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Yeşil Kentler 2 – II. Pencerenin 
Genişletilmesi 2 

 
 

 

 

Proje Tanımı 

Yeşil Kentlerle ilişkili yatırımların desteklenmesi amacıyla, İkinci Yeşil Kentler Çerçevesi altında II. 

Pencere ('GrCF2 WII') için 2 milyar avroya kadar genişletme yapılması ve bu şekilde GrCF2 

altındaki toplam finansmanın 3,65 milyar avroya yükseltilmesi. 

 
Proje Hedefleri 

GrCF2’nin (I. ve II. Pencere) genel amacı, kent düzeyinde iklim ve çevre zorluklarına karşı sektör 

genelinde bir katalizör işlevi görmeye devam etmektir. Bu amaç, Yeşil Kent Eylem Planlarının 

(“YKEP”) hazırlanması ve ardından uygulanması yoluyla sağlanacaktır. YKEP metodu, kentler 

bazında yeşil kent eylemlerinin belirlenmesi, karşılaştırmalı değerlendirmeye tabi tutulması, 

önceliklendirilmesi ve yönlendirilmesi için sistematik bir yaklaşımı takip etmektedir. Süreç dört 

adımdan oluşmaktadır: 

1. Yeşil kent mevcut durum tespiti ve öncelik belirleme: 70 çekirdek gösterge bazında 

kentteki çevre ve iklim güçlüklerinin mevcut durumunun tespiti ve çevresel 

güçlüklerin giderilmesinde takip edilecek öncelik sıralamasının yapılması. 

2. Yeşil Kent Eylem Planı: Ekonomik içerme ve dijitalleşme gibi daha genel ortak 

faydalar da göz önünde bulundurularak kentin vizyonunu, stratejik amaçlarını, öncelikli 

iklim değişikliği ve çevre güçlüklerini gidermek ve hedeflere ulaşmak için takip edilecek 

öncelikli eylemleri ve yatırımları ortaya koyan bir dokümanın hazırlanması. 

3. Uygulama: YKEP’in uygulanması. 

4. İzleme ve değerlendirme: YKEP sonuçlarının izlenmesi ve ihtiyaca göre YKEP’in 
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güncellenmesi. 

 

Bu yöntemde, YKEP, kentlerin çevre ve iklim değişikliği güçlüklerini, bunu müteakiben 

gerçekleştirilecek yeşil yatırımları ve politika müdahalelerini, bu alandaki genel stratejik 

amaçlarla ve potansiyel ek faydalarla beraber tespit etmek için bir araç olarak kullanılacaktır. 

YKEP planlarının dışında, alt projeler şirketlerin finansal ve operasyonel performansını ve 

uygulama kapasitesini (gerekli hâllerde) ele alacak; sermaye piyasalarına erişimini 

destekleyecek; toplumsal cinsiyet eşitliği göz önünde bulundurularak ekonomik içermeyi ve 

(uygun hâllerde) dijital/akıllı çözümleri artırmasına katkıda bulunacaktır. 

 
Geçiş Etkisi 
 

GrCF2 WII'nin Genişletilmesi 2 ve Çerçeve bünyesindeki her bir alt proje, önemli çevresel 

iyileştirilmelerin gerçekleştirilmesini teşvik edecek ve ilgili kentler için YKEP'lerin geliştirilmesi 

ve uygulanması vasıtasıyla Yeşil geçiş niteliğini destekleyecektir. Çerçeve aynı zamanda 

bünyesindeki alt projeler için ikincil geçiş özellikleri olarak, İyi Yönetişim, Kapsayıcılık, 

Dayanıklılık veya Rekabet Gücü dâhil başka Geçiş Etkisi hedeflerine de ulaşmayı da 

amaçlayacaktır. Bu ikincil Geçiş Etkisi özelliklerine ilgili kapasite geliştirme ve reformlara 

matuf proje tasarımları ve teknik iş birliklerinin seçilmesi vasıtasıyla ulaşılmaya çalışılacaktır. 

 
Müşteri Bilgileri 
 
GrCF2 II. Pencere çerçevesindeki müşteriler (kredi alanlar); hükümetler, belediyeler, 

belediyelere ait kamu hizmeti şirketleri ve yeşil kent yatırımlarına destek veren diğer kamu 

kuruluşları ile yeşil kent alt yapılarına yatırım yapmak amacı taşıyan özel şirketlerden 

müteşekkildir. 

 

EBRD Finansman Özeti 

2.000.000.000,00 avro 

GrCF2 II. Pencerenin Genişletilmesi 2, toplam 2,000 milyar avro tutarına varan kamu (devlet 

garantili ve garantisiz) kredisi ve özel kredi ve tahvillerden oluşmaktadır. 

 

Toplam Proje Maliyeti 

2.000.000.000,00 avro 

GrCF2’nin (I. ve II. Pencere) toplam maliyeti, uluslararası donörlerce sağlanan eş finansman da 

dâhil edildiğinde 4,099 milyar avro tutarına varmaktadır.  

