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Tedarik Zinciri Çözümler Çerçevesi 

Ülke: 
Bölgesel 

Proje no.: 
52501 

Sektör: 
Tarım endüstrisi 

İlan türü: 
Özel 

Çevresel kategori: 
FI 

Onay tarihi: 
9 Haziran 2022 

Durum: 
Konsept İncelemesinden Geçti 

İngilizce PSD yayın tarihi: 

4 Mayıs 2022 

Proje Tanımı 

Toplam limiti 150 milyon avroya varan bir Tedarik Zinciri Çözümler Çerçevesinin 
("Çerçeve") oluşturulması projesidir. Bu Çerçeve kapsamında EBRD; ortak bankalar 
("Ortak Bankalar") ile gerçekleştirdiği, fonlanmış ve fonlanmamış risk paylaşım 
düzenlemeleri yoluyla "agregatör şirketler" olarak bilinen ve EBRD’nin faaliyet 
gösterdiği ülkelerde ("Faaliyet Ülkeleri") tedarikçileri bulunan büyük şirketlere 
("Referans Alıcılar") sunulan tedarik zinciri finansman programlarına katılacaktır. 
Çerçeve birçok iş sektörünü kapsamaktadır. 

Proje Hedefleri 

Çerçevenin üç hedefi vardır: (i) EBRD Faaliyet Ülkelerindeki tedarikçiler, özellikle 
KOBİ’ler için işletme sermayesi finansmanına daha iyi ve daha ucuz erişim fırsatı 
sunmak; (ii) hem Referans Alıcılar hem de onların tedarikçileri (özellikle KOBİ’ler) için, 
dâhil oldukları EBRD Faaliyet Ülkelerindeki tedarik zincirlerini daha sürdürülebilir ve 
daha dayanıklı kılacak Çevresel, Sosyal ve Yönetimsel (ESG) iyi uygulama 
standartlarına uygunluğunu kolaylaştırmak ve (iii) kriz zamanlarında EBRD’nin,  
Faaliyet Ülkelerindeki tedarik zincirlerine acil likidite sağlayabileceği bir mekanizma 
olarak görev yapmak. Çerçeve kapsamında artan kaynaklar; EBRD’nin bireysel tedarik 
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zinciri finansman programlarına ("Alt anlaşmalar") fonlanmış ve/veya fonlanmamış risk 
paylaşımı yoluyla katılacağı Araçlara tahsis edilecektir.  

Geçiş Etkisi 

ETI puanı: 65 

Çerçevenin ve faaliyetlerinin (örn., Alt Anlaşmaların) Geçiş Etkisi ("TI"); Çerçevenin 
Rekabetçi (birincil), İyi Yönetimli ve Kapsayıcı niteliklerinden kaynaklanmaktadır. Alt 
Anlaşmaların, Rekabetçilik niteliği ile birlikte İyi Yönetim ve Kapsayıcılık niteliklerinden 
birini hedeflemesi gerekecektir. Çerçeve özellikle şu nitelikleri destekleyecektir:   

1. Rekabetçi: EBRD’nin Faaliyet Ülkelerindeki tedarikçilerin (özellikle KOBİ’lerin) 
sofistike değer zincirlerine entegrasyonu için işletme sermayesi finansmanına ucuz ve 
vakitli erişimlerinin sağlanması ve standartların iyileştirilmesi. 

2. İyi Yönetimli: Tedarik zincirlerinin yeşil hâle getirilmesi ve karbonsuzlaştırılması 

için iklim duyarlı kurumsal yönetimin iyileştirilmesi ve hesap verilebilirlik 
mekanizmalarının uygulanması da dâhil olmak üzere Referans Alıcı ve tedarikçi 
düzeylerinde daha yüksek ESG standartlarının uygulanması. 

3. Kapsayıcı: Referans Alıcı tedarik zincirlerinin kapsayıcılığını iyileştiren ve/veya 

tedarikçilerin kendi tedarik zincirlerinin veya ülkelerinin ilgili bileşenlerindeki 
spesifik içerme eksikliklerine ilişkin tedarikçi standartlarını iyileştiren faaliyetler.  

EBRD Finansman Özeti 

150.000.000,00 avro 

Toplam Proje Maliyeti 

150.000.000,00 avro 

Özgün Katkı 

EBRD’nin Çerçeve kapsamındaki faaliyetlerinin özgün katkısı; EBRD’nin Faaliyet 
Ülkelerinde tedarik zinciri finansmanı görece yeni olduğu için, EBRD’nin piyasadaki 
boşluğu dolduracak büyük hacimli bir araç sunma potansiyelinden kaynaklanmaktadır. 
Yenilikçi finansman yapısı uyarınca EBRD, Faaliyet Ülkelerinde tedarikçilere ucuz, 
vakitli ve erişilebilir işletme sermayesi finansman çözümleri sunan bir finansman 
ürününün piyasaya sürülmesini destekleyecek konumda olacaktır.  Bu finansman yapısı 
ayrıca ilave ticari fonları harekete geçirmekte ve böylece, KOBİ’ler dâhil olmak üzere, 
EBRD’nin Faaliyet Ülkelerindeki tedarikçilere daha fazla finansman sunulması 
kolaylaştırılmaktadır. Küçük İşletmeler için Tavsiye Programı yoluyla EBRD, tedarik 
zincirlerinin ESG iyi uygulama standartlarına uygunluğunu desteklemek için, EBRD 
Faaliyet Ülkelerindeki tedarikçilere proje hedeflerinin zamanında gerçekleştirilmesi 
açısından önem teşkil eden uzmanlık, inovasyon, bilgi ve/veya kapasite desteği 
sunacaktır. 

