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Proje Tanımı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Vakıfbank’ın 500 milyon Avro tutarındaki
ipotek teminatlı menkul kıymet ihracına 50 milyon Avro yatırım yapmaktadır. Bono konut
ipoteğine dayalı kredilerinden oluşan bir portföy tarafından desteklenmektedir ve Türkiye’nin
ilk Avro cinsi ipotek teminatlı menkul kıymet ihracıdır. Güçlü bir yatırımcı talebi ile
karşılaşan bu öncü ihraç Türkiye’deki teminatlı menkul kıymet pazarının başlangıç
sinyallerini vermiştir. Söz konusu işlemin, Moody’s tarafından A3 notu ile derecelendirilmesi
beklenmektedir.

Proje Hedefleri
Proje, Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen KOBİ'leri hedefleyen kapsamlı ve hedefe
yönelik bir program olan ve Avrupa Birliği, EBRD ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından
fonlanan “Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği” programının bir parçası
olacaktır. Projenin 25 milyon Avro tutarındaki kısmı bu programa aktarılacaktır. Bu kredinin
nihai amacı, kadınlar tarafından yönetilen KOBİ'ler için finansman ve danışmanlığa erişimi
kolaylaştırmak yoluyla kadınların iş hayatına katılımını destekleyerek Türkiye'de güçlü bir
kadın KOBİ sektörünün geliştirilmesini sağlamaktır.
25 milyon Avro ise Türkiye’nin öncelikli bölgelerindeki, tarım alanında faaliyet gösteren
KOBİ’lere finansman sağlanması için kullanılacaktır. EBRD, Vakıfbank’ın Türkiye’de tarım
sektöründeki kredi operasyonlarını ve KOBİ’lere yönelik finansmanın yetersiz olduğu
öncelikli bölgeler başta olmak üzere tarım kredilerini arttırma yönelikçabalarını
desteklemektedir.

Geçiş Etkisi
“Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği” programı kapsamında, geçiş etkisi
(i) Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen KOBİ'ler için finansmana erişilebilirliği arttırmak
suretiyle pazarda büyüme; (ii) kadın KOBİ'lerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak
hazırlanmış ve kadın KOBİ'lerini finanse etmenin sadece ticari açıdan mümkün ve karlı
olmakla kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir ve tekrarlanabilir bir uygulama olduğunu
gösteren yeni ürün ve süreçler aracılığıyla kadın KOBİ’lere finansman sağlanması ve (iii)
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kapasite arttırma, ürün geliştirme ve pazarlama desteği sağlamak suretiyle beceri aktarımı
yoluyla gerçekleşecektir
Tarım KOBİ’lerinin finansmanına ilişkin olarak ise, geçiş etkisi Vakıfbank’ın bu bölgedeki
ağını kullanarak tarım KOBİ’lerini önceliklendirmesine yardımcı olmak amacıyla
Vakıfbank’a orta vadeli finansman sağlanmasıyla gerçekleşecek kapasite arttırımı yoluyla
gerçekleşecektir.

Müşteri
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
Vakıfbank geniş şube ağı ile Türkiye’de tam donanımlı bir şekilde hizmet vermektedir ve
Borsa İstanbul’a kotedir. Yarı-kamu kurumu (58% oranındaki hissesi Vakıflar Genel
Müdürlüğü’ne aittir) konumunda olan Vakıfbank 59,8 milyar Avro (189,6 milyar TL)
konsolide toplam varlığı ile Türkiye’deki tüm bankalar arasında 7. sırada yer almaktadır.
Sırasıyla, Moody’s ve Fitch tarafından Baa3 ve BBB- ratinglere sahiptir.

EBRD Finansmanı Özeti
50.000.000,00 Avro
(Halka açık işlem gören bonolara 50 milyon Avro yatırım)

Toplam Proje Maliyeti
500.000.000,00 Avro

Çevresel ve Sosyal Sınıflandırma
Finansal Kurumlar kategorisinde sınıflandırılmıştır.
Vakıfbank’ın EBRD’nin 2, 4 ve 9 nolu Performans Gerekliliklerine uyması ve Mikro, Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmelere yönelik kredilerinde EBRD’nin çevresel ve sosyal prosedürlerini
uygulaması gerekmektedir. Vakıfbank EBRD’ye yıllık çevresel ve sosyal raporları
sunacaktır.

Teknik İşbirliği
Kredi, “Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği” programı altında,
Vakıfbank'ı Kadın KOBİ'lere ulaşma kapasitesini arttırmaya yönelik olarak kurumsal
kapasite arttırma, ürün geliştirme, pazarlama ve hedef kitlelere ulaşma faaliyetlerine
odaklanan kapsamlı bir teknik işbirliği programıyla destekleyecektir. Program için
gerçekleştirilecek teknik işbirliği, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (EU IPA) ve Türkiye
Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilecektir.
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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

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.
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