GrCF2 (I. ve II. Pencere), alt projelerin hazırlanması ve uygulanmasını desteklemek için teknik iş 

birliği çalışmalarından da faydalanacaktır. 
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Çevresel ve Sosyal Özet 
 
Çerçevenin kendisi sınıflandırılmamıştır. Her bir alt proje ayrı ayrı sınıflandırılacak ve alt projeye 

ait Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti ile Çevresel ve Sosyal Eylem Planına tabi olacaktır. GrCF2 

(I. ve II. Pencere) kapsamına giren alt Projeler, önemli çevresel fayda sağlama kriteri de dâhil 

olmak üzere, Çerçevenin ilgili uygunluk kriterlerini de karşılayacaktır. Sayıca büyük olması 

beklenmeyen “A” kategorisindeki tüm alt Projeler, kredinin büyüklüğüne bakılmaksızın, Kurul 

onayına sunulacaktır. 

 
Teknik İş Birliği 

Çerçeveyi ve alt projeleri desteklemek için, kapsamlı bir Teknik İş Birliği 

paketinin uygulamaya geçirilmesi beklenmektedir. Teknik İş Birliği çalışmaları, her bir 

müşterinin kendi ihtiyaçları bazında tasarlanıp, ülkeye ve kente özgü koşullar dikkate alınarak 

uygulamaya geçirilecektir. Çerçeve altında uygulanan alt projeler için aşağıdaki Teknik İş 

Birliği çalışmaları öngörülmektedir:  

 

• Yeşil Kent Eylem Planları ve Politika Diyaloğu. 

• Fizibilite Çalışmaları. 

• Toplumsal Cinsiyet Danışmanlık Hizmetleri. 

• Çevresel ve Sosyal Değerlendirme. 

• Proje Uygulama Desteği. 

• Kapasite Geliştirme Desteği Teknik İş Birlikleri. 

• Yeşil Finans Yol Haritaları. 

• Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme.  

Her bir alt proje için Teknik İş Birliği paketi proje yapılandırmasının parçası olarak tespit edilen 

ihtiyaçlar temelinde tasarlanacaktır. 

Teknik İşbirliklerinin finansmanının, ikili ve çok taraflı donörler ve EBRD Ortak Özel Fonu 

("SSF") tarafından sağlanması düşünülmektedir. 

 
Özgün Katkı 

Vadeler: Yeşil Kentler girişiminin parametreleri içerisinde belediye yatırımlarının devlet garantili 

ve devlet garantisiz olarak uzun vadeli finansmanı;  

Koşulsallıklar: İlgili kamu hizmeti sunan belediye şirketlerinin operasyonel ve finansal 

verimliliğini iyileştirmenin yanı sıra, yeşil gündemi destekleyecek anlaşmalar;  

EBRD özellikleri: GrCF2, Yeşil Ekonomiye Geçişi (GET 2.1) destekleyecek şekilde, daha üst 

düzeylere çıkarılmış iklim finansmanı hedefleri ile geliştirilmiş uygunluk kriterleri uygulayacaktır.  

Finansal olmayan özgün katkı: daha yüksek kapsama ve toplumsal cinsiyet standartları elde 

edilecektir. 
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Şirket İletişim Bilgileri 

Geçerli değil 

 

Geçiş Etkisi 
EBRD’nin geçiş etkisini ölçmeye yönelik yaklaşımına dair daha fazla bilgi edinmek 
için buraya tıklayınız. 

İş Fırsatları 
İş fırsatları veya satın almayla ilgili konular için müşteri firma ile irtibat kurunuz. 

Satın almayla ilişkili olmayan EBRD proje soruları için irtibat bilgileri: 

Tel: +44 20 7338 7168 
E-posta: projectenquiries@ebrd.com 

Kamu sektörü projeleri için EBRD Satın Alma bağlantısını ziyaret ediniz: 
 
Tel: +44 20 7338 6794 
E-posta: procurement@ebrd.com 

Genel Sorular 
Diğer sorularınızı EBRD Soru Formu aracılığıyla sorabilirsiniz. 

Çevresel ve Sosyal Politika (ESP) 
ESP (Çevresel ve Sosyal Politika) ve buna ilişkin Performans Gereklilikleri (PR’ler), EBRD’nin 
“çevresel uygunluğu ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek” yönündeki taahhüdünü uygulamaya 
koyma yöntemlerini belirler. ESP ve PR’ler, kamunun aydınlatılması ve kamuoyunun görüşünün 
alınması hakkındaki ulusal kanunların ilgili gerekliliklerine müşterilerin uymasına ve müşterinin ve 
projenin özellikle çevresel ve sosyal performansına dair paydaşlardan kaygı ve şikâyetlerin alınması 
ve çözümünün kolaylaştırılmasına yönelik bir şikâyet mekanizması kurmasına dair özel hükümleri 
kapsar. EBRD ayrıca müşterilerinden, projeden doğan risk ve etkiler ile ilgili gerekli bilgileri projenin 
çevresel ve sosyal risk ve etkilerinin doğası ve ölçeği ile orantılı olarak uygun şekilde açıklamasını 
veya paydaşları ile anlamlı istişareler gerçekleştirmesini, paydaşlarının geri bildirimlerini dikkate 
almasını ve bunlara cevap vermesini ister. 

