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ab0cd   proje özet belgesi 
 

Proje adı: Garanti Bankası – Mikro ve KOBİ Finansman Programı  

Ülkesi: Turkiye  

Proje No: 45705 

Sektör: Bankalara kredi 

Kamu/Özel: Özel sektör  

Kurul tarihi: 17 September 2013 

Durumu:  On değerlendirmeyi geçti,kurul onayini bekliyor 

PSD açıklama tarihi: 
PSD güncelleme tarihi: 

Bu kısım İletişim bölümünde görevli Proje Özet Belgesi editörü 
tarafından doldurulacaktır.  

Proje tanımı ve amaçları:  

 

Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) mevcut ve 
gelecekteki havaleleri teminat olarak kabul ederek Garanti 
Bankası’na Türkiye’nin az kalkınmış bölgelerindeki mikro, küçük 
ve orta ölçekli işletmelere kullandırılmak üzere 50 milyon euro 
kredi vermeyi düşünmektedir. Bu işlem Garanti Bankası’na uzun 
vadeli finansman sağlayacak ve geniş şube ağı aracılığıyla az 
kalkınmış bölgelerde faaliyet gösteren mikro ve küçük ve orta 
boy işletmelere öncelik vermesine yardımcı olacaktır.  

 

Değişim etkisi: Değişim etkisi, Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinde yer alan 
mikro ve küçük ve orta boy işletmelere destek vererek pazarın 
genişletilmesiyle gerçekleşecektir. Mümkün olan yerlerde hedef 
bölgelerdeki mikro ve küçük ve orta boy işletme kümeleriyle 
bağlar kurulması için girişimde bulunulacaktır.  

Müşteri: Garanti Bankası Türkiye’nin üçüncü en büyük bankası ve ikinci 
en büyük özel bankasıdır. Çok amaçlı bir banka olup kurumsal, 
ticari, KOBİ ve tüketici segmentlerinde faaliyet gösterir ve 961 
şubesi aracılığıyla bütünleşik finansal hizmetler sunar. Garanti 
Bankası’nın iki ana hissedarı BBVA (hisslerin %25.01’i) ve 
Doğuş Holding’dir (hisselerin %24.23’ü). 

EBRD finansmanı: EBRD, Garanti Bankası’nın mevcut Çeşitlendirilmiş Ödeme 
Hakları (DPR) programı kapsamında ihraç ettiği euro ya da ABD 
doları cinsinden derecelendirililmiş kıdemli tahvillere yatırım 
yapacaktır. 

Toplam proje maliyeti: Euro ya da ABD doları cinsinden 50 milyon Euro’ya kadar.  

Çevre ve sosyal sınıflandırma, etki ve 
etki azaltımı: 

Bu proje FI olarak sınıflandırılmıştır: Garanti Bankası’nın 
EBRD’nin 2 ve 9 sayılı Performans Koşulları’nı uygulaması ve 
performans koşullarının uygulanmasıyla ilgili her yıl Banka’ya 
rapor vermesi gerekecektir.   

Teknik işbirliği: Küçük İşletmeler Stratejisi’ne (SBS) uygun olarak yapılması 
planlanan işlemi mikro ve küçük ve orta ölçekli işletmelerle 
bağlantılandırmak üzere çalışmalar yapılacaktır. Bu konuda SBS 
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Ekibi, hem EGP (İşletmeleri Büyütme Programı) ve BAS (İş 
Danışmanlığı Hizmetleri) Desteği, hem de Sektör Geliştirme 
Etkinliği ve Piyasa Geliştirme Etkinliği aracılığıyla gerekli yardımı 
sunacaktır. Garanti Bankası geçmişte ve halihazırda mikro ve 
küçük ve orta ölçekli işletmeler, MidSEFF, TurSEFF ve TurAFF 
gibi çerçeveleri kapsayan Teknik İşbirliği etkinliklerinden 
yararlanmıştır. Bunlara aralarında Clean Technology Fund, ABD 
Hükümeti ve AB’nin de bulunduğu çeşitli donörler de destek 
vermiştir. EBRD ayrıca Garanti Bankası’nın kadın girişimcilerin 
finans ve yönetim okuryazarlığını ve kapasitesini geliştirmek 
üzere akademik kurumlarla yaptığı ortak çalışmaları 
desteklemektedir. 

Şirket irtibat bilgileri: Gencay Gedik 
Levent,  
Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2  
34340 Beşiktaş,  
İstanbul,  
Türkiye 

 
E-posta : gencayge@garanti.com.tr  
Telefon : 0090 212 318 17 33 
Faks : 0090 212 216 62 17 
Web sitesi : www.garanti.com.tr 

İş fırsatları: İş fırsatları ya da satın alma ile ilgili olarak müşteri şirketle 
temasa geçiniz.  

Genel sorularınız için: EBRD projeleriyle ilgili satın alma konusu dışındaki sorularınız 
için: 
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380 
E-posta: projectenquiries@ebrd.com 

Kamu Bilgilendirme Politikası (PIP) PIP, EBRD’nin halka stratejilerini, politikalarını ve 
operasyonlarını daha iyi anlatmak ve farkındalık oluşturmak 
amacıyla nasıl bilgi açıklayacağını ve paydaşlarına nasıl 
danışacağını belirler.  

PIP metni şu adreste bulunabilir: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Proje Şikayet Mekanizması (PCM) EBRD, Banka tarafından finanse edilen ve herhangi bir zarara 
neden olduğu ya da olabileceği iddia edilen projelerle ilgili bir ya 
da daha fazla birey ya da kuruluştan gelen şikayetlerin bağımsız 
biçimde değerlendirilmesine olanak tanımak için Proje Şikayet 
Mekanizmasını oluşturmuştur. PCM ile ilgili Usul Kuralları 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf adresinde 
bulunabilir. Rusçası 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf adresinde yer almaktadır. 

PCM kapsamındaki şikayetlerin en geç EBRD fonlarının son kez 
dağıtıldığı tarihten sonra 12 ay içinde yapılması gerekmektedir. 
Bir şikayetin ne zaman iletilmesi gerektiğine ilişkin sorularınız 
varsa PCM sorumlusuna (pcm@ebrd.com) ya da EBRD Ülke 
Ofisine yöneltebilirsiniz. 
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