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Proje Açıklaması
EBRD, Avrupa'nın lider tüketici elektroniği ve beyaz eşya imalatçılarından biri olan Vestel Elektronik Sanayi ve
Ticaret A.Ş.'ye (“Vestel”), 2014-2015 döneminde gerçekleştirilecek araştırma ve geliştirme (AR-GE)
faaliyetlerinin finasmanı için 50 milyon euro'luk uzun vadeli kredi vermeyi düşünmektedir.

Geçiş Etkisi
Proje, özellikle (i) şirketin AR-GE odağını yeni teknolojilerin uyarlanmasından yeni teknolojiler konusunda
araştırma yapma yönünde değiştirmek ve (ii) yerel akademik kurumlarla olan bağlantıları güçlendirerek
becerilerin transferini ve yayılmasını sağlamak yoluyla, Banka'nın Türkiye'de güçlü bir geçiş etkisine ulaşması için
iyi bir fırsat sunmaktadır.

Müşteri
Türkiye'de kayıtlı bir anonim şirket olan Vestel, Avrupa'da lider tüketici elektroniği ve beyaz eşya üreticilerinden
biridir. Zorlu Holding, Vestel'in %78'lik çoğunluk hissesine sahip olup, hisselerin kalan %22'si Borsa İstanbul'da
serbest işlem görmektedir.

EBRD Finansmanı
50 milyon euro uzun vadeli kredi.

Proje Maliyeti
110 milyon euro.

Çevresel Etki
Proje, 2008 Çevresel ve Sosyal Politika uyarınca B kategorisinde değerlendirilmiştir.
Proje, halihazırda zaten benzer faaliyetler için kullanılmakta olan mevcut tesislerde gerçekleştirilecek Araştırma,
Geliştirme ve İnovasyon (AR-GE-İ) faaliyetlerine yatırım yapılmasıyla ilgili olup, bu sebeple AB sınırları içinde
olması halinde 2011/92/EU sayılı AB Direktifi uyarınca bir ÇED çalışması gerektirmeyecektir.
Proje sonuçlarının uygulamaya konmasının, en yeni teknolojilere özgü enerji sınıflandırmasına girebilme
amacıyla son ürünün enerji verimliliğinde iyileştirmelere yol açması beklenmektedir.
Türkiye'nin Manisa ilinde bulunan bir sanayi bölgesinde yer alan mevcut tesislerle ilişkili Çevresel ve Sosyal
riskler muhtemelen sahaya özgü olacak ve hafifletici tedbirler uygulamak suretiyle yönetilecektir.
Projenin Çevresel ve Sosyal İtinalı Teknik Değerlendirme (ÇSİD) çalışmaları başlatılmış olup EBRD tarafından

kurum içinde gerçekleştirilmektedir. ÇSİD Vestel’in Çevre-SAğlık-Güvenlik (ÇSG) yönetim kapasitesine ve Vestel
imalat tesislerindeki mevcut ÇSG sistemleri ve uygulamalarına odaklanmaktadır.

Teknik İşbirliği
Yok.

Şirket İrtibat Noktası
Sn. Barış Gökalp (Finans Başkanı)
Tel: +90 (236) 233 01 31
E-posta: baris.gokalp@vestel.com.tr
Web sitesi: http://www.vestel.com

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

Genel sorular
Tedarik ile ilişkili olmayan EBRD proje soruları için:
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Kamu Bilgilendirme Politikası (PIP)
PIP, EBRD’nin stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkında daha iyi bir farkındalık ve anlayış sağlamak üzere
paydaşlarına nasıl danıştığını ve hangi şartlarda bilgi verdiğini açıklamaktadır.
Kamu Bilgilendirme Politikası (PIP) metni

Proje Şikayet Mekanizması (PCM)
EBRD, Banka tarafından finanse edilen ve herhangi bir zarara neden olduğu veya olabileceği iddia edilen
projelerle ilgili olarak bir veya daha fazla birey veya şirket tarafından yapılan şikayetlerin bağımsız olarak
incelenmesi için bir olanak sağlamak üzere Proje Şikayet Mekanizmasını (PCM) oluşturmuştur. . PCM’nin
dayandığı Usul Kuralları’na www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf adresinden erişilebilir; Usul
Kuralları’nın Rusça versiyonu ise http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf adresinde
mevcuttur.
PCM kapsamındaki şikayetlerin EBRD fonlarının son dağıtımını müteakip en geç 12 ay içinde yapılması
gerekmektedir. Şikayet dilekçesinin verilebileceği dönem konusunda emin değilseniz yardım için PCM
sorumlusuyla (pcm@ebrd.com) ya da ilgili EBRD Yerleşik Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz.

Proje Özeti Dokümanları, EBRD Yönetim Kurulu tarafından projenin ele alınmasından önce
oluşturulmaktadır. Bir projenin ayrıntıları, hakkında hazırlanan Proje Özeti Dokümanının
tebliğinden sonra değişebilir. Proje Özeti Dokümanları, resmi EBRD politikasını temsil eden
belgeler olarak düşünülemez.
Son güncelleme tarihi: 23 Temmuz 2014

