sonuçlarımız
dan öne çıkanlar
Daha yeşil bir enerji
karması

Yatırımlarımız güneş, rüzgâr enerjisi ve
jeotermal enerjinin büyümesine katkıda
bulunmuştur enerji. Yatırım projelerimiz
Türkiye'deki araçların yüzde 4'ünün
trafikten çıkarılmasına eşit miktarda CO2
emisyonu azaltılmasına katki saglamıstır.

Daha verimli KOBİ'ler

EBRD'nin tavsiye verdiği KOBİ'lerin
yüzde yetmiş dokuzu cirosunu
(toplam 721 milyon avroya)
yükseltirken yüzde 70'i daha verimli
hâle gelmiştir.
Aksi belirtilmedikçe veriler 2015-20 dönemine aittir.

Dayanıklı mali piyasalar

Türk lirası (TRY) cinsinden ilk para piyasası
işlemiyle Türkiye'nin ilk avro ipotekli
tahviline yatırım yaptık. Türk sermaye
piyasalarında tahvil sahibi haklarının
iyileştirilmesine destek verdik. Türk Lirası
Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) kıstası
ile açılış TLREF gecelik endeks takası dâhil
olmak üzere bağlantılı ürünlerin
oluşturulmasına destek verdik.

Kadın girişimciliği

EBRD Kadın İşletmelerine Finansman ve
Danışmanlık Desteği Programı kapsamında Türk
kadın girişimcilere 16.840 kredi sağlandı (yüzde
66'sı üç büyük şehir haricinde). Alt borçluların
yüzde kırk biri start-up veya ilk kez
borçlananlardan oluşmuştur. Danışmanlık verilen
müşterilerin yüzde yetmiş sekizi ciro artışı
bildirirken yüzde 47'si çalışan sayısını arttırmıştır.
2.500'ü aşkın kadın program aracılığıyla iş
tanılama hizmetinden
yararlanmıştır.

►
►
►

►
►
►
►
►
►
►

►

►

Sağlıkta kamu-özel sektör iş birliği (KÖİ)
Enerji verimliliği
Yenilenebilir enerjide çevresel ve
sosyal uygunluk
Tarım destekleri
Takipteki alacakların çözümü
Teknik ve meslekî eğitim
Mültecilere destek
İnovasyon ekosistemi
Sermaye piyasalarının şeffaflığı
Elektrik ve dağıtım sektörlerinde iş sağlığı
ve güvenliği
Jeotermal projelerinin çevresel ve sosyal
risklerinin yönetimi
Kitle fonlaması reformu

> Türkiye'ye ilişkin en
son ülke stratejisini okumak için:
www.ebrd.com/turkey

Türkiye bağlamı
EBRD’nin Geçiş Raporuna göre, Kovid-19 salgını dünyanın dört bir yanına yayılırken
Türkiye, Bankanın yatırım yaptığı ülkeler içinde en ağır darbe alan ekonomilerden biri
olmuştur. Koronavirüs salgını, 2020'nin ikinci çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH)
neredeyse yüzde 10 daralmaya yol açmış, daha sonrasında devlet eliyle oluşturulan kredi
canlılığı üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi beraberinde getirmiş, böylece Türk
ekonomisindeki büyümenin yıl sonuna pozitif hanelerde girmesine zemin hazırlanmıştır.
Özel sektörün rekabet gücünün arttırılması ve bölgesel eşitlik, toplumsal cinsiyet
eşitliği ve gençlerin katılımının teşvik edilmesiyle iş gücü piyasasının yeniden
canlandırılması da dâhil yapısal reformlara öncelik verilmesi gerekmektedir.
EBRD'nin tanılama çalışması, düşük enerji verimliliğinin yanı sıra iş gücü piyasasında
eşitsizlikleri ve bölgeler arası farklılıkları ortaya çıkarmıştır. Türkiye'nin rekabet gücünü
iyileştirebilmesi ve yüksek gelir düzeyindeki bir ekonomiye geçiş yapabilmesi için düşük
verimlilik ile zayıf eğitim ve inovasyon sistemlerinin yanında bu meseleleri de ele alması
gerekmektedir. En son gerçekleştirilen EBRD İşletme Anketinde tespit edilen kilit engeller;
finansmana erişim, kayıt dışı firmalarla rekabet, siyasi istikrarsızlık ve vergi oranları
olmuştur. Türk ekonomisi, düşük enerji verimliliği nedeniyle, Ekonomik İş Birliği ve
Kalkınma Örgütü (OECD) çatısı altındaki ileri düzey ekonomilerden daha az “yeşildir”.
Son olarak da Türkiye'nin finansal sektör dayanıklılığı da arttırılabilir.

Ülkelerin demokratik ve
sürdürülebilir piyasa ekonomilerine
geçişine yardımcı olmayı
amaçlıyoruz. İyi işleyen bir pazar
sistemine geçiş sürecinde olan
ekonomilerdeki özel sektörün
güçlendirilmesine yönelik projelere
finansman sağlıyoruz. Yatırım
kararlarımız; ekonomileri rekabetçi,
iyi yönetilen, yeşil, kapsayıcı,
dayanıklı ve bütünleşik hâle getirmeye
odaklanan altı “geçiş özelliği” ışığında
alınmaktadır.
Geçiş özelliklerimiz hakkında
daha fazla bilgi almak için
bakınız:
www.ebrd.com/qualities

EBRD puanı,1 2020
(1-en kötü, 10-en iyi)
Rekabetçi
Yeşil
Kapsayıcı
Bütünleşik

Türkiye

Kilit ekonomik göstergeler

2015
Kişi başına GSYH, KÖİ (cari uluslararası dolar)

26.015

OECD
kıyaslaması2
2020

28.167

Dayanıklı
İyi yönetilen

2020

0

47.632

İşsizlik, toplam (toplam iş gücünün
%'si) (modellenmiş ILO tahmini)

10,2

13,2

5,8

İşsizlik, gençlerin toplamı (15-24 yaş arası toplam
iş gücünün %'si) (modellemiş ILO tahmini)

18,1

23,2

12,5

İş gücüne katılım oranı, kadın (15-64 yaş arası
kadın nüfusun %'si) (modellenmiş ILO
tahmini)

34,8

38,3

68,8

Hidroelektrik hariç yenilenebilir kaynaklardan
elektrik üretimi (toplamın %'si)

6,3

16,0

11,3
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Türkiye
OECD karşılaştırıcıları

