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FOR IMMEDIATE RELEASE 2011/161 

MIGA Siyasi Risk Sigortası İstanbul Metro Sisteminin  

Genişletilmesini Destekliyor 

WASHINGTON, DC, 09 Haziran, 2011 – Dünya Bankası Grubunun siyasi risk sigortası 

kolu olan Uluslararası Yatırımları Garanti Ajansı (Multilateral Investment Guarantee 

Agency - MIGA), bugün yaptığı açıklamada, metropoldeki yaşam kalitesini 

iyileştirecek olan İstanbul’un metro sisteminin genişletilmesine destek vermek üzere 

bir yatırım garantisi sunduğunu duyurdu. 

 

MIGA, Almanya’daki WestLB ve bir bankalar konsorsiyumundan İstanbul Büyükşehir 

Belediyesine verilen 280 milyon Euro’luk krediyi sigortalıyor. MIGA’nın sigortası, 

devletin ödenmemiş mali yükümlülüklerini kapsayacak.  Krediden elde edilenler 

sadece İstanbul'un Anadolu yakasındaki ilk yeraltı metro sistemi olacak olan ve 

nihayetinde şehrin Avrupa yakasıyla da birleştirilecek olan Kadıköy-Kartal-Kaynarca 

Metro Projesinde kullanılacak.    
 

Projenin ilk aşamasında, Kadıköy'den Kartal'a kadar olan ve üzerinde 16 metro 

istasyonu bulunan 22 kilometrelik hattın inşaatı tamamlanacak.  İkinci aşamada, 

metro hattı Kartal’dan Kaynarca’ya kadar uzatılacak, bir otopark ve bakım alanı inşa 

edilecek ve yaya alt geçitleri inşa edilecek.  Projenin Eylül 2012’de tamamlanması 

öngörülüyor. 

 

Projede büyük bir alt yapı projesini karşılamak üzere devletin ödenmemiş mali 

yükümlülüklerine garanti vermek için MIGA'nın yeni yetkisi kullanılıyor.  MIGA’nın 

Operasyon Müdürü Edith Quintrell “WestLB ve diğer bankalar konsorsiyumu 

desteğimiz, MIGA’nın büyük ölçekli ve karmaşık işlemlerdeki devlete ait veya diģer 

kamu yada yerel yönemtimlere ait riskleri kapsayabildiğini göstermektedir. Bu da 

MIGA’nın geliştirme açısından sağlam direkt yabancı yatırımını destekleyebildiğini 

anlamına gelmektedir ve bu da bizim misyonumuzdur" dedi. 

 

Quintrell sözlerine şöyle devam etti: "Gelişim açısından, İstanbul'un metro sisteminin 

kapsamını genişletmek şehirdeki kayda değer trafik ve tıkanıklık sorunlarını azaltacak 

ve işlere daha iyi erişim sağlayacak" Ayrıca, toplu taşımanın şehirde yayılması 

otomobillere olan bağlılığı da azaltacak. Bu da hava kirliliğinin azalmasına ve 

İstanbul'un sakinleri ve iş yerleri için daha çekici olmasına yardımcı olacaktır.  
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Turkekul Dogan, WestLB’nin Yönetmen Direktör, şunu ifade etti, “MIGA’nın 

ödenmemiş miktarlar kapsamı bankaların kullandığı risk hafifletme araçlarına, 

özellikle de MIGA’nın kamu sektörü sigorta acentelerine tamamlayıcı olabildiği ve özel 

sigorta pazarının kapasitesini artırabileceği yerlerde memnuniyetle kabul edilen bir 

ilave. West LB olarak, acenteyle sahip olduğumuz ilişkiyi daha da geliştirmekten çok 

memnunuz.” 
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