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Projenin tanımı ve hedefleri
EBRD, yeni bir EBRD ortak bankası olan Odeabank A.Ş. (“Odeabank”) için 50 milyon
EURO’luk bir finansman programı üzerinde çalışmaktadır. Finansman programı Odeabank’a
en fazla iki dilim halinde sunulabilecektir.
Bu proje sayesinde Odeabank Türkiye’de faaliyet gösteren mikro, küçük ve orta ölçekli
işletmelere (“MKOBİ’ler”) kredi verme kapasitesini artıracaktır.

Geçiş etkisi
KOBİ kredi programı, Odeabank’ın kredi verme faaliyetlerinin genişlemesine yardımcı
olacak ve KOBİ sektöründe finansmana erişim ile istihdam artışına katkıda bulunacaktır.
Bu Program altındaki geçiş etkisinin ana kaynağı, Türkiye’de yeni bir ortak banka olan
Odeabanka’a, devam etmekte olduğu yüksek büyüme çizgisinin bir parçası olarak KOBİ’lere
sunduğu kredi olanaklarını artırması için finansman sağlanması suretiyle yaratılacak olan
pazar genişlemesinden gelecektir.

Müşteri
Odeabank Türkiye’nin en büyük 13. bankasıdır. 2012’de kurulmuş olan banka, faaliyetlerine
Kasım 2012’de başlamıştır. Eylül 2014 sonu itibariyle Odeabank, aktif büyüklüğü
açısından %1,2’lik bir pazar payına sahiptir ve 14 ilde bulunan 48 şubelik ağıyla
faaliyetlerine devam etmektedir.

EBRD finansmanı
50 Milyon EURO’ya kadar, en fazla iki dilim halinde kullanılabilecek finansman programı.

Projenin toplam maliyeti
50 milyon EURO.

Çevresel ve sosyal sınıflandırma, etki ve etki azaltımı
Proje FI Kategorisinde sınıflandırılmıştır. Odeabank’ın, 2 ve 9 numaralı Banka Performans
Gereklilikleri ile EBRD’nin Küçük ve Mikro Krediler için Çevresel ve Sosyal Usul
Kurallarına uyması gerekecektir. Banka’nın ayrıca EBRD’ye yıllık çevresel ve sosyal
raporları da sunması gerekmektedir.

Teknik işbirliği
Yok.

Şirketin irtibat sorumlusu
Estel Gürdoğan
Finansal Kurumlar ve Fonlama
Tel: +90 212 304 85 20
Faks: +90 212 304 84 45
E-posta: Estel.Gurdogan@odeabank.com.tr
Odeabank A.Ş.
Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi
No. 11 Olive Plaza Kat 6-7-8-9
34398 Şişli
İstanbul

İş fırsatları
İş fırsatları ya da satın alma konularıyla ilgili bilgi almak için, lütfen müşteri firma ile irtibata
geçiniz.

Genel sorular
EBRD’den, proje hakkında satın alma
Tel:
+44
20
7338
7168;
E-posta: projectenquiries@ebrd.com

dışındaki konularda bilgi almak için:
Faks:
+44
20
7338
7380

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)
Kamu Bilgilendirme Politikası, EBRD’nin bilgileri açıklama ve paydaşları ile istişarede
bulunma yöntemlerini belirlemekte ve bu sayede Banka’nın stratejilerinin, politikalarının ve
faaliyetlerinin daha iyi bilinmesine ve anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.
Kamu Bilgilendirme Politikası metni için tıklayınız

Proje Şikayet Mekanizması (PŞM)
EBRD, Banka’nın finanse ettiği ve herhangi bir zarara sebep olduğu veya olabileceği iddia
edilen projelerle ilgili olarak, bir veya birden çok kişi ya da kuruluş tarafından yapılan

şikayetlerin bağımsız bir şekilde incelenmesine imkan tanımak amacıyla bir Proje Şikayet
Mekanizması (PŞM) oluşturmuştur.
Proje Şikayet Mekanizması ile ilgili Usul Kuralları | Rusça metin
Proje Şikayet Mekanizması altında yapılacak tüm şikayetlerin, EBRD fonlarının son dağıtım
tarihinden sonra en geç 12 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Şikayetin sunulması
gereken dönem konusunda emin değilseniz, yardım için Proje Şikayet Mekanizması
sorumlusu ile ( pcm@ebrd.com adresinden) ya da ilgili EBRD Ülke Ofisi ile temasa
geçebilirsiniz.