EBRD yatırımı 2015-20
milyon €
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Yaklaşımımız ve operasyonel çıktılarımız
EBRD; yatırım, politika diyaloğu ve teknik desteği birleştirerek özel sektörün gelişimini
desteklemektedir. Hem doğrudan hem de ortağımız finansal kuruluşlar aracılığıyla bir dizi
mali araç sunuyoruz. Müşteri kapasitesini iyileştirmeye yardımcı olması için danışmanlık
hizmetleri ve teknik destek sunuyoruz. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma için elverişli
koşulları oluşturmak üzere çeşitli aktörlerle birlikte politika çalışmaları yürütüyoruz.
Son yıllardaki siyasi ve ekonomik zorluklara rağmen EBRD, 2015 ilâ 2020 yılları arasında
iki katına çıkan çeşitlendirilmiş portföyüyle Türkiye'de rekor seviyede iş yapabilmiştir.
Türkiye, Bankanın yatırım yaptığı tüm ekonomiler içinde en yüksek kredi kullandırma
oranını haiz olmuştur. EBRD’nin Türkiye'deki yatırımlarının neredeyse tamamı özel
sektörde olup bilhassa sürdürülebilir altyapı ve kaynak verimliliğine odaklanmaktadır.
Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörü geçtiğimiz birkaç yıldan bu yana önemli ölçüde
büyümüş olup hâlen EBRD yatırımları ve politika çalışmalarında öncelikli konumdadır.
Banka, Türkiye'deki mülteci krizine de gerek altyapı yatırımları gerekse kredi limitleri ve
mesleki eğitim olanaklarıyla güçlü bir müdahalede bulunmuştur. Ayrıca, Banka yüksek
seviyede donör finansmanını da harekete geçirmiştir. Türkiye de 2018 yılında bir donör
ülke olmuş, sosyal açıdan önem taşıyan EBRD liderliğindeki projelerin eş finansmanı için
25 milyon avro sağlayarak uluslararası bir finans kuruluşuyla ilk ikili donör anlaşmasını
imzalamıştır. Banka, özel sektörün dayanıklılığını ve KOBİ'lerin büyümesini Kovid-19
Dayanışma Paketiyle de desteklemeye devam etmektedir.
1 Ayrıntılı

bilgi için bakınız https://www.ebrd.com/economic-research-and-data/transition-qualitiesasses.html
2 OECD karşılaştırıcıları sekiz OECD ülkesinin basit ortalamasıdır: Kanada, Amerika Birleşik Devletleri,
Birleşik Krallık, İsveç, Fransa, Almanya, Japonya ve Çek Cumhuriyeti.
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Portföy Sektörel Dağılımı
Sürdürülebilir
altyapı, %41

Sanayi, ticaret ve
tarım işletmeciliği,
%32

Finans
kuruluşları, %27

Aksi belirtilmedikçe veriler EBRD'nin 2015-2020 yılları
arasında Türkiye'de yürüttüğü faaliyetlere ilişkindir.

Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası

EBRD

TÜRKİYE
İlgili SKA'lar

Dayanıklı finans sektörü
2015-20

Türkiye'nin yerel sermaye piyasaları, Kovid-19 salgını sebebiyle de
kırılganlıklarını sürdürmektedir. Düşük tasarruf oranları dış sermayeye
bağımlılığa, dolayısıyla da ekonomik kırılganlığa yol açmıştır. Kurumsal
sektörün net kurdan etkilenme riskinin GSYH'nin yüzde 20'si kadar yüksek
olması, Türk Lirasının (TRY) oynaklığı göz önüne alındığında risk teşkil
etmektedir. Finansmana erişim, bilhassa KOBİ'ler açısından hâlen bir
sorundur. Son olarak, finansal sektörün dayanıklılığını iyileştirmeye yönelik
atılan olumlu adımlara karşın, kurumların takipteki alacaklarının artışı
meselesi (enerji, emlak ve inşaat gibi) bazı sektörlerde ele alınmamıştır.
TRY'nin oynaklığıyla birlikte, bu durum hâlihazırda baskılanmış durumdaki
bankacılık sistemi üzerinde daha fazla baskı kurmaktadır.

Nasıl çalışıyoruz?

Rakamlarla

EBRD; Yerel Para Cinsi ile Yerel Sermaye
Piyasaları Girişimi ve KOBİ Yerel Para
Cinsi Programı aracılığıyla yürütülen
faaliyetler dâhil finans sektörünün
dayanıklılığını arttırmak üzere yapılan
çalışmalara destek vermektedir. Bankacılık
sektörünün takipteki alacakları çözüme
kavuşturma kapasitesini iyileştirmek ve
TRY Özel Sektör Tahvili Çerçevesi ile
Türkiye Cumhuriyeti makamlarıyla
yürütülen politika çalışmaları yoluyla
sermaye piyasalarının derinleştirilmesine
destek vermek üzere yatırım desteğiyle
politika diyaloğunu birleştiriyoruz. Ticareti
Kolaylaştırma Programımız (TFP), yerel
bankalara siyasi ve ticari ödeme risklerini
kapsayan garantiler sağlayarak uluslararası
ticaretin önünü açmaktadır.

2,9 milyar €

Yerel banka ve finans
kuruluşlarındaki net kümülatif
yatırım

1,1 milyar €

EBRD puanı
(1-en kötü, 10-en iyi)

Mali
dayanık
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Borsa değeri
Risk yönetimi ve
kurumsal
yönetişim
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Türkiye
OECD karşılaştırıcıları

Hızlı bağlantılar
> Yerel para cinsinden piyasaların ve
sermaye piyasalarının gelişimi
> TRY Özel Sektör Tahvili Çerçevesi
> Ticareti Kolaylaştırma Programı

Öz sermaye yatırımları ve öz
sermaye benzeri yatırımlar

1,3 milyar €

Yerel para cinsinden sağlanan
finansman

EBRD, Türkiye'nin özel sektör tahvil
piyasasının ortalama vadesinin
genişletilmesine yardımcı olan TRY Özel
Sektör Tahvili Çerçevesini hazırlamıştır.

Veriler, EBRD'nin 2015-2020 yılları arasındaki
faaliyetlerine ilişkindir.
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Kazanımlar ve sonuçlar:
Dayanıklı bir finans sektörü
Daha güçlü mali piyasalara aşağıdaki
yollarla katkı sağladık:
► Takipteki alacakların çözümünü
destekleyerek bankaların
dayanıklılığının arttırılması (Hayat
Varlık Yönetim ile TRY cinsinden
tahvillere yapılan iştirakler veya
takipteki alacak satışı piyasalarını
canlandırmayı amaçlayan politika
diyaloğu çalışmaları gibi)
►

►

►

yeni, TRY riskinden ari oran olan
TLREF'in oluşturulmasında mali
makamlara, düzenleyicilere ve Borsa
İstanbul'a (BIST) tavsiyelerde bulunma
TLREF ile bağlantılı gecelik endeks
takaslarına katılarak faiz oranı
riskine dair yönetim araçlarının
hazırlanmasını destekleme
öz sermaye tabanlı kitle fonlamasına
dair mevzuat hazırlanması için
Sermaye Piyasası Kurulu ile birlikte
çalışma (kitle fonlaması
platformlarının teşkilatı, idaresi ve
denetimini düzenleme).

