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ab0cd   proje özet belgesi  
 

Proje adı: KOBİ Kredi Hattı (Tarımsal İşletme & Sürdürülebilir Enerji 
Fİnansman Programı) 

Ülke: Türkiye 

Proje No: 43783 

İş Sektörü: Emanetçi kredi (Bankaları) 

Kamu/Özel: Özel sektör  

Kurul tarihi: 24 Temmuz 

Durum:  Aktif 

PSD bildirim tarihi: 
PSD güncellenme tarihi: 

Bu kısım Haberleşme’deki PSD editörü tarafından 
doldurulacaktır. 

Proje tanımı ve amaçları: 

 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Akbank’a, 
Türkiye’deki tarımsal işletme sektörlerinde faaliyet yürüten 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) ve enerji 
verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarına yatırım amaçlı KOBİ 
ve konut sahiplerine kredi vermesi için 50 milyon Avro değerinde 
finansman sağlamayı değerlendirmektedir.    

Projenin amacı, yetersiz hizmet alan bölgelerle spesifik sektörler 
(örneğin, temel tarım ve enerji verimliliği) için bankaların KOBİ 
borç verme faaliyetlerini genişletmektir. Önerilen kredi, Türkiye 
Özel Sektör Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı 
çerçevesinde Mayıs 2010’da Akbank’a verilen kredinin başarılı 
kullanımı üzerine geliştirilecektir.    

Geçiş etkisi: Bölgelerde tarımsal işletme bağlantılı KOBİ borç verme 
faaliyetlerini genişletmeye ve yetersiz hizmet alan bölgeler veya 
sektörlerde yer alan KOBİ’lere sermaye akışını genişletmede rol 
oynayabilecek yerlerde geniş dağıtım ağından faydalanarak 
enerji verimliliği yatırımları için hazır olan bankanın aracılığıyla 
orta ve uzun vadeli finansman sağlanması yoluyla edinilecek 
pazar büyümesi sonucunda geçiş etkisi meydana gelecektir.   

Söz konusu ticari işlem aynı zamanda enerji tasarrufunun ve 
enerji verimliliği yatırımlarının yayılmasının teşvik edilmesinin 
faydalarını da gösterecektir. Kezâ bu işlem, bölgede artan enerji 
maliyetleri göz önünde tutulduğunda, sanayi alanında rekabet 
edebilirliği geliştirmek için akılcı enerji kullanımının etkilerini de 
ortaya koyacaktır.      

Müşteri: 
Akbank Türkiye’nin dördüncü en büyük ticari bankası ve aktif 
büyüklüğüyle üçüncü en büyük özel sektör bankasıdır. Bankanın 
ana faaliyet alanları arasında bireysel bankacılık, kurumsal 
bankacılık, özel bankacılık, hazine faaliyetleri, uluslararası 
bankacılık ve iştirakleri (sigorta acentesi, finansal kiralama, 
borsa komisyonculuğu ve portföy yönetimi) vasıtasıyla yürüttüğü 
diğer faaliyetler yer almaktadır. Bankanın Moody’s notu Ba3 
(Negatif), S&P notu ise BBB- (Durağan) olarak belirlenmiştir.     
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EBRD finansmanı: Akbank’a 50 milyon Avro değerinde kredi 

Toplam proje maliyeti: 50 milyon Avro’ya kadar olan miktarın ABD Doları ya da Türk 
Lirası olarak tedarik edilmesi  

Çevresel ve sosyal sınıflandırma, etki, 
ve azaltma: 

Proje Finans Kuruluşu adı altında yer almaktadır çünkü proje 
mali aracılara finansman sağlanmasını içermektedir.  

Akbank’ın Mali Kuruluşlar için Banka Performans Gereklilikleri’ne 
(özellikle de Paragraf 2: İşçi ve Çalışma Koşulları ve Paragraf 9: 
Mali Aracılar) uyması gerekmektedir. Banka EBRD’nin Kurumsal 
Borç için Çevre ve Sosyal Prosedürleri’ni uygulamaya 
koyacaktır.      

TurSEFF şemsiyesi altındaki her bir alt projenin hazırlık 
sürecinin bir parçası olarak çevresel ve sosyal konuları 
kapsamak ve Yenilenebilir Enerji ile Enerji Verimliliği uygunluk 
kriterlerine uyumluluğun garantiye alınması amacıyla EBRD 
Bağımsız bir Danışmanı işe almıştır.  

Banka aynı zamanda EBRD’nin Çevresel ve Sosyal Dışlama ve 
Başvuru Listesi’ne bağlı kalmak ve Banka’ya yıllık çevre ve 
sosyal raporlarını sunmak zorundadır.   

Teknik işbirliği: Ürün tasarımıyla yardımcı olmak, bankanın tarım ve tarımsal 
işletme riskini değerlendirme becerilerini güçlendirmek ve değer 
zinciri finansman ürünleri tasarlamak amacıyla krediyle birlikte 
teknik işbirliği de sağlanacaktır. 

Akbank halihazırda, enerji verimliliği yatırım müşterilerinin risk ve 
kredi itibarını değerlendirmede uzmanlık geliştirmek amacıyla 
ihtiyaçlarına uygun teknik yardım ve Akbank personelinin çevre 
konularında eğitilmesi aracılığıyla beceri transferinden 
faydalanmıştır. Bu işlem çerçevesinde Akbank edinmiş olduğu 
becerileri hazırlanmakta olan veya şimdiden hazır olan 
sürdürülebilir enerji alt projelerini değerlendirmek için 
kullanacaktır.  

Teknik işbirliği fonlarıyla finanse edilen projelerde danışmanlık 
fırsatları için danışmanların tedariği ile ilgili bölümü ziyaret ediniz.    

Temas kişisi: Oksana Pak 

pako@ebrd.com 

İş olanakları: İş olanakları ya da tedarik için, müşteri firmayla temasa geçiniz.  

Genel sorular: EBRD projesine dair tedarikle ilgili olmayan sorularınız için:  
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380 
Eposta: projectenquiries@ebrd.com 

Kamu Bilgilendirme Politikası (PIP) PIP EBRD’nin bilgiyi nasıl açıkladığını ve strateji, politika ve 
faaliyetleri hakkında daha iyi bir farkındalık ve anlayışı teşvik 
etmek amacıyla paydaşlarıyla nasıl istişarede bulunduğunu 
düzenlemektedir.   

Aşağıdaki bağlantıdan PIP metnine ulaşabilirsiniz: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Proje Şikayet Mekanizması (PCM) EBRD Proje Şikayet Mekanizması’nı (PCM), Banka tarafından 
finanse edilen projelerin zarara neden oldukları ya da 
olabilecekleri iddialarına ilişkin bir ya da birden fazla kişi veya 
kurumlar tarafından yapılan şikayetlerin bağımsız olarak gözden 
geçirilmesine fırsat tanımak amacıyla oluşturmuştur. PCM’nin 
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Usul Kuralları’nı aşağıdaki adreste bulabilirsiniz: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf, Rusça 
metin için: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf     

PCM çerçevesinde yapılan tüm şikayetler EBRD fonlarının 
dağıtıldığı son tarihten itibaren en fazla 12 ay içerisinde 
yapılmalıdır. PCM yetkilisine (pcm@ebrd.com adresinden) 
ulaşabilir ya da şikayet başvurusunda bulunulma süresi 
konusunda emin değilseniz yardım için ilgili EBRD Yerleşik 
Ofisi’yle temasa geçebilirsiniz.  
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