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Bildiri Türü:                                        Özel sektör  

Çevresel Kategori:                              Finansal Kurumlar  
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Statü:                                                    Kurul Onayı Alınmış, İmza Bekleniyor 

Proje Özet Doküman Tarihi:             27 Temmuz 2016 

Proje Tanımı 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı 

Programı (TurSEFF III) kapsamında, özel sektörün ve kamunun küçük ölçekli yenilenebilir 

enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarına aktarılmak üzere Vakıfbank’a 50 milyon Avro 

(veya TL veya USD karşılığı) kredi 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 TurSEFF III çerçeve programı kapsamında finansman onayı alan 

ikinci katılımcı finansal kurumdur. 

Proje Hedefleri 

TurSEFF ve TurSEFF II’de elde edilen olumlu tecrübelere dayanan bu programın amacı; (i) 

Türkiye’de küçük ölçekli yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği (enerji verimliliği, 

atıkların azaltılması ve su tasarrufunu da içerecek şekilde) sektörlerinde yapılan finansmana 

erişimi daha da arttırmak; (ii) kamu sektörü yatırımlarını dahil etmek; (iii) katılımcı finansal 

kuruluşların sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği projeleri ile ilgili daha geniş çapta 

değerlendirme yapabilme becerilerini arttırmak. 

Tüm bunlara ilave olarak, TurSEFF III, tanımlamış olduğu kredi limiti ile ilk defa 

belediyeleri ve finansal kiralama şirketlerini de hedeflemektedir. Proje bu acidan, daha 

öncesinde TurSEFF tarafından veya Türkiye’deki diğer benzeri finansman programları ile 

kapsam içine alinmamis alanlardaki finansman ihtiyaçlarına da katkı sunacaktır. 

Geçiş Etkisi 

TurSEFF III programı kapsamında, geçiş etkisi (i) sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği 

teknolojileri ve yatırımları konusunda Vakıfbank ile alt borçlu ticari firmalarda deneyim 

oluşturulmasının yanı sıra bu kurumlar arasında deneyim alışverişi sağlanması; (ii) enerji 

tasarrufunun faydalarının öne çıkarılması ve kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji 

finansmanının büyümesinin vurgulanması; (iii) EBRD standartlarının yaygınlaştırılıp 
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yerleştirilmesine devam edilmesi ile kurumsal yönetim ve iş idaresi standartlarının 

oluşturulması yoluyla gerçekleşecektir. 

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 

TurSEFF III; “AB Enerji Stratejileriyle Uyumlu Şekilde Türkiye Enerji Sektörünü 

Geliştirme” ve “AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (EU IPA) 2009 Türkiye Özel Sektörün 

Desteklenmesi” katkı anlaşmaları kapsamında AB tarafından sağlanacak 5,8 milyon Avroluk 

teknik yardım programıyla desteklenecektir. 

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/
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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
mailto:pcm@ebrd.com