Aşağıdaki çalışmalarla yerel işletmelere
yönelik finansman kaynaklarını
genişletmeye yardımcı olduk:
►

►

►

►

►

►

çıkarılan özel sektör tahvillerine
yapılan yatırımlarla yerel para
cinsinden tahvil finansmanı
uygulamasını destekleme (Enerijsa,
Doğuş, YDA ve Rönesans gibi)
Türkiye'nin en büyük kamu hizmeti
kuruluşu için, enflasyona bağlı tahvil
gibi yeni sermaye piyasası araçlarının
çıkarılması
para cinsi oynaklığının çok sayıda
firmayı etkilediği dönemde Türk
Lirasını destekleyerek yerel para
cinsinden finansman sağlanması (bazı
yıllardaki EBRD yatırımlarının
tamamının üçte birine varan oranda)
yenilikçi bir KÖİ programıyla (örneğin
Elazığ KÖİ hastanesi avro tahvili), yerel
altyapı projelerini uluslararası ihraçla
destekleme

Sermaye piyasası gelişimi
EBRD, beş adet ilk halka arza ve sekiz adet
TRY cinsinden özel sektör tahvil ihracına
destek vermiştir. EBRD'nin desteğiyle,
Sermaye Piyasası Kurulu BIST'e kayıtlı
şirketlerin kurumsal yönetişim
açıklamaları hakkındaki açılış raporunu
kabul ederek yayımlamıştır. Raporun
dayanağı, borsaya kayıtlı şirketlere ilişkin
EBRD destekli raporlama çerçevesidir.

Şeffaflığın artırılması

EBRD, Türkiye'deki sermaye piyasalarında
bilgi paylaşımı ve şeffaflık konularındaki
iyileştirmeleri desteklemiştir.

BIST'teki en büyük ilk halka
arzlardan biri kapsamında
şirkete yatırım yaparak
EBRD'nin bir Türk
toptancısının büyümesine
nasıl destek olduğunu okuyun.

Londra Borsasına
İlk Kayıt
Bir hissedar olarak, bir Türk firmasının
(Global Ports) Londra Borsasında ilk kez
halka arzına destek verdik. EBRD, Global
Ports yönetim kurulu üyelerinden birini
görevlendirerek şirketin kurumsal
yönetişiminin ilerletilmesine yardımcı olmuş,
şirketi hem Türkiye'de hem de yurt dışında
daha rekabetçi ve ilk halka arza daha hazır
hâle getirmiştir.

Yenilikçi finansal ürünler
EBRD, Türkiye'nin ilk avro ipotekli tahviline
yatırım yapmıştır.

Mali göstergelere
yönelik destek
Düzenleyicilere ve Borsa İstanbul'a
danışmanlık yaparak TLREF'nin
hazırlanmasına destek olduk. TLREF'e
endeksli ilk gecelik endeks takasını
gerçekleştirdik. Bunun öncesinde,
enflasyonla bağlantılı tahvillerle TRLIBOR
tahvil ve kredilerine yatırım yaptık.

Enerjisa'ya tahsis edilen, ilk TLREF kredisi
hakkında daha fazla bilgi için okuyun.
İmzalanan Kredi anlaşması kapsamında,
EBRD ile Enerjisa Enerji, enerji
sektöründeki fırsat eşitliğini ilerletmek
üzere iş birliği de
yapacak, bilhassa
sektörde kadınların
istihdama erişimine
verilecek desteğe
odaklanılacaktır.

Ticari finansman
Kovid-19 salgını boyunca, şirketlerin yüksek
düzeyde ekonomik belirsizlikler karşısında
da uluslararası ticareti sürdürebilmesi için
mali destek sağladık.

ortak finans kuruluşları aracılığıyla
Türkiye'de Kovid-19 salgınından
etkilenen işletmelere ve belediyelere
kredi limitleri sağlayarak mali can
simidi uzatma
salgından etkilenen uluslararası
ticareti, ortağımız olan sekiz bankaya
ticari finansman sağlayarak teşvik
etme.

Veriler, EBRD'nin 2015-2020 yılları arasındaki
faaliyetlerine ilişkindir.

Küçük işletme, İzmir

EBRD

TÜRKİYE
İlgili SKA'lar

İnovasyon, verimlilik ve KOBİ'ler
2015-20

KOBİ'ler, Türk ekonomisinde çok önemli rol oynamakta, ancak nispeten verimsiz
kalmaktadır. Finansmana erişim, sınırlı beceriler ve zayıf kurumsal yönetişim pek
çok olgun KOBİ'nin büyümesinin önünde engeldir. Türkiye'nin verimli bir
ekonomi inşa etme kabiliyeti son yıllarda iyileşmişse de, araştırma ve geliştirme
(Ar-Ge) ile inovasyon mütevazı düzeyde olup en son teknolojilerin
benimsenmesine yönelik daha fazla teşviğe ihtiyaç vardır. Ayrıca, Türkiye’nin
küresel değer zincirlerine katılımı, tarım sektöründeki nispeten yüksek tarife
koruması da dâhil birtakım nedenlerle potansiyelin altında kalmaktadır.
Üretimin daha karmaşık alanlara yayılması nedeniyle küresel değer zincirleri
kademeli olarak genişlerken, yerel işletmelerin potansiyelinden tam olarak
yararlanmak için daha fazlasının yapılması gerekmektedir.

Nasıl çalışıyoruz?
EBRD, Bilgi Ekonomisi Girişimi, Küçük
İşletme Girişimi ve Risk Sermayesi
Yatırım Programı gibi bir dizi program
aracılığıyla KOBİ'leri, üretkenliği ve
yeniliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Finansmana ek olarak, KOBİ desteğimiz
kurumsal yönetimi, sürdürülebilirlik
standartlarını ve işletme uygulamalarını
iyileştirmeye odaklanan Küçük
İşletmeler için Danışmanlık (ASB)
programını da içermektedir. 2017
yılında, seçili bir grup KOBİ'ye yönelik
danışmanlık hizmetlerine odaklanan
Mavi Kurdele programını başlattık.
EBRD ayrıca, kurumsal rekabetçiliği ve
ekonomik büyümeyi teşvik eden bir
düzenleyici çerçeveye yönelik politika
reformlarını aktif olarak teşvik
etmektedir.

