
OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

Finansal Kurumlar Programı (FIF) – Vakıfbank – Mülteci Krizi 

Eylem Planı 

Ülke:                                                     Türkiye  

Proje No:                                              48635 

İş Sektörü:                                           Finansal Kurumlar  

Bildiri Türü:                                        Özel sektör  

Çevresel Kategori:                              Finansal Kurumlar  

Kurul Tarihi:                                       20 Temmuz 2016  

Statü:                                                    Kurul Onayı Alınmış, İmza Bekleniyor 

Proje Özet Doküman Tarihi:             27 Temmuz 2016 

Proje Tanımı 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Mülteci Krizi Eylem Planı kapsamında 

belirlenen ve Türkiye’de krizden en çok etkilenen birincil ve ikincil bölgelerde faaliyet 

gösteren mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ), Suriye’den göç etmek 

zorunda kalan mülteciler tarafından sahip olunan ve/veya yönetilen KOBİ’leri de kapsayacak 

şekilde, aktarılmak üzere Vakıfbank’a 50 milyon Avro (veya TL veya USD karşılığı) krediyi 

onayladı. Proje çeşitli finansal enstrümanlar aracılığı ile fonlanabilecektir. Bu enstrümanlar, 

sadece belirtilenlerle kısıtlı olmamakla birlikte, mevcut Çeşitlendirilmiş Ödeme Hakları 

(Diversified Payment Rights - DPR) programı kapsamında çıkartılan tahviller veya ipotek 

teminatlı menkul kıymet (Mortgage Covered Bond) olabilecektir. Vakıfbank, Mülteci Krizi 

Eylem Planı çerçeve programı kapsamında finansman onayı alan ilk katılımcı finansal 

kurumdur. 

Proje Hedefleri 

EBRD’nin mülteci krizi eylem planı kapsamındaki çabalarının bir parçası olarak, Program 

mülteci krizinden en çok etkilenen bölgelerdeki KOBİ girişimciliğini geliştirecektir. Ayrıca 

KOBİ’lerin finansmanı ve kapasite yaratma programlarında yerel erişimi arttırarakile o 

bölgelerdeki teşebbüslerin gelişimini destekleyecek ve böylece krizden etkilenen bölgelerin 

ekonomik direncini güçlendirecektir. Vakıfbank’ın en çok etkilenen bölgelerdeki yaygın şube 

ağı mülteci krizi eylem planının hedeflerinin gerçekleştirilmesi için son derece uygun bir 

kanal oluşturmaktadır.   

Geçiş Etkisi 

Bu program kapsamında, geçiş etkisi (i) Türkiye’nin mülteci krizinden en cok etkilenen 

birincil ve ikincil bölgelerindeki KOBİ’lerin finansman imkanlarının arttırılması; (ii) bu 

bölgelerdeki büyümenin ivme kazanması için ekonomik olarak daha az gelişmiş bu 

bölgelerdeki lokal KOBİ teşebbüslerin finansmana erişimlerini geliştirerek ulusal ekonomiye 

entegre edilmesi, kapasite yaratma programları ile geliştirilmesi ve tüm bunların örnek teşkil 

edilmesinin sağlanması yoluyla gerçekleşecektir. 
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Müşteri 

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 

Vakıfbank geniş şube ağı ile Türkiye’de tam donanımlı bir şekilde hizmet vermektedir ve 

İstanbul Borsasında kote edilmiştir. Bir devlet kurumu olan Vakıflar Genel Müdürlüğü hakim 

ortak olduğu icin Vakıfbank devlet kurumu benzeridir. 16.1% hissesi Vakıfbank 

çalışanlarının emeklilik fonuna ve geriye kalan hisseler ise (25.2%) İstanbul Borsasında işlem 

görmektedir. Vakıfbank toplam varlıklar bakımından Türkiye’deki tüm bankalar arasında 7., 

kamu bankaları arasında 3. sırada yer almaktadır. Sırasıyla Moody’s ve Fitch tarafından Baa3 

ve BBB- ratinglere sahiptir. 

