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10 dakikalık fırsattan doğan fon:
Türkven
Türkiye'ye şimdiye kadar 5 milyar dolarlık yatırım sermayesi getiren Türkven'in kuruluş hikayesini
fonun CEO'su Seymur Tarı anlattı: 2000 yılında Dünya Bankası kuruluşu IFC Başkanıyla yaptığımız
10 dakikalık görüşmü bizim için büyük fırsat oldu. 2018'in sonuna kadar Türkiye'ye 1 milyar dolar
daha getiririz.
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10 dakikalık fırsattan doğan fon: Türkven

Şimdiye kadar Türkiye’ye 5 milyar dolarlık yatırım yapılmasına aracılık eden
Türkven, son bir ayda öncülük ettiği iki halk arz çıkışıyla dikkat çekti. 2000
yılında Türkiye’deki ilk bağımsız girişim sermayesi şirketi olarak kurulan fon,
şimdiye kadar onlarca şirketi yatırımcılarla buluşturdu. İlk ciddi yatırımını
2003’te UNO ile yapan Türkven’in kuruluş hikayesini ve şimdiye kadar yaptığı
işleri fonun kurucusu ve CEO’su Seymur Tarı ile konuştuk
40’I TENEZZÜL EDİP KONUŞTU

Fonu kurmak için 450 yatırımcıya gittiklerini anlatan Seymur Tarı, “Bu
yatırımcılardan 40’ı tenezzül edip konuştu. 5 yatırımcıyla başladık işe” dedi.
İlk kuruluş sermayesini veren yatırımcının Dünya Bankası olduğunu belirten
Tarı, 10 milyon dolarlık kaynağı, kendilerine ayarlanan 10 dakikalık
görüşmeyle elde edebildiklerini anlattı. Dünya Bankası’nın Uluslararası
Yatırım Şirketi (International Finance Corporation/IFC)’nin Bölge Başkanı
Khosrow Zamani’nin aracılık ettiği görüşmenin detaylarını veren Tarı, “Yıl
2000 ve resmen sürünüyoruz. Aslen İranlı olan Zamani’ye gidip destek
istedik. Oda bize büyük bir iyilik yapacağını söyledi. ‘Havaalanında size 10
dakika ayarlayacağım. 10 dakikanız var. IFC’nin Dünya Başkanı Peter Woicke
bir yerden geliyor ve Kazakistan’a uçuyor. 10 dakikada derdinizi anlattın’
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dedi. O zaman daha anlaştıkları bir şirket falan olmadığını belirten Tarı, şu
bilgileri verdi: “Ortada mal falan da yok, hayal satıyoruz. Woicke bizi beğendi
ve ‘bu çocuklara destek olalım’ dedi ve bir şart koştu. Sermayenin 4’te birini
ve azami 10 milyon dolar vereceklerini söyledi. Beş yatırımcıyla başladık diğer
yatırımcılarımız Alman Kalkınma Bankası, Hollanda Kalkınma Bankası ve
Yunanistan’dan bir kuruluş.”
AK Parti olmazsa bugünlere gelemezdik

İlk yatırım sermayesini elde ettikleri yılların AK Parti’nin iktidarıyla
birleşmesinin de büyük bir şans olduğuna dikkat çeken Türkven CEO’su
Seymur Tarı, şunları kaydetti: “AK Parti olmasa bugün burada olmazdık.
Çünkü 2002’den sonra büyüme ile yatırımın önü açıldı. Bizim için en önemli
şey ortak seçmek. Ondan sonra da büyütürsen para kazanıyorsun. Yabancılar
Türkiye’ye gelmiyormuş, oymuş, buymuş. Bütün bu bozgunculuğun yanında
bu da oluyor. Cesaret edin kardeşim."
1 Milyar dolar yeni yatırım

Tarı, gelecek planlarıyla ilgili ise şunları kaydetti: "Türk şirketlerini yüksek
büyüme kaydeden pazar lideri konumuna yükseltmeyi hedeflemekteyiz.
Türkiye’nin güçlü ekonomisine, insan kaynağına ve potansiyeline güvenimiz
tam. Türkiye’nin geleceğinin parlak olduğuna inanıyoruz ve 2018 sonuna
kadar Türkiye’ye 1 milyar ABD$ yeni yatırım çekmeyi hedefliyoruz.
9 şirketle devam

Türkven’in kurulduğu günden bu güne Türkiye’ye 5 milyar dolar getirdiğini
belirten Tarı, bu kaynağın yaklaşık yarısını Migros yatırımı olduğunu belirtti.
Diğer yarısını da 21-22 şirkete yatırıldığını ifade eden Tarı, “Şu anda Medical
Park, Flo Ayakkabı, Koton, Mavi, Doğtaş / Kelebek, Dominos Türkiye,
Dominos Rusya, Mikro Yazılım ve Golf Dondurma ile Migros ile devam
ediyoruz” dedi.
Türkven

Dünya Bankası
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