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ab0cd   Proje Özet Belgesi 
 

Proje adı: KOBİ Kredisi – Garanti (kadınlar) 

Ülke: Türkiye 

Proje Kimlik No: 43784 

İş sektörü: Bankalara sunulan krediler 

Kamu/Özel: Özel sektör  

Komisyon tarihi: 18 Eylül 2012 

Durum:  Aktif 

  

Proje tanımı ve amaçları: 

 

EBRD Türkiye’de kadınlar tarafından işletilen ya da sahip olunan 
Küçük ve Orta Ölçekli firmalara (KOBİ) kullandırılmak üzere 
Garanti Bankası’na 60 milyon ABD doları tutarında birinci 
dereceden karşılıksız kredi vermeyi düşünmektedir. Bu çalışma 
Garanti Bankası’nın kadınlar tarafından işletilen ve/veya sahip 
olunan KOBİ portföyünün genişlemesine destek olacaktır.  

Geçiş etkisi: Projenin geçiş etkisi Türkiye’de kadınlar tarafından işletilen 
ve/veya sahip olunan KOBİ’lerin desteklenmesini sağlayarak 
pazarın genişlemesine ve özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 
büyük şehirlerin dışındaki bölgelerin gelişmesine de destek 
olacaktır. Bu çalışma ayrıca diğer Türk Bankalarının da iş 
hayatındaki kadınlara yönelik benzer girişimlerde bulunmaları 
konusunda örnek teşkil edecektir. 

Müşteri: 
 
Garanti Bankası Türkiye’nin üçüncü en büyük ve özel 
sermayeyle işletilen ikinci en büyük bankadır.  Garanti Bankası 
kurumsal, ticari, KOBİ ve tüketici segmentlerinde 11 milyon 
müşteriye sahip evrensel bir banka olup sahip olduğu 926 şubesi 
sayesinde entegre finansal hizmetler sunmaktadır. Garanti 
Bankasının iki ana hissedarı BBVA (% 25.01 hisse) ve Doguş 
Holding (% 24.23 hisse)’dir. 
 

EBRD finansmanı: 60 milyon ABD dolarlık birinci dereceden verilecek olan kredi 
2012 ve 2013 yıllarında olmak üzere 35 milyon ABD doları ve 25 
milyon ABD Doları olmak üzere Garanti Bankası’na iki dilimde 
verilecektir. 

Toplam proje maliyeti: 60 milyon ABD Doları’na kadar  

Çevresel ve sosyal sınıflandırma, etki 
ve azaltma: 

Kategori FI: Garanti Bankası EBRD’nin Performans Kriterlerinin 
2 & 9.suna uyması ve Performans Kriterlerinin Uygulanması 
konusunda EBRD’ye yıllık rapor vermekle yukumludur.   

Teknik işbirliği: 
 
Garanti Bankası halen devam eden MSME, MidSEFF, TurSEFF 
ve TurAFF gibi çerçeve programlarında yer almis ve cesitli teknik 
desteklerden  faydalanmıştır.  Sozkonusu projeler, Temiz 
Teknoloji Fonu (Clean Technology Fund), ABD ve AB tarafından 
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desteklenmişlerdir. EBRD, Garanti Bankası’na teknik destegini 
surdurmeye devam edecektir. Bu kapsamda EBRD, Kadın 
Girişimcilerin yönetim ve finansal bilgi ve yetkinliklerini artırmak 
için ilgili kuruluşlarla ortak bir girişim başlatması için destek 
vermeyi planlamaktadır. 
 

Teknik İşbirliği Fonları tarafından finanse edilen projelerde 
olabilecek danışmanlık fırsatları için lütfen procurement of 
consultants  ziyaret ediniz. 

Şirket İletişim: 
Kontak Kişinin Adı : Gencay Gedik 
E-posta : gencayge@garanti.com.tr 
Posta Adresi : Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2  34340 
Beşiktaş, İstanbul, Türkiye 
Telefon : 0090 212 318 17 33 
Faks : 0090 212 216 62 17 

Website : www.garanti.com.tr 

İş fırsatları: İş fırsatları veya tedarikçi başvurularınız için müşteri firma ile 
iletişime geçiniz. 

Genel sorular: Tedarik ile ilgili olmayan EBRD proje soruları: 
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Basın ve Halkla İlişkiler Politikası (PIP) PIP, EBRD’nin bilgiyi ne şekilde açıkladığını düzenler ve 
stratejilerinin, politikalarının ve operasyonlarının daha iyi şekilde 
bilinmesi ve anlaşılmasını teşvik etmek için hissedarlarına 
danışır. 

PIP metni aşağıdaki adresten temin edilebilir: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Proje Şikâyet Mekanizması (PCM) EBRD banka tarafından finanse edilen ve zarara yol açması 
muhtemel veya açtığı iddia edilen projelerle ilgili bir veya daha 
fazla kişiden veya kurumlardan gelen şikâyetlerin bağımsız bir 
şekilde değerlendirilmesine olanak sağlamak amacıyla Proje 
Şikâyet Mekanizması (PCM)’nı hayata geçirmiştir. PCM’nı 
düzenleyen Uygulama Kuralları aşağıdaki adresten temin 
edilebilir: 

http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf ,  

Rusça versiyonu için:  
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf  

PCM altındaki şikayetler EBRD fonlarının son dağıtımından 
itibaren en geç 12 ay içerisinde dosyalanmalıdır. Bir şikâyetin 
dosyalanma süresi ile ilgili emin olamadığınız durumlarda yardım 
için PCM görevlisine (pcm@ebrd.com) veya ilgili EBRD Yerel 
Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz. 
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