Rakamlarla
1,1 milyar €
KOBİ'lere net kümülatif
yatırım

21,7 milyon €
EBRD Girişim Sermayesi Yatırım
Programı çerçevesinde yedi yerel start-up
işletmeye yapılan net kümülatif yatırım

1,4 milyar €
EBRD ortak kuruluşları tarafından
KOBİ'lere kullandırılan krediler

EBRD puanı
(1-en kötü, 10-en iyi)

EBRD Bilgi
Ekonomisi
endeksi
EBRD KOBİ
endeksi
Ekonomik
Karmaşıklık
endeksi
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Türkiye
OECD karşılaştırıcıları

Hızlı bağlantılar
> Küçük İşletmeler için Danışmanlık
> Küçük işletmeler Girişimi
> EBRD Bilgi Ekonomisi Girişimi
> Girişim Sermayesi Yatırım Programı
> Mavi Kurdele Programı

Küçük İşletme Girişimi
kapsamında, KOBİ'lerin
büyümelerine, başarılı
olmalarına, ardından
yeniden büyümelerine ve
yerel ekonomileri ve bölgeleri için gerçek
katalizör hâline gelmelerine yardımcı
olmak için finansman ve iş danışmanlığı
sağlıyoruz.
Veriler, EBRD'nin 2015-2020 yılları arasındaki
faaliyetlerine ilişkindir.
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Kazanımlar ve sonuçlar:
İnovasyon, verimlilik ve KOBİ'ler
EBRD, aşağıdaki faaliyetlerle özel
sektörün gelişimine yönelik
inovasyona destek verdi:
►

►

►

inovasyon ve Ar-Ge alanlarında
yapılacak kurumsal yatırımların
finansmanı, şirket-üniversite
ortaklıkları ve otomotiv ve elektronik
sektörleri de dâhil olmak üzere küresel
değer zinciri entegrasyonu (örneğin,
Vestel Elektronik)
rekabetçi sektörlerde yeniliği teşvik
etmek için, örneğin, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına yenilikçilik
konusunda politika tavsiyesi vermek

►

►

EBRD projeleri, 2015-2020 yılları arasında
Türkiye'nin toplam gayri safi yurt içi ArGe harcamalarının yüzde 20 artmasına
katkıda bulundu.

Daha iyi yönetişim
Hükümet, EBRD'nin rekabetçi sektörlerde
yenilikçi ürünlere yönelik bir proje
yönetim ofisi kurma tavsiyesini kabul etti.

EBRD'nin önde gelen Türk
tohum şirketi May Seed'in
faaliyetlerini ve Ar-Ge
kapasitesini genişletmesine
nasıl yardımcı olduğunu
okuyun.

küresel şirketlerin yerel özel sermaye
fonlarına yönelik yatırımlarını
desteklemek (Turkven gibi) ve
çekirdek ve büyüme sermayesi
sağlamak (örneğin Earlybird).

Banka, özellikle KOBİ'ler için
aşağıdakileri yaparak daha iyi
standartları, becerileri ve iş
geliştirmeyi teşvik etti:
►

Daha fazla inovasyon

Son teknoloji, yüksek yoğunluklu tarım
projeleri (Anadolu Meyve Bahçeleri ve
Peyman gibi) aracılığıyla üreticilere
beceri aktarımını artırmak
İşletmelere daha iyi finansman kontrolü
ve sertifikalandırma uygulamaları
(Anadolu Etap gibi tarımsal
işletmelerde) veya sağlık, güvenlik ve
çevre yönetimi (örneğin, Eti
Alüminyum) konusunda danışmanlık
yapmak
ASB programı aracılığıyla ülke
çapındaki KOBİ'lere 565 danışmanlık
projesi sağlamak.

KOBİ'lerde büyüme

EBRD'den danışmanlık alan KOBİ'lerin
yüzde ellisi daha fazla kişiyi işe aldı.
Toplamda 3.500 yeni istihdam yaratıldı. *

Daha fazla ihracat

EBRD'den danışmanlık alan KOBİ'lerin
yüzde 34'ü ihracatını artırdı. Bankanın
danışmanlık hizmetleri, yeni ihracatlar
içinde toplamda 150 milyon avro
tutarında bir katkıyı teşkil etmektedir.*

Daha fazla verimlilik

Türkiye'deki Anadolu Etap
tarım işletmesinin bir EBRD
kredisiyle nasıl büyümesini
arttırdığını okuyun.

EBRD'den danışmanlık alan KOBİ'lerin
yüzde yetmişi daha verimli hâle
gelmiştir.*

Daha yüksek ciro

EBRD tarafından tavsiye edilen
KOBİ'lerin yüzde yetmiş dokuzu
cirolarını artırdı. Toplamda, Banka'nın
danışmanlık hizmetleri 721 milyon
avro ek ciroya katkıda bulunmuştur. *

*danışmanlık projesi bittikten sonra bir yıl içinde.
Veriler, EBRD'nin 2015-2020 yılları arasındaki
faaliyetlerine ilişkindir.

Kocalar rüzgâr santrali, Çanakkale

EBRD

TÜRKİYE
İlgili SKA'lar

Enerji verimliliği ve
yenilenebilir enerji
2015-20

Türkiye'nin büyük çaplı enerji yatırımlarına ihtiyacı vardır. Ülke, tüm OECD
ülkeleri arasında enerji talebinde en yüksek büyümeye sahipse de (yılda yüzde 5),
enerji verimliliği düşüktür. Türkiye, yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği
enerjiyi ikiye katlayarak 2015'ten 2020 yılına kadar önemli ilerleme
kaydetmiştir. Aynı zamanda güneş enerjisi verimliliği konusunda da iyi bir
ilerleme kaydedilmiştir; ancak kömüre olan bağımlılığı hâlâ yüksektir. “Yeşil
kalite” açısından Türkiye, EBRD'nin yatırım yaptığı 38 ekonomi arasında ancak
21. sırada yer almaktadır. Binalar da dâhil olmak üzere ekonominin tüm
sektörlerinde önemli bir enerji verimliliği potansiyeli vardır. Ulusal Enerji
Verimliliği Eylem Planı (NEEAP) 2017-2023, Türkiye'nin birincil enerji
tüketimini 2023 yılına kadar yüzde 14 azaltmayı hedeflemektedir.

Nasıl çalışıyoruz?

Rakamlarla

EBRD, düşük karbonlu ve dayanıklı
ekonomiler inşa etmek için yatırım ve
politika diyaloğu yoluyla yeşile geçişi
desteklemektedir. Bu yaklaşım, yeşil bir
toparlanmayı desteklemek için fırsat
alanlarını vurgulayarak Covid-19
bağlamını dikkate almaktadır.

4,1 milyar €

Örneğin, EBRD Yeşil Ekonomi
Finansman Programı (GEFF),
müşterilerin yüksek performanslı
teknolojilere yatırım yapmalarına
yardımcı olmak için teknik bilgiyle
finansmanı birleştirmektedir. Banka
ayrıca, Konutlarda Enerji Verimliliği
Finansman Programı (TuREEF), Orta
Ölçekli Sürdürülebilir Enerji
Finansmanı Programı (MidSEFF) ve
Sürdürülebilir Enerji Finansmanı
Programı (TurSEFF) gibi kredi
kanalları da sağlamaktadır.

