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Proje Açıklaması:
AİKB (EBRD), toplam varlık büyüklüğü açısından Türkiye’nin 7. büyük bankası konumunda
olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (“Vakıfbank”)’nun mevcut Çeşitlendirilmiş Ödeme
Hakları (Diversified Payment Rights - DPR) programına 125 milyon USD yatırım yapmıştır.
Tahviller, Vakıfbank’ın özel olarak tanımlanmış yabancı para cinsinden ödeme emirleri
tarafından desteklenmektedir ve yeni DPR ihracı Fitch tarafından A- ratinge sahiptir. Söz
konusu kredi, Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen KOBİ'leri hedefleyen entegre ve özel
bir program olan “Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği” programı
kapsamında yer almaktadır. Kredinin 30 milyon USD 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.
Kredinin 95 milyon USD tutarındaki bölümü ile ise Türkiye’nin öncelikli bölgelerindeki,
tarım alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. AİKB,
Vakıfbank’ın Türkiye’de tarım sektöründeki kredi operasyonlarını ve VakıfBank’ın özellikle
öncelikli bölgelerdeki tarım kredilerini arttırma ve KOBİ’lerdeki tarım kredilerinin bankanın
toplam operasyonları içerisindeki payını arttırma hedeflerini 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) 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:
Vakıfbank 52,9 milyar Avro’luk toplam varlık, %7,6’lık pazar payı ve 4,8 milyar Avro’luk
özkaynak büyüklüğü ile, 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:
125 milyon USD tutarında yatırım yapılabilir ratinge sahip tahvil.

Proje Maliyeti:
500 milyon USD

Çevresel Etki:
Finansal Kurumlar kategorisinde sınıflandırılmıştır. Vakıfbank, AİKB`nin 2 ve 9 numaralı
Performans Koşullarını, mevcut Mikro Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere yönelik kredisi
kapsamında uygulamaya geçirmektedir ve küçük ve mikro kredileri için AİKB`nin çevresel
ve sosyal koşullarını uygulamaktadır. Vakıfbank AİKB’ye ilgili çevresel ve sosyal raporları
sunmaktadır ve bankanın bu program çerçevesindeki çevresel ve sosyal yükümlülüklere
uyması gerekmektedir.

Teknik İşbirliği:
Kredi, Vakıfbank'ı Kadın KOBİ'lere ulaşma kapasitesini arttırmaya yönelik olarak, “Kadın
İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği” programı altında, 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 ve İŞKUR tarafından ortak olarak finanse edilecektir.

Şirket İrtibat Noktası:

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Mr. Mustafa Turan, Başkan
Mustafa.TURAN@vakifbank.com.tr
Tel: +90 212 - 316 7500 Fax: +90 212 - 316 7126
http://www.vakifbank.com.tr/

İş fırsatları
İş fırsatları veya tedarik konuları için, lütfen müşteri şirket ile irtibat kurun.

Genel sorular
Satın alma ile ilişkili olmayan EBRD proje soruları için:
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380
E-posta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)
Kamu Bilgilendirme Politikası, AİKB’nin stratejilerinin, politikalarının ve çalışmalarının
anlaşılmasını sağlamak ve bunlara ilişkin daha iyi bir bilinç oluşturmak için bilgi açıklama
yöntemini ve paydaşlarıyla gerçekleştirdiği bilgi alışverişini ortaya koymaktadır.
KBP metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir : http://www.ebrd.com/what-we-do/strategiesand-policies/public-information-policy.html

Proje Şikayet Mekanizması (PŞM)
AİKB, kendisi tarafından finanse edilen ve zarara neden olduğu ya da olabileceği iddia edilen
projelere ilişkin olarak bir ya da daha fazla bireyin ya da kuruluşların ortaya koyduğu
şikayetlerin bağımsız şekilde değerlendirilmesi için Proje Şikayet Mekanizmasını
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdfkurmuştur. Proje Şikayet Mekanizmasını
düzenleyen Uygulama Kuralları, http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf
adresinde bulunabilir, Türkçe versiyonu ise
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulestrk.pdf adresinde mevcuttur.
Proje Şikâyet Mekanizması kapsamındaki herhangi bir şikâyet AİKB fonlarının son
dağıtımından sonra en geç 12 ay içerisinde bildirilmelidir. Şikayet bildirim süresi konusunda
emin değilseniz, destek almak için PŞM görevlisi (pcm@ebrd.com’da) ya da ilgili AİKB
Yerel Ofisi ile iletişime geçiniz.