Çevresel ve Sosyal Özet 
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Çerçevenin kendisi ve Araçlar sınıflandırılmamıştır; ancak, alt projeler (örn., Alt 
Anlaşmalar) FI Kategorisinde (2019) değerlendirilecektir. Çerçeve kapsamında 
fonlanmış ve fonlanmamış katılımlar yoluyla Referans Alıcıların riskini paylaşmak 
suretiyle Banka, Alt Anlaşmalarla ilişkili çevresel ve sosyal risklere dolayl ı olarak maruz 
kalacaktır. Bu nedenle Çerçeve kapsamındaki Ortak Bankalar EBRD’nin 2, 4 ve 9 sayılı 
Performans Gerekliliklerine (PR’ler) uyacak; Bankaya yıllık Çevresel ve Sosyal Raporlar 
sunacak ve gerektiğinde, Çerçeve kapsamındaki Alt Anlaşmalar için spesifik çevresel 
ve sosyal durum tespiti hükümleri içeren (ve Çerçeve için özel olarak tasarlanan) 
EBRD Çevresel ve Sosyal Risk Prosedürlerini uygulayacaktır.  İlgili Alt Anlaşmalar (örn., 
yüksek riskli işlemler) için Çevre ve Sürdürülebilirlik Birimine (ESD) uygun bir çevre 
kontrol listesi gönderilecektir. Çerçeve kapsamındaki alt anlaşmaların ESG iyileştirme 
süreçleri ve Yeşil Ekonomiye Geçiş (GET) bileşenleri olabilir; bunlar, vaka bazında 
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

Teknik İş Birliği ve Hibe Finansmanı 

Donör fonları vaka bazında kullanılabilir ve bunlardan gelen nakit girişleri, EBRD’nin 
Faaliyet Ülkelerindeki tedarik zincirlerine sürdürülebilirlik ve dayanıklılık niteliklerini 
yerleştirmek amacıyla "tepeden aşağıya" bir yaklaşımı kolaylaştırmak adına, EBRD’nin 
Küçük İşletmeler İçin Tavsiye (ASB) çerçevesi kapsamında istek doğrultusunda tavsiye 
ve eğitim faaliyetlerinin sunulması; KOBİ’ler de dâhil olmak üzere ESG ile bağlantılı 
tanımlanmış hedeflere/kriterlere uyan tedarikçilere finansal teşvikler sunan 
sürdürülebilir tedarik zinciri finansman programlarının başlatılması ve uygun kriterlere 
sahip Referans Alıcılara teknik yardım verilmesi gibi hususları destekleyebilir.  

Şirket İletişim Bilgileri 

Onur Bingöl 
BingolO@ebrd.com 

PSD’nin en son güncellendiği tarih 

4 Mayıs 2022 

Geçiş Etkisi 

EBRD’nin geçiş etkisini ölçmeye yönelik yaklaşımına dair daha fazla bilgi edinmek 
için buraya tıklayınız. 

İş fırsatları 

İş fırsatları veya satın almayla ilgili konular için müşteri firma ile irtibat kurunuz.  

Satın almayla ilişkili olmayan EBRD proje soruları için irtibat bilgileri:  

Tel: +44 20 7338 7168 
E-posta: projectenquiries@ebrd.com 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
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Kamu sektörü projeleri için EBRD Satın Alma bağlantısını ziyaret ediniz: 
 
Tel: +44 20 7338 6794 
E-posta: procurement@ebrd.com  

Genel sorular 

Diğer sorularınızı EBRD Soru Formu aracılığıyla sorabilirsiniz. 

Çevresel ve Sosyal Politika (ESP) 

ESP (Çevresel ve Sosyal Politika) ve buna ilişkin Performans Gereklilikleri (PR’ler), 
EBRD’nin “çevresel uygunluğu ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek” yönündeki 
taahhüdünü uygulamaya koyma yöntemlerini belirler. ESP ve PR’ler, kamunun 
aydınlatılması ve kamuoyunun görüşünün alınması hakkındaki ulusal kanunların ilgili 
gerekliliklerine müşterilerin uymasına ve müşterinin ve projenin özellikle çevresel ve 
sosyal performansına dair paydaşlardan kaygı ve şikâyetlerin alınması ve çözümünün 
kolaylaştırılmasına yönelik bir şikâyet mekanizması kurmasına dair özel hükümleri 
kapsar. EBRD ayrıca müşterilerinden, projeden doğan risk ve etkiler ile ilgili gerekli 
bilgileri projenin çevresel ve sosyal risk ve etkilerinin doğası ve ölçeği ile orantılı olarak 
uygun şekilde açıklamasını veya paydaşları ile anlamlı istişareler gerçekleştirmesini, 
paydaşlarının geri bildirimlerini dikkate almasını ve bunlara cevap vermesini ister. 