Yeşil ekonomi finansmanı
taahhütleri

1,0 milyar €

EBRD'nin enerji
sektöründeki net
kümülatif yatırımı

EBRD puanı
(1-en kötü, 10-en iyi)

Yıllık maruziyet
PM 2,5'e
Yenilenebilir
kaynaklardan
elektrik üretimi
Ulaştırma
kaynaklı CO2
emisyonları
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Türkiye
OECD karşılaştırıcıları

Hızlı bağlantılar
> Yeşil Ekonomiye Geçiş
> Konutlarda Enerji Verimliliği
Finansman Programı (TuREEF)
> Yeşil Ekonomi Finansman
Programı (GEFF)
> Enerji Finansman Programı
(TurSEFF)

TuREEFF, EBRD tarafından
geliştirilen ve Temiz Teknoloji Fonu
ve Avrupa Birliği (AB) tarafından
desteklenen, evlerinde enerji
verimliliği projelerine yatırım
yapmak isteyen konut tüketicilerine
finansman sağlamayı amaçlayan bir
programdır.
Veriler, EBRD'nin 2015-2020 yılları arasındaki
faaliyetlerine ilişkindir.
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Kazanımlar ve sonuçlar:
Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji
Banka aşağıdaki çalışmalarla yakıt
karmasında yenilenebilir enerjinin
payının artmasına yardımcı oldu:
►

►

►

bir dizi rüzgâr ve güneş enerjisi
santralinin finansmanı dâhil olmak
üzere yenilenebilir enerji projelerinin
(toplam değeri 9 milyar avro)
desteklenmesi
tek başına Türkiye'nin jeotermal
kapasitesini yüzde 30 artıran
dünyanın en büyük jeotermal enerji
santrallerinden birine yatırım
hükûmete Yenilenebilir Enerji Eylem
Planının (AB'nin Yenilenebilir Enerji
Direktifi doğrultusunda)
hazırlanmasında ve rekabetçi ihale
usulüne ve Ulusal Enerji Verimliliği
Eylem Planına (NEEAP) dayalı 2020
sonrası yenilenebilir enerji destek
programlarının tasarlanmasında
yardım.

Enerji yoğunluğunu, israfı ve
emisyonları azaltmaya yardımcı olmak
için aşağıdaki çalışmaları yürüttük:
►

►

►

kredi kanalları ve bankalar, ev sahipleri
ve hükûmete yönelik tavsiyeler
aracılığıyla enerji verimliliğini teşvik
etme (örneğin, 2023'e kadar enerji
kullanımını %14 azaltmak için Ulusal
Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda yer
alan hedef)
Çelik ve cam üretimi gibi yüksek
ölçüde enerji yoğun sektörlerde enerji
verimliliğini artırmak için teknolojiye
yatırım yapılması (örneğin, Şişecam ve
Erdemir Çelik)
Sıfıra Yakın Atık programının
başlatılması da dâhil olmak üzere,
atıkların en aza indirilmesinin teşvik
edilmesinde yerel ve ulusal
makamların desteklenmesi.

Yerel elektrik sektörünün
verimliliğini aşağıdaki
çalışmalarla destekledik:
► daha iyi kurumsal yönetişimi ve
elektrik ve enerji sektöründeki
devlete ait şirketlerin
özelleştirilmesini destekleme
(SEDAS gibi)
►

sera gazı emisyonlarını azaltmayı
amaçlayan bir yatırım programını
sürdürmek üzere büyük bir Türk
elektrik şirketi ile yeşil enerji altyapısına
yatırım.

Daha yeşil bir enerji
karması

EBRD'nin Türkiye'nin jeotermal
kapasitesine yaptığı yatırımlar, 2015 ile
2020 yılları arasında ülkenin jeotermal
üretiminin iki katına çıkmasına katkıda
bulundu.

Daha fazla rüzgâr enerjisi
kapasitesi

2018 yılında, EBRD'nin yeni kurulan
kapasitesinin yarısını finanse etmesiyle
Türkiye’nin rüzgâr kapasitesi yıllık yüzde
8 arttı.

Daha fazla güneş enerjisi
kapasitesi

EBRD, Asya Altyapı Yatırım
Bankası ile Karadeniz
Ticaret ve Kalkınma
Bankasının Türkiye'nin en
büyük jeotermal elektrik
santralinin genişletilmesini
nasıl ortaklaşa finanse
ettiğini inceleyin.

Türkiye’nin güneş enerjisinden elektrik
üretimi, EBRD GES projeleri sayesinde
2015 ile 2020 arasında yirmi kattan fazla
arttı.

Daha temiz hava

EBRD yatırımları, bir yıl boyunca trafikte
dolaşan bir milyon aracın ortadan
kalkmasına eş değer olacak şekilde,
tahminen yıllık 4.300 kt CO2 azaltımı
sağladı.

Daha az atık

EBRD projeleri, Türkiye'de üretilen
yıllık atığın yüzde 2,5'ine denk gelecek
şekilde, malzeme kullanımının yılda
tahmini 770 kt azaltılmasına yardımcı
oldu.

Enerji tasarrufu

Yatırımlarımız, 900.000 hanenin yıllık
enerji kullanımına eşdeğer, yılda 38
milyon GJ enerji tasarrufu sağladı.

EBRD'nin TurSEFF
aracılığıyla enerji verimliliği
veya yenilenebilir enerji
projelerine yatırım yapmayı
planlayan endüstriyel ve
ticari KOBİ'leri nasıl
desteklediğini izleyin.

Daha iyi beceriler

EBRD, elektrik ve enerji sektöründeki
müşterilerle çalışarak 800'den fazla
personelin eğitimini sağladı.

Türkiye'deki başarılı
EBRD enerji verimliliği
projeleri hakkında bilgi
edinin.

Veriler, EBRD'nin 2015-2020 yılları arasındaki
faaliyetlerine ilişkindir.

Önerilen köprü, İstanbul

EBRD

TÜRKİYE
İlgili SKA'lar

Sürdürülebilir altyapı
2015-20

Türkiye'nin büyük altyapı yatırımlarına ihtiyacı vardır. 2018 yılında yüzde 70
olan kentsel nüfusun 2030 yılına kadar yüzde 80' çıkması beklenmektedir.
Yatırım; özellikle su, atık su ve toplu taşıma gibi alanlarda belediye altyapı
sektöründe gereklidir. Ulusal düzeyde ise bölgesel yakınlaşmayı desteklemek
amacıyla Türkiye’nin bölgesel transit merkezi statüsünü pekiştirmek için daha
fazla yatırım (örneğin, kara yolları, demir yolları, limanlar ve
telekomünikasyon) gerekmektedir. Dahası, ülkenin sağlık hizmetleri altyapısı,
talep artışının gerisinde kalmakta olup daha iyi hizmet sunulması için hem
altyapı hem de verimlilik yükseltmelerine ihtiyaç duymaktadır.

