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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası enerjide 
bağımlılığın ortadan kaldırılması, özel 
sektörün altyapıya dâhil edilmesi ve 
Türk ekonomisinin dayanak noktası olan 
küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 
(KOBİ’lerin) finansmana erişmelerinin 
kolaylaştırılmasına yardımcı olmak üzere 
Türkiye’ye gelmiştir. Söz konusu KOBİ’lerin 
çoğunun ülkenin az gelişmiş bölgelerinde 
bulunan ve tarım sektöründe faaliyet 
gösteren işletmeler olması önemlidir. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası binlerce 
işletmeyi faaliyetlerine başladığı 2009 
yılının başından beri özel kredi olanakları ile 
desteklemiş ve müşterileri arasında ticari 
bankalardan belediyelere ve KOBİ’lere 
kadar pek çok işletmenin bulunduğu 80 
civarında anlaşma için hem borçlarına hem 
de sermayelerine doğrudan finansman 
sağlamıştır. Projelerimizin yaklaşık yarısı 
işletme ve konutların enerji verimliliği de 
dâhil olmak üzere sürdürülebilir enerji 
konusuna odaklanmıştır. Banka bugüne 
kadar 30 adet yenilenebilir enerji üreteci, 
rüzgâr çiftliği, jeotermal elektrik santrali 
ve hidroelektrik santraline finansman 
sağlamıştır. Bunların içinde ülkenin en 
büyük iki rüzgâr çiftliği de ( Rotor ve 
Bares) bulunmakta olup, yeni projelerin 
araştırılmasına devam edilmektedir. 

Önemli diğer yatırımlarda bize şablon 
görevi görecek olan ve yol inşaatındaki 
ilk Kamu Özel Ortaklığına öncülük etmiş 
bulunuyoruz. Kalabalıklaşmış İstanbul’un 
boğaz içini denizin altından kat edecek 
ilk karayolu tünelinin inşa edilmesine 
yönelik 1,4 milyar dolarlık kredi Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankasından sağlanan 
150 milyon dolarlık kredi ile 2012 
sonbaharında tamamlanmıştır. Finansörler 
arasında Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile 

Kore Eximbank dâhil olmak üzere başka 
bankalar da bulunmaktadır.

Yerel bankalara sağlanan (kadın 
girişimcilerin desteklenmesinde 
kullanılmak üzere Garanti Bankasına açılan 
60 milyon avroluk kredi gibi) kredi imkânları 
ve bağışçılar tarafından desteklenmekte 
olan Yerel İşletme Kredisi yoluyla sayısız 
KOBİ’yi doğrudan desteklemeye devam 
ediyoruz.  AB Temiz Teknoloji Fonu ve 
Türk Hazinesinin sağladığı destekle ve 
yerel bankalar vasıtasıyla KOBİ’lere 
enerji tasarrufu ve temiz enerji yatırımları 
konusunda 700 milyon avroluk kredi 
imkânı sunulmuştur.

Türkiye’deki istihdamın dörtte birini 
sağlayan tarım sektörüne finansman 
sağlamaya devam edeceğiz. İlk öz sermaye 
yatırımımızı büyük emtia işleyicilerden biri 
olan Tiryaki’ye yaptık (2012) . Temel tarım 
sektöründeki ilk anlaşmamızı beyaz et ve 
yumurta üreticisi Keskinoğlu ile imzaladık 
(2013). Özel kredi imkânlarımızla ve Türk 
bankalarının aracılığı ile çiftçilerimize 
finansman sağlamaya devam edeceğiz.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
kamu hizmetlerine daha fazla yatırım 
yapmaya hazırdır. Ülkenin güneyinde 
bulunan Mersin’de deniz kirliliğini 
önlemek amacıyla atık su arıtma tesisi 
bizim sağladığımız finansman ile inşa 
edilmektedir. Batıdaki şehirlerden biri olan 
Bursa’da ise yeni yapılan hafif raylı sistem 
öğrencileri ve hastaları şehir merkezinden 
üniversiteye ve üniversite hastanesine 
taşımaya başlamıştır. Ayrıca, sanayi 
atıklarının enerjiye ve diğer kaynaklara 
dönüştürülmesine yönelik arayışlarımız da 
sürmektedir.

Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası Türkiye’de

2009 yılında Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımızdan beri Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası olarak değişim için birçok yatırım yaptık; güneyde 
daha temiz bir deniz, kuzeyde daha hızlı ulaşım, batıda yeni bir kent içi ulaşım 
sistemi, orta kısımda kadın girişimcilerin desteklenmesi, doğuda KOBİ’lerin 
yeniden yapılandırılması ve enerji tasarrufuna yardımcı olduk. Rüzgâr 
çiftliklerinden nar çiftliklerine, traktör imalatçılarından elektrikle çalışan 
hastane yatağı üreticilerine kadar Türk işadamı ve işkadınlarına ve dolayısıyla 
Türk ekonomisine yenilikte ve büyümede destek verdik.  

Bir bakışta
Proje sayısı 

78
Kümülâtif iş hacmi

€2,661 milyon
Kumulatif Odemeler

€2,163 milyon
Portfolio

€2,548 million
Aktif Operasyon Hacmi

78
Mevcut Operasyonlar

€2,051 million
Ozel sektorun portfoy payi

96%

Önemli Olaylar
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Ülke stratejisi 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının 
(2012 yılı Nisan ayında onaylanmış 
bulunan) Türkiye stratejisinde, banka 
faaliyetlerinin geçiş açıklarının belirgin 
olduğu ve ticari ve ticari olmayan 
finansman kaynaklarından sağlanabilen 
finansman ve uzmanlığa ilaveten Bankanın 
ilave finansman ve uzmanlık sağlayabildiği 
alanlara odaklanmasına devam edilmesi 
öngörülmüştür.  (Enerji sektöründe 
devam etmekte olan reformların politika 
diyalogu ile desteklenmesi dâhil) 
sürdürülebilir enerji üretimi,  mikro, 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
geliştirilmesinin teşvik edilmesi, Türk 
sanayinin rekabet gücünün arttırılması 
ve kentsel altyapı yatırımlarında yönelik 
piyasa yaklaşımlarının desteklenmesine 
dikkat sarf edilecektir. Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası Türk hükümetinin 
işletme, finans ve altyapı sektörlerinde 
yürütmekte olduğu özelleştirme 
programına da destek verecektir.
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Hisarlar şirketinin bir rüyası var. Tek kişilik bir demirci dükkânı 
olarak kırk yıl önce ticari hayata atılan şirket, artık Türkiye 
topraklarına özel olarak tasarlanmış tarım makinelerini 
üreten başlıca üreticilerden biri ve ABD’nin tarım makineleri 
üreticisi John Deere ve Kanada’nın tren üreticisi Bombardier 
gibi küresel devlere parça sağlayan bir tedarikçi haline 
gelmiştir. Ama şirket daha da büyümeyi istemektedir.

Hisarlar Türkiye’de traktör kabini üreten ilk şirket olup, birçok tarım 
makinesinin yaratılmasına öncülük etmiştir. Şirket ilk traktör-
arkası pamuk toplama makinesini beş yıl önce piyasaya sürmüş, 
araştırma-geliştirme merkezini ise ülkenin orta kırımında bulunan 
Eskişehir’de 2011 yılında açmıştır. Hisarlar Türk tarımının ve 
dolayısıyla kendi pazarının büyüyeceğine inanmaktadır. Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası da bu inancı paylaşmaktadır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası,  Darby Converging Europe 
Fund III ile birlikte yaptığı 22 milyon avroluk müşterek yatırımla 
şirketin borç verenlerinden ve hissedarlarından biri olmuştur. 
Yatırımımız şirketin tarım makineleri, kabin ve yedek parça 
konudaki ticari faaliyetlerinin büyümesine yardımcı olmuştur.

Hisarlar:  Türkiye’nin tarım 
arazilerine Türk malı makineler

Guncel projelerin sektorlere gore analizi

Sanayi, Ticaret & Tarim  18%

Enerji    17%

Finans Sektoru  45%

Altyapi     19%
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1 Ortak tarim, imalat ve hizmetler, gayrimenkul turizm 
ve telekominikasyon
2 Enerji ve dogal kaynaklar ile enerji sektoru
3 Finans Sektorunde, finansal aracilar ile yapilan 
mikro ve kucuk-orta buyuklukteki yatirimlar
4 Altyapida Belediye cevre yatirimlari ile ulastirma 
yatirimlari


