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Proje tanımı ve
hedefler:

EBRD (Avrupa Imar ve Kalkınma Bankası), Türk MKOBİ Finasman Kredisi adıyla mikro,
küçük ve orta ölçekli işletmelere (MKOBİ’ler) kredi sağlanması amacıyla Türkiye’nin
önde gelen ticari bankalarına 150 milyon Euro'ya kadar öncelik teminatlı kredi sağlamayı
planlamaktadır. Projenin amacı, söz konusu bankaların MKOBİ kredi portföylerini
Türkiye’nin ekonomik olarak daha az gelişmiş Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerine
ve kredi temin etme olanaklarının sınırlı olduğu (örn. tarım, kadın girişimciler gibi) belirli
sektörlere yaygınlaştırmalarına olanak sağlamaktır. EBRD kredisi, ayrıca bankaların fon
tabanlarına çeşitlilik katmasına ve bunu genişletmesine de yardımcı olacaktır.

Alt projeler:
Geçiş etkisi:

Piyasa genişlemesi ile geçiş etkisi meydana gelecektir. Piyasa genişlemesi, soz konusu
başlıca bankaların ekonomik açıdan daha az gelişmiş bölgelerde belirli sektörlere ve
amaçlara (örn. küçük tarım girişimleri ve kadın girişimciler) dönük kredi olanaklarını
hızlandırıp yaygınlaştırarak, kredi vadelerini uzatmak ve bu bankaların sahip olduğu
geniş dağıtım ağlarını kullanmak suretiyle MKOBİ alt kredilerinin ortalama büyüklüğünü
azaltmak amacıyla orta ve uzun vadeli finansman sağlanmasıyla gerçekleştirilecektir.
EBRD, piyasa koşullarına bağlı olarak, bu işlemlerin yerel para birimiyle sağlanan
krediler ve/veya sendikasyon / müşterek finansman kredileri biçiminde
gerçekleştirilmesini maksimum düzeye çıkarmak için gerekli gayreti sarf edecektir.

Müşteri:

Söz konusu kredi müşterileri Türkiye’deki ticari bankalardır. Müşterilerin, ülkenin daha az
gelişmiş bölgelerinde en geniş erişim olanağına sahip, kurumsal yeterliliği bulunan ve
MKOBİ finansmanının yaygınlaştırılması yönünde taahhüt veren önde gelen ticari
bankalar arasından seçilmesi planlanmaktadır.

EBRD
finansmanı:

Uygun olan yerlerde sendikasyon/müşterek finansman kredileri de dâhil olmak üzere
150 milyon Euro değerinde öncelik teminatlı kredi.

Toplam proje
maliyeti:

En fazla 150 milyon Euro.

Çevresel etki:

Finansal Kurumlar kategorisindedir (2008). Katılımcı Bankaların (KB’ler) tümünün
EBRD’nin Finansal Kurumlar Performans Koşullarına (özellikle 2 ve 9 numaralı
Performans Koşulları) ve EBRD’nin Çevre ve Sosyal İstisna ve Başvuru Listelerine
uymaları ve EBRD’ye Yıllık Çevre Raporları ve Sosyal Raporlar sunmaları talep
edilecektir. Tüm Katılımcı Bankalar e-kılavuzda kısaca belirtildiği şekilde Küçük ve Mikro
Kredilere Yönelik EBRD Çevre ve Sosyal Prosedürlerini uygulamak zorundadır.

Teknik işbirliği:

Türkiye Özel Sektör Destek İmkânı - MKOBİ Finansman penceresi için destek olarak AB
tarafından sağlanan en fazla 15 milyon Euro. Söz konusu fonlar, belirli uygunluk
kriterlerini karşılayan MKOBİ kredilerinin geliştirilmesini desteklemek için ilk kayıp
rizikosu için bir tampon görevi görmek üzere kullanılacaktır.
Katılımcı Bankaların Türkiye’nin ekonomik açıdan daha az gelişmiş Güney Doğu ve
Doğu bölgelerinde MKOBİ portföylerini artırmak ve genişletmek amacıyla kapasite
oluşturma için en fazla 6 milyon Euro değerinde Geçiş Ülkesi fonları. Geçiş Ülkesi
desteği, Katılımcı Bankaların MKOBİ kredilerini yeni alanları kapsayacak şekilde
genişletmeleri ve özellikle Irak ve Ermenistan sınırında bulunan bankacılık sektörünün
gelişmediği bölgelerdeki hedef gruplar için yeni ürünler geliştirmeleri için gereklidir. ABD
bu amaç doğrultusunda 3 milyon Dolar değerinde Geçiş Ülkesi fonu sağlamayı
planlamaktadır.
Teknik işbirliği fonları ile finanse edilen projeler için danışmanlık fırsatları hakkında
lütfen, danışman tedariki bölümünü ziyaret edin.

Şirket iletişim
adresi:

Pak Oksana
E-posta: pako@ebrd.com

EBRD iletişim
adresi:

Oksana Pak, Operasyon Lideri: pako@ebrd.com

İş fırsatları:

İş fırsatları ve satın alma için, müşteri şirketle temasa geçin.

Genel sorular:

Satın alma ile ilgili olmayan EBRD proje soruları:
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380
E-posta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu
Bilgilendirme
Politikası (PIP):

PIP, EBRD'nin bilgileri nasıl ifşa etmesi ve stratejilerine, politika ve işlemlerine yönelik
farkındalık ve algıyı geliştirmek için paydaşlarından nasıl destek alması gerektiğini
belirler.
PIP Metni

Bağımsız
Müracaat
Mekanizması
(IRM):

EBRD, IRM’i bir Banka projesinden doğrudan veya dolaylı şekilde etkilenebilecek yerel
grupların, banka işlemlerinden bağımsız olarak, Banka ile ilgili şikâyet ve uyarılarını
bildirmeleri amacıyla kurmuştur.
Şikayette bulunma yönergeleri ve Prosedür kuralları