EBRD puanı
(1-en kötü, 10-en iyi)

İletim ve dağıtım
sırasında oluşan
elektrik kayıpları
Uluslararası lojistik
performansı
Yol harici ulaştırma
altyapısı
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Türkiye
OECD karşılaştırıcıları

Nasıl çalışıyoruz?

Rakamlarla

Hızlı bağlantılar

Kilit belediye hizmetlerinin
ticarileştirilmesini desteklemeye ve
belediyelerin kamu finansmanına
bağımlılığını azaltmak için kara
yolu, limanlar, hava alanları,
hastaneler, demir yolları ve
benzerlerinin geliştirilmesi için özel
sermayenin seferber edilmesine
odaklanıyoruz. Bankanın amiral
gemisi programı EBRD Yeşil
Şehirler aracılığıyla, hedefe odaklı
sürdürülebilir altyapı yatırımı,
politika ve kapasite geliştirme
yoluyla şehirlerin en acil çevre
sorunlarını çözmesine yardımcı
oluyoruz. Türk hastaneleri için
kamu-özel sektör ortaklıklarına ve
özel sektör tarafından sağlanan
tesis yönetimi hizmetlerine de
öncülük ettik.

2,3 milyar €

> EBRD Yeşil Şehirler

EBRD'nin sürdürülebilir
altyapıya net kümülatif yatırımı

> Altyapı Projesi Hazırlama
Programı (IPPF)

295 milyon €

Ulaştırma sektöründe net
kümülatif EBRD yatırımı

EBRD Yeşil Şehirler, hedefe odaklı yatırım,
politika eylemleri ve kapasite geliştirme
yoluyla EBRD ekonomilerindeki şehirlere
en acil çevre sorunlarının üstesinden
gelmek üzere 2,5 milyar avroyu aşkın
değerde EBRD ve donör desteği
sunmaktadır. Türkiye'deki uygun şehirler
için, Temiz Teknoloji Fonu'ndan (CTF)
tahsis edilen fonlar da bu kapsama
girmektedir.
Veriler, EBRD'nin 2015-2020 yılları arasındaki
faaliyetlerine ilişkindir.

10

Kazanımlar ve sonuçlar:
Sürdürülebilir altyapı
Şehir, su ve elektrik altyapısının
iyileştirilmesine aşağıdaki
çalışmalarla yardımcı olduk:
►

►

►

►

İstanbul ve İzmir'deki metrolar ve
Gaziantep'teki CNG * otobüsler dahil
olmak üzere kentsel ulaşıma erişimin
artırılması
su ve katı atık sektörüne (Hatay su
projesi ve Çanakkale katı atık KÖİ
projesi) özel sektör katılımının teşvik
edilmesi ve bir dizi şehirde su, atık su ve
katı atık tesislerinin iyileştirilmesi
Uluslararası Finans Kurumu ve
Hollanda Girişimci Kalkınma Bankası
(FMO) ile Anadolu'daki şebeke
genişlemesini finanse etmek de dâhil
olmak üzere, elektriğe erişimin
artırılması
EBRD Yeşil Şehirler’in bir parçası olarak
İzmir'de özel bir Yeşil Şehir Eylem Planı
(GCAP) aracılığıyla temel çevre
sorunlarının ele alınması.

Altyapının modernizasyonunu
aşağıdaki çalışmalarla teşvik ettik:
►

►

►

►

İstanbul'daki Boğaz tünelini finanse
ederek ve deniz lojistiğinde kapasiteyi
artırarak Avrupa ve Asya arasındaki
bağlantılılığın iyileştirilmesi (örneğin,
İzmir Feribotları, AsyaPort, Tekirdağ
Limanı, Mersin Limanı)
demir yolu sektörünün yeniden
yapılandırılmasına ilişkin tavsiyeler
dâhil olmak üzere demir yolu
sektörünün sürekli olarak
serbestleştirilmesine yardım

İyileştirilmiş ulaştırma

EBRD tarafından finanse edilen İzmir
Metrosu ile günde yaklaşık 130.000
yolcunun ulaşıma erişimi
kolaylaştırılmıştır.

Su verimliliği

EBRD projeleri, tahminen yıllık 8 milyon
m3 su tasarrufuyla ilişkilendirilmektedir.

Elektriğe erişim

EBRD tarafından finanse edilen
iyileştirilmiş elektrik şebekesinden
yaklaşık 2,7 milyon kişi faydalanmıştır.

Sürdürülebilir şehirler

İzmir, çevresel performansını iyileştirmek
için yatırımları ve politika eylemlerini
belirleyen bir Yeşil Şehir Eylem Planı
(GCAP) geliştirmiştir. GCAP, Belediye
Meclisi tarafından da onaylanmıştır.

Yeni, yeşil ve daha hızlı
metro trenleri ve arabalı
feribotlarla ulaşım ağının
genişlemesini finanse
ederek, EBRD'nin
Türkiye'nin üçüncü büyük
şehri olan İzmir'de trafik
azaltılmasına nasıl katkıda
bulunduğunu izleyin.

İyileştirilmiş altyapı

Yaklaşık 35.000 otomobil sürücüsü, EBRD
destekli yeni Boğaz tüneliyle her gün daha
hızlı ve yakıt tasarrufu sağlayan bir ulaşım
imkânından yararlanmaktadır.

Paranın karşılığı

EBRD’nin Sağlık Bakanlığı tarafından da
kullanılan en iyi uygulama paranın
karşılığı (value for money) metodolojisi,
projeleri daha uygun maliyetli hâle
getirmek için çeşitli sektörlerde
kullanılmaktadır.

EBRD tarafından finanse
edilen Boğaz tünelinin
Avrupa ile Asya'yı
birbirine bağlayarak
İstanbul'u nasıl
dönüştürdüğünü görün.

950 milyon Avroluk bir KÖİ Çerçeve
Programi kapsamında hastane
yatırımlarına yönelik finansman ve
danışmanlık.
Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte
kamu binalarının enerji
verimliliğinin artırılması.

*sıkıştırılmış doğal gaz
Veriler, EBRD'nin 2015-2020 yılları
arasındaki faaliyetlerine ilişkindir.