EBRD’nin bu konudaki uygulamalarına dair diğer bilgiler ESP’de ortaya konulmuştur. 

Ahlaki Bütünlük ve Uyum 
EBRD Uyumdan Sorumlu Yetkili Ofisi (OCCO) iyi yönetimi teşvik eder ve Bankanın tüm 
faaliyetlerinde uluslararası iyi uygulama örneklerine uygun olarak yüksek ahlaki bütünlük 
standartlarının uygulanmasını sağlar. Projelerin ahlaki bütünlük veya saygınlığa ilişkin Banka için 
kabul edilemez riskler taşımadığından emin olmak adına tüm Banka müşterilerinde ahlaki bütünlük 
durum tespiti çalışması yürütülür. Banka, sorunların proje değerlendirme ve onay aşamalarında 
tespit edilmesi ve çözülmesinin, Banka işlemlerinin ahlaki bütünlük içinde yerine getirilmesi 
açısından en etkili yöntem olduğuna inanmaktadır.  OCCO bu koruyucu çalışmalarda kilit rol oynar 
ve yatırım sonrasında da projelerdeki ahlaki bütünlük risklerinin izlenmesine yardımcı olur. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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OCCO ayrıca EBRD’nin finanse ettiği projelerde sahtekarlık, yolsuzluk ve görevi suiistimal iddialarını 
araştırmaktan sorumludur. Sahtekarlık veya yolsuzluktan şüphelenen Banka içinden veya dışından 
herkes, Uyumdan Sorumlu Yetkiliye compliance@ebrd.com adresi üzerinden e-posta yoluyla yazılı 
bir rapor sunmalıdır.  Raporlanan tüm konular OCCO tarafından takip edilecektir.  Anonim olanlar 
da dahil olmak üzere tüm raporlar incelenecektir.  Raporlar Bankanın veya Bankanın faaliyet 
gösterdiği ülkelerin dillerinden herhangi birinde olabilir. Raporlardaki bilgiler iyi niyet temelinde 
sunulmalıdır. 

Bilgiye Erişim Politikası (AIP) 
AIP (Bilgiye Erişim Politikası), 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmesinden itibaren EBRD’nin 
strateji, politika ve faaliyetlerinin daha iyi öğrenilmesini ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla bilgi 
açıklama ve paydaşlar ile istişare etme yöntemlerini ortaya koymaktadır. EBRD internet sitesindeki 
bilgiler için lütfen Bilgiye Erişim Politikası sayfasını ziyaret ediniz. 

Diğer sorularınızı EBRD Soru Formu aracılığıyla sorabilirsiniz. 

Bağımsız Proje Hesap Verebilirlik Mekanizması (IPAM) 
Eğer çevresel, sosyal veya kamuyu aydınlatmaya ilişkin endişeleri Müşteri veya Banka ile (örn. 
Müşterinin Proje düzeyinde şikâyet mekanizması yoluyla veya Banka yönetimiyle doğrudan 
iletişime geçilerek) ele alma çalışmaları başarısız olursa bireyler ve kurumlar endişelerini EBRD’nin 
Bağımsız Proje Hesap Verebilirliği Mekanizması (IPAM) aracılığıyla ele alma yoluna da gidebilirler. 

IPAM, Projeye ilişkin, bir zarara yol açmış (veya açması muhtemel) hususları bağımsız olarak 
değerlendirir. Mekanizmanın amacı; çevresel, sosyal ve kamuyu aydınlatmaya ilişkin sorunları 
çözmek için Proje paydaşları arasında diyalog kurulmasını desteklemek; Bankanın Çevresel ve 
Sosyal Politikasına veya Bilgiye Erişim Politikasının Projeye özel hükümlerine uyup uymadığını tespit 
etmek ve eğer varsa bu politikalarla ilgili uyumsuzlukları ele almak, aynı zamanda Banka açısından 
gelecekteki uyumsuzluk sorunlarını önlemektir. 

Lütfen IPAM ve yetkileri hakkında daha fazla bilgi almak ve inceleme için nasıl Talep 
gönderebileceğinizi öğrenmek için Bağımsız Proje Hesap Verebilirlik Mekanizması web sayfasını 
ziyaret edin veya IPAM hakkında ve nasıl talep gönderebileceğinize dair rehberlik ve daha fazla bilgi 
almak için ipam@ebrd.com e-posta adresi üzerinden IPAM’a ulaşın.  

 

 

mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
mailto:ipam@ebrd.com

