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Proje ismi: Fiba Sigorta Öz Sermaye Yatırımı 

Ülke: Türkiye 

Proje No: 41973 

Sektör: Sigorta 

Kamu/Özel: Özel sektör 

Karar tarihi:  10 Kasım 2010 

Statüsü:  İmzalanmış 

PÖD yayınlanma tarihi: 
PÖD güncellenme tarihi: 

Bu kısım İletişim Departmanı PÖD editorü tarafından 
doldurulacaktır.   

Proje tanımı ve projenin amaçları: 

 

Fiba Sigorta’ya %9,99 oranında öz sermaye yatırımı. Fiba 
Sigorta’nın  hisseleri Kasım 2010’da Sompo Japan tarafından 
satın alınmıştır. Türkiye’deki bu ilk öz sermaye yatırımının 
amacı, Sompo Japan’e EBRD’nin faaliyet gösterdiği ülkeler 
içinde gerçekleştireceği bu ilk iktisabında Fiba’nın entegrasyonu 
konusunda yardımcı olmaktır. EBRD’nin bölgedeki tecrübesi bir 
kültür köprüsü işlevi görerek Sompo Japan’e yeni bir piyasada iş 
stratejisini uygularken yardımcı olacak ve daha da önemlisi 
sigorta sektörü ile yerel sermaye piyasalarının rolünü 
geliştirmeye katkı sağlayacaktır.  

Geçiş sürecindeki etkileri: Türkiye’de bankacılık dışında finans sektörünün oynadığı rol 
hâlihazırda sınırlıdır.  Sigorta kuruluşları ile emeklilik fonları ve 
leasing hizmetleri gibi diğer banka dışı finans kuruluşları piyasa 
içerisine yeterince nüfuz edememiş ve yeterince gelişememiştir 
(Sigorta sektörü  GSYİH’nın %1,2’sini temsil ederken AB’de bu 
oran %8’dir); aynı durum sermaye piyasaları ve kurumsal 
yatırımcılar için de geçerlidir. EBRD, büyük şirketlere ve 
perakendecilik sektörüne risk yönetim araçlarının sunulabilmesi 
ve yerel sermaye piyasalarının gelişiminin uzun vadede 
desteklenebilmesi için daha büyük ve daha derin bir sigorta 
sektörüne ihtiyaç duyulduğu görüşündedir. Ayrıca, söz konusu 
EBRD ve Sompo Japan yatırımının,  Sompo Japan’in teknolojik 
kabiliyetini sergileyen yeni ürün ve yeni becerilerin piyasaya 
girmesi ile rekabeti güçlendirmesi beklenmektedir.   

Müşteri: Sponsor: Sompo Japan  ,S&P tarafından verilen AA kredi 
notuna sahip, Japonya’da %29’luk pazar payıyla hayat dışı 
sigorta sektöründe en büyük ikinci firma   

Yatırım Yapılan Şirket: Fiba Sigorta, perakende ve KOBİ 
kesimine odaklanmış Türkiye’de hayat dışı sigorta sektöründe 
faaliyet gösteren en büyük 11. firma. Türkiye piyasasındaki 
bütün bölgeleri kapsayan Şirket, geniş yelpazeye yayılan bir 
ürün gamına sahiptir.  

EBRD finansmanı: 51 milyon TL (25 milyon EURO eşdeğeri) öz sermaye yatırımı 
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Toplam proje maliyeti: 51 milyon TL (25 milyon EURO eşdeğeri) oransal esasa göre 
paylaşılacak işlem maliyetleri dahil  

Çevresel ve sosyal sınıflandırma, etki 
ve etki azaltma: 

Fiba Sigorta’nın, gerek sigortacılık ilkelerini gerekse yatırım 
portföyleri yönetim esaslarını içeren Sigortacılık Sektöründeki 
Yatırımlara Yönelik EBRD Kılavuz Rehberine uyması 
gerekecektir.  Söz konusu kılavuz ilkeler aynı zamanda Fiba 
Sigorta’nın ülke içinde kredi verirken EBRD’nin Çevre 
Performans Gereklerine (“PR”)9 uymasını, iş faaliyetlerini PR 
2’ye uygun bir şekilde gerçekleştirmesini, EBRD’nin Çevresel ve 
Sosyal Dışlanma ve Başvuru Listelerine bağlı kalmasını ve 
Banka’ya her yıl Çevresel ve Sosyal Raporlar sunmasını 
gerektirmektedir. Bu şekilde, Şirketin sigorta ve yatırım portföyü 
ile ilgili meydana gelebilecek olası çevresel risklerin Şirket 
tarafından yönetilmesini mümkün kılacaktır.  

Teknik işbirliği: Bulunmamaktadır. 

Teknik işbirliği fonları çerçevesinde finanse edilen projelerde 
danışmanlık yapma fırsatları için danışman alımı bölümünü 
ziyaret edebilirsiniz. 

Şirket iletişim bilgileri: 
Joon Park, Kıdemli Bankacı 
EBRD 
Tel: +44 (0)207 338 6517 
Faks: +44 20 7338 6105 
E-posta: ParkJ@ebrd.com 

İş olanakları: İş olanakları veya satın alma ile ilgili sorular için müşteri 
konumundaki şirketle temasa geçebilirsiniz.  

Genel sorular: EBRD projeleri ile ilgili satın alma dışındaki konulardaki sorular 
için: 
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380 
E-posta: projectenquiries@ebrd.com 

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP) Kamu Bilgilendirme Politikası, Banka stratejileri, politika ve 
operasyonlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla 
EBRD’nin ne şekilde bilgi paylaşımı yapacağını ve paydaşlarla 
nasıl bir istişare yapacağını belirler. 

KBP’nin tam metni aşağıdaki adreste yer almaktadır: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Proje Şikayet Mekanizması (PŞM) EBRD, Banka tarafından finanse edilen projelerin belirli bir 
hasara yol açtığı ya da yol açabileceği gerekçesiyle bir ya da 
birden fazla birey ya da kuruluştan gelebilecek şikâyetlerin 
bağımsız bir şekilde değerlendirilebilmesi için bir Proje Şikâyet 
Mekanizması (PŞM) oluşturmuştur. PŞM mekanizmasını 
düzenleyen Usul Kuralları 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf adresinde 
yer almaktadır. Söz konusu metnin Rusça versiyonuna 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf adresinden ulaşılabilir.  

PŞM mekanizması kapsamında yapılacak şikâyetler, EBRD 
fonlarının dağıtım tarihinden en geç 12 ay içinde iletilmelidir. 
Şikâyetlerinizin tam olarak hangi zaman aralığında iletileceği 
konusundaki sorularınız için PŞM Görevlisi ile temasa geçebilir 
(pcm@ebrd.com) ya da bölgenizde bulunan EBRD Ofisi’nden 
yardım alabilirsiniz. 
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