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RF - Garanti Bank 
 
 

 

 

Proje Tanımı 

Bu proje, Covid-19 kapsamında Banka’nın sunduğu Dayanışma Paketi’nin bir parçası olarak 

onaylanmıştır. Bu Projenin tamamlanmasındaki gecikmeleri önlemek amacıyla Banka Başkanlığı, 
Bilgiye Erişim Talimatının V. Bölümünde öngörülen PSD'nin açıklanması için olağan zaman 

çizelgelerinden sapma sağlamıştır. Covid-19 salgınına karşı Banka’nın aldığı tedbirler ve yukarıda 

belirtilen sapmanın detayları web sitemizden temin edilebilir.  

Türkiye'de kurulmuş, evrensel bir ticari banka olarak faaliyet gösteren Garanti BBVA lehine 50 milyon 

Euro'ya (veya ABD Doları cinsinden karşılığı) kadar imtiyazlı, teminatsız kredi. Kredinin gelirleri, 

Türkiye'de faaliyet gösteren uygun hak sahiplerine aktarılacaktır. 

 
Proje Hedefleri 

Proje, ağırlıklı olarak, GarantiBBVA’nın Covid-19 krizi sebebiyle likidite stresiyle karşı karşıya 

kalan Türk işletmelere kısa vadeli finansman erişilebilirliğini artırmasını sağlayacaktır. 

 
Geçiş Etkisi 

Beklenen Geçiş Etkisi 60 

 
Bu Proje’nin temel amacı, finans sektöründe rekabeti korumak ve dayanıklılığı sağlamaktır. 

Proje’nin geçiş etkisi, “Dayanıklılık” ve “Rekabetçi” özelliklerinin sağlamasından 

kaynaklanacaktır. 

 

 

TÜRKİYE 

52106 

Finansal Kurumlar  

Özel Sektör 

Finansal Kurumlar 

06 Mayıs 2020 

Kredi kullanımda 

26 Mayıs 2020 

Ülke: 

Proje Numarası: 

İş sektörü:       

Bildiri Türü: 

Çevresel Kategori:  

Onay Tarihi:  

Durum: 

Proje Bildirim Tarihi: 
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Dayanıklılık geçiş etkisi, COVID-19 krizi surecinde GarantiBBVA’nın kredi verme aktivitelerinin 

devamlılığını sağlayarak, Rekabetçi geçiş etkisi ise bankanın etkili bir piyasa oyuncusu olarak 
kalmasına destek olarak sağlanacaktır. 

 

 

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

https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237866249&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
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Müşteri Bilgisi 

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 

Borsa İstanbul'da işlem gören Garanti BBVA, Türkiye'nin en büyük 5. bankasıdır (2. en büyük özel 

banka). GarantiBBVA’nın mevcut kredi notları Moody’s tarafından B2 ve Fitch tarafından B+ olarak 
derecelendirilmiştir. Garanti BBVA küresel bir bankadır ve kurumsal, ticari, KOBİ ve tüketici 

segmentlerindeki 18 milyon müşterisine yerel ve yabancı kolları aracılığıyla finansal hizmetler 

sunmaktadır.  

 
EBRD Finansman Özeti 
 

EBRD'nin Dayanıklılık Progam’ı kapsamında 50 milyon Euro’ya (veya bunun Amerikan Doları 
cinsinden karşılığı) kadar teminatsız imtiyazlı kredi. 

 
Toplam Proje Maliyeti 

 

Teminatsız imtiyazlı kredi için 50 milyon Euro’ya karşılık gelen Amerikan Doları. 

 

Katkısallık 
Proje, COVID-19 kriz müdahalesi olarak katkısallık sağlamaktadır. EBRD finansmanı, Covid-19 salgını 
nedeniyle oluşan kötü piyasa koşulları sebebiyle oluşan likidite eksikliğini gidermeye yardımcı olurken 

ayni zamanda Uluslararası Finans Kuruluşlarının desteğiyle bağıntılı güven veren bir sinyal sağlar. 