EBRD’nin bu konudaki uygulamalarına dair diğer bilgiler ESP’de ortaya konulmuştur. 

Ahlaki Bütünlük ve Uyum 

EBRD Uyumdan Sorumlu Yetkili Ofisi (OCCO) iyi yönetimi teşvik eder ve Bankanın 
tüm faaliyetlerinde uluslararası iyi uygulama örneklerine uygun olarak yüksek ahlaki 
bütünlük standartlarının uygulanmasını sağlar. Projelerin ahlaki bütünlük veya 
saygınlığa ilişkin Banka için kabul edilemez riskler taşımadığından emin olmak adına 
tüm Banka müşterilerinde ahlaki bütünlük durum tespiti çalışması yürütülür. Banka, 
sorunların proje değerlendirme ve onay aşamalarında tespit edilmesi ve çözülmesinin, 
Banka işlemlerinin ahlaki bütünlük içinde yerine getirilmesi açısından en etkili yöntem 
olduğuna inanmaktadır.  OCCO bu koruyucu çalışmalarda kilit rol oynar ve yatırım 
sonrasında da projelerdeki ahlaki bütünlük risklerinin izlenmesine yardımcı olur.  

OCCO ayrıca EBRD’nin finanse ettiği projelerde sahtekarlık, yolsuzluk ve görevi 
suiistimal iddialarını araştırmaktan sorumludur. Sahtekarlık veya yolsuzluktan 
şüphelenen Banka içinden veya dışından herkes, Uyumdan Sorumlu 
Yetkiliye compliance@ebrd.com adresi üzerinden e-posta yoluyla yazılı bir rapor 
sunmalıdır.  Raporlanan tüm konular OCCO tarafından takip edilecektir.  Anonim 
olanlar da dahil olmak üzere tüm raporlar incelenecektir.  Raporlar Bankanın veya 
Bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerin dillerinden herhangi birinde olabilir. Raporlardaki 
bilgiler iyi niyet temelinde sunulmalıdır. 

Bilgiye Erişim Politikası (AIP) 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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AIP (Bilgiye Erişim Politikası), 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe konmasından itibaren 
EBRD’nin strateji, politika ve faaliyetlerinin daha iyi öğrenilmesini ve anlaşılmasını 
sağlamak amacıyla bilgi açıklama ve paydaşlar ile istişare etme yöntemlerini ortaya 
koymaktadır. EBRD internet sitesindeki bilgiler için lütfen Bilgiye Erişim 
Politikası sayfasını ziyaret ediniz. 

Diğer sorularınızı EBRD Soru Formu aracılığıyla sorabilirsiniz. 

Bağımsız Proje Hesap Verebilirlik Mekanizması (IPAM) 

Eğer çevresel, sosyal veya kamuyu aydınlatmaya ilişkin endişeleri Müşteri veya Banka 
ile (örn. Müşterinin Proje düzeyinde şikâyet mekanizması yoluyla veya Banka 
yönetimiyle doğrudan iletişime geçilerek) ele alma çalışmaları başarısız olursa bireyler 
ve kurumlar endişelerini EBRD’nin Bağımsız Proje Hesap Verebilirliği Mekanizması 
(IPAM) aracılığıyla ele alma yoluna da gidebilirler.  

IPAM, Projeye ilişkin, bir zarara yol açmış (veya açması muhtemel) hususları bağımsız 
olarak değerlendirir. Mekanizmanın amacı; çevresel, sosyal ve kamuyu aydınlatmaya 
ilişkin sorunları çözmek için Proje paydaşları arasında diyalog kurulmasını 
desteklemek; Bankanın Çevresel ve Sosyal Politikasına veya Bilgiye Erişim 
Politikasının Projeye özel hükümlerine uyup uymadığını tespit etmek ve eğer varsa bu 
politikalarla ilgili uyumsuzlukları ele almak, aynı zamanda Banka açısından gelecekteki 
uyumsuzluk sorunlarını önlemektir. 

Gizli çevrimiçi form, e-posta, posta veya telefon yoluyla nasıl inceleme Talebinde 

bulunabileceğinizi öğrenmek için lütfen Bağımsız Proje Hesap Verebilirlik 

Mekanizması internet sayfasını ziyaret ediniz. IPAM, Taleplerinizin Proje Hesap 

Verebilirlik Politikası ve Rehberine göre gönderilmesi veya işlenmesi ile ilgili tüm 

endişelerinizi ele almak ve sorularınızı yanıtlamak için hazırdır. Başvuranların kimlikleri, 

talepte bulunmaları hâlinde, gizli tutulabilir.  

https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html
mailto:ipam@ebrd.com
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html