Ankara'da işte kadınlar

EBRD

TÜRKİYE

Bölgelerin ve gençlerin ekonomiye
katılımı ile toplumsal cinsiyet
eşitliği

İlgili SKA'lar

2015-20

Türkiye’nin ekonomik faaliyeti, ülkenin GSYH’sinin yüzde 80’inden fazlasını
oluşturan İstanbul ve Batı illerinde yoğunlaşmıştır. Kayıtlı istihdam azlığı ve
sınırlı eğitimle birlikte, özellikle Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinde
bölgesel eşitsizlikler belirgindir. Ekonomik kapsayıcılık, özellikle kadınlar,
gençler ve kırsal topluluklar için geride kalmaktadır. Toplumsal cinsiyet
uçurumu hâlâ derin ve kadınların iş gücüne katılımı (yalnızca yüzde 31 ile)
OECD'de görülen en düşük oranlardandır. Dahası, son zamanlarda yaklaşık 4
milyon mültecinin Türkiye'ye yerleştiği (pek çoğunun mülteci kamplarında
barındırıldığı) tahmin edilmekte olup, bu durum yerel kaynaklar üzerinde
önemli bir baskı oluşturmaktadır.

EBRD puanı
(1-en kötü, 10-en iyi)

Bölgelerin ekonomiye
katılımı
Ekonomiye
toplumsal cinsiyet
esaslı katılım
Gençlerin ekonomiye
katılımı
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Türkiye
OECD karşılaştırıcıları

Nasıl çalışıyoruz?

Rakamlarla

EBRD, EBRD'nin kapsayıcılık ve
toplumsal cinsiyet eşitliği stratejileri
aracılığıyla mülteciler, gençler ve kadınlar
dâhil olmak üzere yetersiz hizmet alan
gruplar için ekonomik fırsatları teşvik
etmektedir. Türkiye'de, kadın girişimcilere
finansman ve danışmanlık hizmetleri
verdiğimiz, amiral gemisi Kadın
İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık
Desteği Programını yürütüyoruz. Ayrıca,
dijital beceriler de dâhil olmak üzere
girişimcilik ve iş becerileri eğitimi yoluyla
gençleri ve mültecileri destekliyoruz.
Çalışmamız, dezavantajlı grupların iş
gücüne katılımında artışı, iş güvenliği, iş
gücü piyasası esnekliği ve kayıt dışı
istihdamın azaltılmasını hedefleyen
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
stratejik planıyla uyumludur.

1,6 milyar €

değerinde (200) EBRD projesi ekonomik
içermeye ve toplumsal cinsiyet eşitliğine
destek veriyor

146 milyon €

Hızlı bağlantılar
> Kadın İşletmelerine Finansman ve
Danışmanlık Desteği Programı
> EBRD Kapsayıcılık Stratejisi
> Mültecilere Yardım Çerçevesi

EBRD İşte Kadınlar programı
kapsamında imzalanan toplam
finansman

EBRD Kadın İşletmelerine
Finansman ve Danışmanlık
Desteği Programı
kadınların lider olduğu
KOBİ'lere finansman, iş
danışmanlığı, eğitim ve
mentörlük vermektedir.

Veriler, EBRD'nin 2015-2020 yılları arasındaki
faaliyetlerine ilişkindir.
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Kazanımlar ve sonuçlar:
Bölgelerin ve gençlerin ekonomiye katılımı
ve toplumsal cinsiyet eşitliği
Aşağıdaki çalışmalarla, bilhassa
kadınlar ve gençlere yönelik kapsayıcı
ekonomik fırsatları teşvik ettik:
Kadın İşletmelerine Finansman ve
Danışmanlık Desteği Programı
aracılığıyla ve daha fazla kadını enerji
sektörüne çekmek için EBRD
müşterileriyle birlikte çalışarak toplumsal
cinsiyet eşitliği fırsatlarının iyileştirilmesi

►

►

gençlere yönelik eğitimi teşvik etmek
için müşterilerle birlikte çalışmalar
yürütmek (TÜMAD Altın Madeni veya
Tofaş gibi)

►

►

►

yatırım veya eğitim yoluyla yetersiz
hizmet alan bölgelerde ekonomik
katılımı teşvik etmek (örneğin iyi tarım
uygulamalarında)
kadınların sağlık hizmetlerine ve
ulaşıma erişimini iyileştirmek için
kapsayıcı ve güvenli altyapı programları
uygulamak (örneğin, Rönesans Sağlık
KÖİ projesi veya İstanbul Metrosu)

►

►

►

►

Kadın İşletmelerine
Finansman ve
Danışmanlık Desteği
Programı

Kadın girişimciler

Yüzde 66'sı büyük şehir bölgelerinin
dışında olmak üzere, Kadın İşletmelerine
Finansman ve Danışmanlık Desteği
Programı kapsamında yaklaşık 17.000 kredi
kullandırılmış olup 2.500'ü aşkın kadın
girişimci program aracılığıyla iş tanılama
hizmeti almıştır.

Genç istihdamı

EBRD projeleri Aksaray'da gençlere
550 yeni iş imkânı sağlamıştır.

Bölgesel kapsayıcılık

Yetersiz hizmet alan bölgelerdeki 1.800'ü
aşkın çiftçi, EBRD'nin ekonomik
kapsayıcılık programları sayesinde finansal
okuryazarlık veya sürdürülebilir üretim
eğitimi almıştır.

EBRD'nin, amiral gemisi
Kadın İşletmelerine
Finansman ve
Danışmanlık Desteği
Programı çerçevesinde,
Türkiye'nin tüm illerinde
kadınların finansmana,
danışmanlık, eğitim ve
mentörlük hizmetlerine
erişmesine nasıl yardımcı
olduğunu izleyin.

kadın girişimciler için çevrimiçi
öğrenmeyi geliştirmek (örneğin,
Covid-19'a müdahale kapsamında kriz
yönetimi hakkında).

Suriyeli mülteciler de dâhil olmak
üzere becerileri ve ekonomik
fırsatları şu yollarla destekledik:
►

Vaka çalışmamız:

mültecilerin sahip olduğu KOBİ'lerin
ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık
desteğinin ETF *, Uluslararası Çalışma
Örgütü, Dünya Bankası, Sanayi Odaları
ve Çalışma ve Eğitim Bakanlıkları ile
ortaklaşa uyarlanması
Millî Eğitim Bakanlığı ve ETF ile bir
kamu-özel sektör yönlendirme
grubu aracılığıyla mesleki eğitim ve
öğretimin iyileştirilmesi
Türkiye'nin güneydoğu bölgesindeki
işletmeleri desteklemek için yerel
Ticaret Odaları ile birlikte çalışmak
hem yerel halkın hem de Suriyeli
mültecilerin beceri değerlendirmesi ve
sertifikalandırılması için Gaziantep'te
bir mesleki test merkezi kurulması
Suriyeliler liderliğindeki KOBİ'ler
için İş Geliştirme Mentörlüğü”
programının başlatılması;
Suriyelilerin lideri olduğu 52
işletmenin Türkiye pazarına entegre
edilmesi.

