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Bu bölüm İletişim Departmanındaki PSD editörü tarafından 
doldurulacaktır. 

Proje açıklaması ve hedefleri: 

 

EBRD, 400 milyon EURO’luk bir çerçeve operasyon 
planlamaktadır; bu kapsamda Türkiye’deki en az dört ticari 
bankaya, tarım işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren özel 
sektör küçük ve orta büyüklükteki işletmelerine (KOBİ) kredi 
yoluyla verilmek üzere EBRD tarafından finansman 
sağlanacaktır (TurAFF).  

Bu TurAFF çerçeve operasyonu 200 milyon EURO ana kredi ve 
200 milyon EURO eş finansman ile EBRD’nin seçilen KOBİ alt 
projelerinde doğrudan risk katılımını  içerecektir. 

TurAFF’ın amacı, bankaların Türkiye’de tarım işletmeciliği 
sektöründe başarıyla faaliyet gösteren KOBİ’lere orta ila uzun 
vadeli finansman sağlamasına olanak vermektir. EBRD’nin 
finansmanı aynı zamanda bu öncelikli sektöre odaklanma ve 
finansman tabanlarını çeşitlendirip uzatma konusunda bankalara 
yardımcı olacaktır. 

Alt projeler: Bu ve diğer çerçeve projeler için alt projeler listesine 
başvurabilirsiniz. 

Geçiş etkisi: Kredi Aracı, bankaların özellikle az hizmet alan bölgelerde olmak 
üzere tarım işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) kredi verebilmesini 
desteklemek için bankalara vadeli finansman sağlayacaktır. Eş 
yatırım süreciyle, EBRD kredi verme ve izleme süreçlerini daha 
da iyileştirmek üzere bankalarla birlikte çalışacaktır. Birlikte, bu 
çabalar KOBİ statüsündeki tarım işletmelerinin kullanabileceği 
vadeli finansmanı arttıracak ve özel bankacılık sektörü içinde 
tarım ve tarım işletmeciliği risklerini değerlendirme ve değer 
zinciri finansmanı sağlamaya yönelik becerileri geliştirecektir. 
Bu, tarım işletmeciliği sektörünü önceliklendirme ve sektördeki 
KOBİ’lere amade kıldıkları kredileri bu Kredi Aracının ötesine 
taşıma konusunda bankaları destekleyecektir. 

Müşteri: Söz konusu kredi aracının müşterileri Türkiye’deki ticari bankalar 
olacaktır. Müşterilerin, coğrafi kapsama alanları ve tarım 
işletmeciliği sektöründe KOBİ’lere finansman sağlama 
konusundaki kurumsal kapasite ve taahhütleri temelinde, lider 
ticari bankalar arasından seçilmesi planlanmaktadır. 
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EBRD finansmanı: 200 milyon EURO’ya kadar ana kredi 

200 milyon EURO’ya kadar eş finansman; bu, seçilen KOBİ alt 
projelerinde EBDR’nin doğrudan risk katılımını içerecektir. 

Toplam proje maliyeti: 400 milyon EURO’ya kadar  

Çevresel ve sosyal sınıflandırma, etki 
ve azaltım: 

FI (2008) olarak kategorilendirilmiştir. Tüm katılımcı bankaların 
(PB) FI’lar için EBRD tarafından belirlenen Performans 
Gereklerini karşılaması (özellikle PR2 ve 9), EBRD'nin Çevresel 
ve Sosyal İstisna ve Sevk Listelerine uyması ve EBRD’ye Yıllık 
Çevresel ve Sosyal Raporları sunması gerekecektir.. Tüm 
katılımcı bankalardan EBRD’nin e-kitapçıkta da belirtilen Küçük 
ve Mikro Krediler için Çevresel ve Sosyal Prosedürlerini 
uygulamaları istenecektir. 

Teknik işbirliği: TurAFF’e katılan bankaların, tarım işletmeciliği sektöründe 
faaliyet gösteren Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere 
(MKOBİ) kredi verme kapasitelerini arttırmak için Türkiye MKOBİ 
Finansmanı Teknik İşbirliği Programı (TMSMELP) çerçevesinde 
sağlanan teknik yardımı alacağı öngörülmektedir. TMSMELP 
halihazırda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından finanse 
edilmektedir. 

Şirket irtibat noktası: Pak Oksana pako@ebrd.com  

Nadia Petkova petkovan@ebrd.com 

İş fırsatları: İş fırsatları veya tedarik konuları için, lütfen müşteri şirket ile 
irtibat kurun. 

Genel sorular: Tedarik ile ilişkili olmayan EBRD proje soruları için: 
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380 
E-posta: projectenquiries@ebrd.com 

Kamu Bilgilendirme Politikası (PIP) PIP, EBRD’nin stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkında 
daha iyi bir farkındalık ve anlayış sağlamak üzere paydaşlarına 
nasıl danıştığını ve hangi şartlarda bilgi verdiğini açıklamaktadır.  

PIP metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Proje Şikayet Mekanizması (PCM) EBRD, Banka tarafından finanse edilen ve herhangi bir zarara 
neden olduğu veya olabileceği iddia edilen projelerle ilgili olarak 
bir veya daha fazla birey veya şirket tarafından yapılan 
şikayetlerin bağımsız olarak incelenmesi için bir olanak 
sağlamak üzere Proje Şikayet Mekanizmasını (PCM) 
oluşturmuştur. PCM’nin dayandığı Usul Kuralları’na  
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf 
adresinden erişilebilir; Usul Kuralları’nın Rusça versiyonu ise 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf adresinde mevcuttur. 

PCM kapsamındaki şikayetlerin EBRD fonlarının son dağıtımını 
müteakip en geç 12 ay içinde yapılması gerekmektedir. Şikayet 
dilekçesinin verilebileceği dönem konusunda emin değilseniz 
yardım için PCM sorumlusuyla (pcm@ebrd.com) ya da ilgili 
EBRD Yerleşik Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz. 
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