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ab0cd   proje özeti belgesi 
 

Proje adı: Garanti Leasing – MKOBİ Kredi Hattı 

Ülke: Türkiye 

Proje Kimlik No: 45796 

İş Sektörü: Leasing Finans 

Kamu/Özel: Özel sektör  

Kurul tarihi: 10 Aralık 2013 

Statü:  Konsept İncelemesinden geçmiş olup Son Gözden Geçirme için 
beklemektedir 

PSD tebliğ tarihi: 
PSD güncelleme tarihi: 

Bu bölüm, İletişim Departmanındaki PSD Editörü tarafından 
doldurulacaktır. 

Proje açıklaması ve hedefleri: 

 

EBRD, Türkiye'nin ikinci en büyük özel bankası olan Garanti 
Bank'ın ("GB") bir iştiraki olan Garanti Leasing'e (GL), ekipman 
kiralama faaliyetlerini Türkiye'de faaliyet gösteren mikro, küçük 
ve orta büyüklükteki işletmelere (MKOBİ) genişletebilmesi için  
€50 milyon eşdeğerine kadar ulaşan bir ana kredi vermeyi 
düşünmektedir. Projenin amacı, yeterli hizmet alamayan 
bölgelerdeki MKOBİ'er için makine ve ekipmana yönelik finansal 
kiralama finansman olanaklarını arttırmaktır. EBRD finansmanı, 
Şirketin MKOBİ müşterilerine uzun vadeli finansal kiralama 
olanakları sunmasına olanak verecektir.  

Geçiş Etkisi: Geçiş etkisi, Türkiye'nin öncelikli kalkınma bölgelerinde finansal 
kiralama ürünleri olanaklarının genişletilmesinden 
kaynaklanacak, finansal kiralama ürünlerinin bölgelerde daha da 
yaygınlaştırılması için MKOBİ'lere ekipman finansmanı 
sağlamada GL'nin sahip olduğu uzmanlıktan yararlanacaktır. 
Proje, söz konusu kredi aracıyla finanse edilen alt finansal 
kiralamaların vadesine uyacak şekilde GL'nin finansman 
tabanının uzatılması yönünde katkı sağlayacaktır.  

Müşteri: 1990 yılında kurulan GL, 2013'ün ilk yarısı itibariyle işlem sayısı 
açısından pazar lideri, yeni iş hacmi açısından ise Türkiye'nin en 
büyük ikinci leasing şirketidir. GL küçük ölçekli (small ticket) 
leasing işlemlerine odaklanmakta olup, MKOBİ'lere satıcı 
finansmanı ve ekipman leasing'i sağlamada özellikle 
uzmanlaşmıştır.  

EBRD finansmanı: €50 milyon eşdeğerine kadar ana kredi 

Toplam proje maliyeti: €50 milyon eşdeğerine kadar  

Çevresel ve sosyal sınıflandırma, etki 
ve azaltım: 

FI Kategorisi: Garanti Leasing'den (GL) EBRD'nin 2 ve 9 no.lu 
Usul Kurallarına uyması ve EBRD'nin Finansal Kiralama için 
Çevre ve Toplum (E&S) Prosedürlerini uygulayarak EBRD'ye 
Yıllık Çevre ve Toplum Raporları sunması istenecektir. GL 
personelinin EBRD'nin Çevre ve Toplum – Finansal Kiralama e-
öğrenme eğitim programını tamamlamaları gerekecektir. 
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Teknik işbirliği: Yok 

Şirket irtibat noktası: Cem Surmen 
Kıdemli Başkan Yardımcısı (SVP), Hazine ve Finansal Kurumsal 
Birimi Müdürü 
Garanti Finansal Kiralama A.S. 
E-posta: csurmen@garantileasing.com.tr 
 

İş fırsatları: İş fırsatları veya tedarik konuları için, lütfen müşteri şirket ile 
irtibat kurun. 

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

Kamu Bilgilendirme Politikası (PIP) PIP, EBRD’nin stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkında 
daha iyi bir farkındalık ve anlayış sağlamak üzere paydaşlarına 
nasıl danıştığını ve hangi şartlarda bilgi verdiğini açıklamaktadır.  

PIP metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Proje Şikayet Mekanizması (PCM) EBRD, Banka tarafından finanse edilen ve herhangi bir zarara 
neden olduğu veya olabileceği iddia edilen projelerle ilgili olarak 
bir veya daha fazla birey veya şirket tarafından yapılan 
şikayetlerin bağımsız olarak incelenmesi için bir olanak 
sağlamak üzere Proje Şikayet Mekanizmasını (PCM) 
oluşturmuştur. PCM’nin dayandığı Usul Kuralları’na 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf 
adresinden erişilebilir; Usul Kuralları’nın Rusça versiyonu ise 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf adresinde mevcuttur.  

PCM kapsamındaki şikayetlerin EBRD fonlarının son dağıtımını 
müteakip en geç 12 ay içinde yapılması gerekmektedir. Şikayet 
dilekçesinin verilebileceği dönem konusunda emin değilseniz 
yardım için PCM sorumlusuyla (pcm@ebrd.com) ya da ilgili 
EBRD Yerleşik Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz. 
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