Daha iyi beceriler
Gaziantep'teki EBRD destekli mesleki test
merkezi aracılığıyla, neredeyse yüzde 50'si
sonrasında kayıtlı istihdama geçmek üzere
500'ü aşkın Suriyeli mülteci ve Turkiye
vatandaşı eğitim almıştır.

Toplumsal cinsiyete
duyarlı eğitim
Bankanın bir özel sektör müşterisiyle
yürüttüğü işbirliğiyle 800'den fazla
personel toplumsal cinsiyete dayalı şiddet
ve tacizle mücadele eğitimi almıştır.

EBRD'nin Türkiye'deki
Suriyeli mültecilere
yönelik nasıl bir
mentörlük programı
başlattığını okuyun.

KOBİ'lerde büyüme
EBRD, Suriyelilerin liderliğindeki 10
bilgi ve iletişim teknolojisi şirketine
12 aylık bir hızlandırıcı program
sunmak için Impact Hub
(girişimciler için küresel topluluk
merkezi) ile iş birliği yapmıştır.

*Avrupa Eğitim Vakfı
Bu sayfadaki veriler, EBRD'nin 2015 ile 2020 yılları
arasında Türkiye'de yürüttüğü faaliyetlere ilişkindir.

Türkiye'de elde edilen sonuçların dökümü
Black Sea

BULGARIA

GEOR
GIA

Istanbul

Ankara

SYRIA

IRAQ

Ortaklıklar
EBRD; yatırımlarını yerel ve merkezi
hükûmetler, düzenleyiciler, mali kurumlar
ve sivil toplum temsilcileriyle yakın
politika diyaloğu ile birleştirerek ve ayrıca
hükûmetler ve kurumlar tarafından
bağışlanan fonların da yardımıyla teknik
yardım ve danışmanlık hizmetleri
sağlayarak geçiş sürecini desteklemektedir.
Donör fonları, bu faaliyetlerin başarısını
sağlamada hayati bir rol oynamakta

ve yatırımlarımız için bir katalizör veya
kolaylaştırıcı olmaktadır. Türkiye'deki donör
koordinasyonu Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından yürütülmekte olup AB delegasyonu
da Ankara'da düzenli donör toplantıları
düzenlemektedir. EBRD, tüm bu süreçlerle
yakından ilgilenmekte olup 2012 yılında Ankara
Mukim Ofisinin açılması, geniş bir donör ve
kurum yelpazesi ile koordinasyonumuzu
geliştirmemize olanak sağlamıştır.

Donörler: Avusturya, Hollanda, Slovakya
Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayvan,Türkiye,
Japonya, AB, Finansal Aracı Özel Fon, Küçük
İşletme Etki Fonu, İklim Yatırım Fonları ile Küresel
Çevre Fonu.

Ortaklıklarımız iş başında
►

►

►

Dünya Bankası’nın yararlı
çalışmalarından hareketle, Türkiye'de
demir yolu sektörünün
ticarileştirilmesini ortaklaşa teşvik edecek
fırsatları araştırıyoruz.
Gerek Dünya Bankası gerekse EBRD,
enerji için AB'nin Katılım Öncesi Yardım
Aracı (IPA I) teknik yardım tahsisi
kapsamında finansman kullanmaktadır.
Donörlerin de desteğiyle, Brisa
Akademi artık tam anlamıyla faaliyete
geçmiş olup Türkiye'de kurumsal
düzeydeki en büyük mesleki eğitim ve
test merkezi olarak hizmet vermektedir.

Bizimle çalışın
Finansman

- Krediler
- Öz Sermaye
- Teminatlar (ticaret
finansmanına yönelik
yerel bankalara
verilenler dâhil)

Danışmanlık

- Genişleme
- Süreçlerin ve
yönetişimin
iyileştirilmesi
- Standartlara uyum
- Düzenleyici ortamda
çalışma
- Çalışan eğitimleri

Mal ve hizmetler

►

►

►

►

İstanbul'daki Avrasya Tüneli ve MidSEFF
kredi limitleri dâhil olmak üzere, Avrupa
Yatırım Bankası (EIB) ile birçok projeye eş
finansman sağladık.
Döngüsel ekonomi girişimlerine yapılan
yatırımları Küresel Çevre Fonu (GEF) ile
ortaklaşa destekleyeceğiz.
Biri Kadın İşletmelerine Finansman ve
Danışmanlık Desteği Programı (38 milyon
€) ve diğeri enerji sektörü (24 milyon €)
olmak üzere AB ile iki büyük donör
finansman anlaşması imzaladık.
Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve EIB ile
çeşitli hastane KÖİ projelerine eş finansman
sağlıyoruz.

Temaslar

- Satın Alma
- Kariyer fırsatları

Arvid Tuerkner, EBRD Türkiye
Yönetici Direktörü

Katılım

EBRD Türkiye ofisleri

- Türkiye'deki tarım sektörü
reformuna yönelik mevcut
politika işbirlikleri
- Türkiye'de STK
yuvarlak masa
toplantısı
- EBRD politika ve
stratejilerinde söz
sahibi olun

İstanbul Mukim Ofisi

Büyükdere Caddesi, 185 Kanyon Ofis
Binası, Kat: 2 Levent 34394 İstanbul
Türkiye
Tel: +90 212 386 1100

Ankara Mukim Ofisi

Eskişehir Yolu,
Armada İş Merkezi, No:6 Kat:4 Söğütözü,
06520 Ankara
Türkiye'de
Tel: +90 312 205 5960

Yeni iş talepleri

Daha ayrıntılı bilgi
> Türkiye'de EBRD

İş Geliştirme Dairesi
Tel: +44 20 7338 7168
e-mail: newbusiness@ebrd.com

►

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)
ve Karadeniz Ticaret ve Kalkınma
Bankası ile ülkedeki en büyük
jeotermal santralin genişlemesini
ortaklaşa finanse ettik.

►

Türkiye İşverenler Konfederasyonu ve
Teknolojide Kadınlar ağıyla ortaklaşa
çalışarak bilim, teknoloji, mühendislik
ve matematik (STEM) geçmişine sahip
işsiz kadın ve gençlerin dijital
becerilerini geliştirmek için çalışıyoruz.

►

Tayvan bir tedarik zinciri danışma
programı başlatmak için Küçük İşletme
Etki Fonu'na katkı sağlamıştır.

Ülke hakkında bilgiler
28 Mart 1991
EBRD'ye katılım
2009
EBRD'nin yatırıma başlaması
345.150 €
Sermaye taahhüdü (000 €)
Lütfi Elvan
EBRD Guvernörü

Çağatay İmirgi
EBRD Yönetim Kurulu Üyesi