 
Çevresel ve Sosyal Sınıflandırma 

 
Finansal Kurumlar olarak sınıflandırılmıştır (ETP 2019): GarantiBBVA, EBRD ile mevcut 

işbirliğinde altında EBRD'nin Çevresel ve Sosyal gereksinimlerini başarıyla yerine getirmektedir. 
GarantiBBVA, EBRD`nin 2,4 ve 9 numaralı Performans Koşullarını, mevcut EBRD kredileri 

kapsamında uygulamaya geçirmektedir ve ilgili çevresel ve sosyal raporları periyodik olarak 
sunmaktadır. Bu proje kapsamında GarantiBBVA, EBRD'nin için Çevresel ve Sosyal gereksinimlerini 
uygulamaya devam edecektir.  

 

EBRD`den sağlanan kaynak, ağırlıklı olarak, genel çevresel ve sosyal riske maruz kalmanın genellikle 
düşük ila orta arasında olduğu düşünülen Covid-19 krizi nedeniyle likidite stresiyle karşı karşıya kalan 
Türkiye'deki işletmelere kısa vadeli finansman için kullanılacaktır. 

 

GarantiBBVA Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi, bu tip yatırımlar için yeterlidir. 

 
Teknik İşbirliği 
Mevcut değil.  
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Şirket İletişim Bilgisi 
Gencay Gedik Çoban 

gencayge@garantibbva.com.tr 

+90 212 318 17 33 

+90 212 216 62 17 

www.garantibbva.com.tr 

Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye 

 

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 almaya ilişkin olmayan EBRD proje soruları için irtibat bilgileri: 

Tel: +44 20 7338 7168 

E-posta: projectenquiries@ebrd.com 

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 Talep 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 şikayetlerin alınması 
ve çözümünün kolaylaştırılmasına yönelik bir şikayet 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. 

 
 

mailto:gencayge@garantibbva.com.tr
http://www.garantibbva.com.tr/
https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237866249&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
mailto:projectenquiries@ebrd.com
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
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Ahlaki Bütünlük ve Yolsuzlukla Mücadele 
EBRD Kurumsal Uyum Direktörü Ofisi (OCCO) iyi yönetimi teşvik eder ve Banka’nın 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, Kurumsal Uyum Direktörüne 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 Banka’nın veya Banka’nın faaliyet gösterdiği 
ülkelerin dillerinden herhangi birinde olabilir. Raporlardaki bilgiler iyi niyet temelinde sunulmalıdır. 

Bilgiye Erişim Politikası (AIP) 
Bilgiye erişim politikası AIP, 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.  

Spesifik bilgi taleplerinizi EBRD Talep formu aracılığıyla yapabilirsiniz. 

Bağımsız Proje Hesap Verebilirlik Mekanizması (PCM) 
 

Eğer çevresel, sosyal veya kamuyu aydınlatmaya ilişkin endişeleri Müşteri veya Banka ile (örn., 
Müşterinin Projeye düzeyinde şikayet mekanizması yoluyla veya Banka yönetimiyle doğrudan iletişime 
geçilerek) ele alma çalışmaları başarısız olursa bireyler ve kurumlar endişelerini EBRD’nin bağımsız 

proje hesap verebilirlik mekanizması aracılığıyla ele alma yoluna da gidebilirler. 

Hesap verebilirlik mekanizması 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; Banka’nın 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 çevrim içi bilgi talep formu, e-posta adresi, posta veya telefon yoluyla nasıl şikayette 
bulunacağınızı öğrenmek için lütfen internet sayfamızı ziyaret ediniz. Şikayette bulunma veya 
şikayetlerin ele alınması süreci ile ilgili tüm endişelerinizi tartışmak veya tüm sorularınızı 
cevaplandırmak için hazırız. Şikayette bulunanların kimliği talepte bulunmaları halinde gizli tutulabilir. 

2020’de yeni mekanizma Sorumlusunun atanmasının ardından vakaların ele alınmasına rehberlik 

etmek amacıyla Proje Hesap Verebilirlik Politikası ve Rehberinin güncellenmiş halinin yürürlüğe 
gireceğini unutmayınız.  

 

 

 

mailto:compliance@ebrd.com
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/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/submit-a-complaint.html
mailto:pcm@ebrd.com
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html

