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Projenin tanımı ve hedefleri: 

 

EBRD, 2010 yılından bu yana bir EBRD ortağı olan Türkiye İş 
Bankasına 150 milyon Euro tutarında bir finansman kredisi 
vermeyi düşünmektedir. Finansman kredisi, tarım, enerji 
verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi öncelikli sektörlerde faaliyet 
gösteren KOBİ'lere ve ticari girişimde bulunan kadınlara kredi 
olarak verilmek üzere üç dilimde sağlanacaktır. 

Kalkınma etkisi: Kredinin tarımsal kredi dilimi, İş Bankasının kredilendirme 
faaliyetlerinde gerçekleşen büyümeyi destekleyecek ve gerek 
tarım sektöründe gerekse Türkiye'nin ekonomik açıdan en az 
kalkınmış alanlarında finansmana erişimi kolaylaştırarak, yeni iş 
fırsatları yaratacaktır.  

Kredinin enerji verimliliği dilimi ise Türkiye'nin artan enerji 
maliyetleri karşısında sınai rekabet gücünü arttırmak için 
rasyonel enerji kullanımının etkilerinin KOBİ'lere gösterilmesini 
sağlayacaktır.  

Son olarak, ticari girişimde bulunan kadınlara verilecek dilim, 
ülkede kadın girişimciliğine ve kadınların ekonomik anlamda 
yetkilendirilmesine destek olacaktır. 

Müşteri: 1924 yılında kurulan ve Türkiye'nin en büyük bankası olan İş 
Bankası, 2012 sonu itibarıyla toplam aktifleriyle %13,5, toplam 
kredileri ile %14,2 ve öz sermayesi ile %12,6 pazar payına 
sahiptir. Banka, ülke çapında 1231 yerli şubesi ile faaliyet 
göstermektedir. İş Bankası uzun bir süredir KOBİ'lerin 
desteklenmesi üzerinde çalışmaktadır ve "Küçük İşletme 
Kredileri" programını başlatan ilk Türk bankası olmuştur. 

 EBRD finansmanı: Üç dilimde sağlanacak 150 milyon Euro'ya kadar finansman 
kredisi.  

Toplam proje maliyeti: 150 milyon Euro 

Çevresel ve sosyal sınıflandırma, etki FI Kategorisinde yer almaktadır. İş Bankasının, EBRD'nin 2 ve 9 
sayılı Performans Şartlarına ve Küçük ve Mikro Kredilere İlişkin 
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ve etkileri hafifletme: Çevresel ve Sosyal Prosedürlerine uyması gerekecektir. 
Bankanın ayrıca EBRD'ye yıllık çevresel ve sosyal raporlar da 
sunması gerekecektir. 

Teknik işbirliği: İş Bankası, AB Türkiye Özel Sektör Destek Fonu tarafından 
finanse edilen Türkiye Mikro ve Kobi Finansmanı Teknik İşbirliği 
Programı (TSMELP) çerçevesinde verilen teknik yardımdan ve 
AB/EBRD Doğu Avrupa Kobi Finansman Programı ile finanse 
edilen teknik yardımdan faydalanacaktır.    

Teknik işbirliği fonları ile finanse edilen projelerde danışmanlık 
fırsatı için danışmanların tedariği ile ilgili bölümü ziyaret ediniz. 

Şirketin irtibat sorumlusu: Nilgün Osman 
Türkiye İş Bankası A.Ş. 
Uluslararası Bankacılık Bölümü 
Yapılandırılmış Finans Birimi 
İş Kuleleri Kule:1 Kat:25 34330 4.Levent - İstanbul 
 
Telefon: +90 212 316 28 10 
Faks: +90 212 316 08 32 
e-posta: nilgun.osman@isbank.com.tr  

İş fırsatları: İş veya satın alma fırsatlarıyla ilgili bilgi almak için müşteri firma 
ile temasa geçiniz. 

Genel istihbarat: EBRD'den, proje hakkında, satın alma konusu dışında bilgi 
almak için: 
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380 
E-posta: projectenquiries@ebrd.com 

Kamu Bilgilendirme Politikası Kamu Bilgilendirme Politikası, EBRD'nin bilgileri açıklama ve 
paydaşları ile istişarede bulunma yöntemlerini belirlemekte 
böylelikle Bankanın stratejilerinin, politikalarının ve faaliyetlerinin 
daha iyi öğrenilmesini ve anlaşılmasını sağlamaktadır.  

Kamu Bilgilendirme Politikasının tam metnine şu adresten 
ulaşılabilir: http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Proje Şikayet Mekanizması EBRD, finanse ettiği ve olumsuz bir etkiye yol açtığı veya açma 
ihtimalinin bulunduğu iddia edilen projelerle ilgili bir veya daha 
fazla kişiden veya kuruluştan gelen şikayetlerin bağımsız bir 
şekilde incelenmesi amacıyla Proje Şikayet Mekanizmasını tesis 
etmiştir. Proje Şikayet Mekanizmasına ilişkin Usul Kuralları 
aşağıdaki adreste mevcuttur: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf Kuralların 
Rusça versiyonu ise şu adreste 
bulunmaktadırhttp://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PC
MRulesRussian.pdf  

Proje Şikayet Mekanizması kapsamındaki bir şikayetin, EBRD 
fonlarının son kez dağıtıldığı tarihten sonra en geç 12 ay içinde 
yapılması gereklidir. Bir şikayetin sunulması gereken süreden 
emin değilseniz, yardım almak için Proje Şikayet Mekanizması 
sorumlusu ile (pcm@ebrd.com) veya ilgili EBRD Ülke Ofisi ile 
temasa geçebilirsiniz. 
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