EBRD Finansmanı Özeti 

50 milyon Avro 

Toplam Proje Maliyeti 

50 milyon Avro 

Çevresel ve Sosyal Sınıflandırma 

Finansal Kurumlar kategorisinde sınıflandırılmıştır.  

Vakıfbank’ın EBRD’nin 2, 4 ve 9 nolu Performans Gerekliliklerine uyması ve Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmelere yönelik kredilerinde EBRD’nin çevresel ve sosyal prosedürlerini 

uygulaması gerekmektedir. Kredi kapsamında kredi alan alt borçluların çevre, sağlık, 

güvenlik ve işçilik standartları konusundaki ulusal standartlara uyması gerekmektedir. 

Vakıfbank EBRD`ye yıllık çevresel ve sosyal raporları sunacaktır. 

Teknik İşbirliği 

Mülteci Krizi Eylem Planı mülteciler tarafından sahip olunan ve/veya yönetilen ve 

mültecileri bünyesinde çalıştıran KOBİ’lerin finansmanına yerel erişilebilirliği arttırmak için, 

birbiri ile uyumlu işleyecek olan teknik yardım programı ve katılımcı finansal kuruluşların ilk 

kayıp riskinin telafisi (first loss risk cover) yoluyla desteklenmektedir. EBRD Yönetim 

Kurulu ilk kayıp riski telafisi için Hissedarlar Özel Fonu’ndan sağlanacak Topluluk 

Dayanıklılığı alt hesabından 5 milyon Avro onaylamıştır. 

Şirket İletişim Bilgisi 

Mustafa Turan, Başkan 

Mustafa.TURAN@vakifbank.com.tr 

Tel: +90 212 316 7500 

Fax: +90 212 316 7126 

http://www.vakifbank.com.tr 

Çamlık Caddesi, Çayır Çimen Sok. No:2 Kat:6 1.Levent 34330, İstanbul, Türkiye 

 

mailto:Mustafa.TURAN@vakifbank.com.tr
http://www.vakifbank.com.tr/


OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

İş Fırsatları  
 

İş fırsatları veya tedarikle ilgili bilgi almak için müşteri şirketle irtibat kurunuz. 

Kamu projeleri için; EBRD Procurement: Tel: +44 20 7338 6794 

Email: procurement@ebrd.com 

Genel talepler 

Tedarikle ilgili olmayan EBRD proje talepleri:  

Tel: +44 20 7338 7168 

Email: projectenquiries@ebrd.com  

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)  

KBP, bilgilerin EBRD tarafından nasıl verildiğini ve EBRD’nin katılımcıları ile danışma 

halinde stratejileri, politikaları ve faaliyetleri konusundaki bilinci ve anlayışı geliştirmek 

üzere nasıl danışma içinde olduğunu belirtir.  
 

KBP Metni 

 

Proje Şikayet Mekanizması (PŞM)  

 
EBRD, Banka tarafından finanse edilen ve bir zarara sebep olmuş veya zarar vermesi 

muhtemel projelerle ilgili olarak bir veya daha fazla kişi veya kurumun şikayetlerinin 

bağımsız olarak değerlendirilmesi amacıyla bir Proje Şikayet Mekanizması geliştirmiştir.   

PŞM Usul Kuralları 

 

PŞM kapsamında yapılacak olan şikayetler projenin devamı boyunca ve belli bir zaman 

süresi içinde bildirilmelidir. Şikayetin sunulması gereken dönem konusunda emin değilseniz 

PŞM görevlisi ile (pcm@ebrd.com) veya ilgili EBRD Yerleşik Ofisi ile irtibat kurunuz. 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
http://www.ebrd.com/documents/occo/project-complaint-mechanism-pcm-rules-of-procedure.pdf
mailto:pcm@ebrd.com

