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Proje Tanımı 
EBRD, daha önce iki çerçeve program (VCIP I ve VCIP II) aracılığıyla yürüttüğü girişim 
sermayesi yatırım programının devamı niteliğindeki Girişim Sermayesi Yatırım 
Programı III (VCIP III) vasıtasıyla, Bankanın faaliyette bulunduğu ülkelerde öz 
kaynaklar ve öz kaynak bağlantılı araçlar (25 milyon avroya varan yatırım boyutu) 
yoluyla, tecrübeli girişim sermayesi ortak yatırımcıları ile, başlangıç ve büyüme 
aşamasında olan teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Yatırımlar, 
piyasadaki öz sermaye açığının kapatılmasına yardımcı olmak amacıyla, girişim 
sermayesi olanaklarının sınırlı olduğu bir ortamda yeterince finansman bulamayan, 
yenilikçi ve büyüme kapasitesi yüksek küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedef 
almaktadır. 
 

Proje Hedefleri 
VCIP III Çerçevesinin genel hedefi, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve 
ticarileştirilmesi ve Bankanın faaliyette bulunduğu, girişim sermayesinin çok düşük 
seyretmeye devam ettiği ve girişim sermayesi ekosistemlerinin yeni oluşmaya 
başladığı ülkelere girişim sermayesi fonlarının çekilmesidir. 

Diğer temel hedefler: (i) VCIP Çerçeveleri, Bankanın EBRD bölgesinde bilgi 
ekonomilerini güçlendirmesine olanak sağlar; teknoloji ekosistemlerini geliştirir ve 



inovasyonu destekler; (ii) VCIP Çerçeveleri yoluyla Banka, EBRD bölgesinde bulunan 
girişim sermayesi finansman boşluğunu kapatmakta önemli rol oynar (iii) VCIP 
Çerçeveleri, Bankanın, daha yüksek riskli / daha yüksek getirili yatırım fırsatlarına 
uzman bir portföy yaklaşımı geliştirmesine yardımcı olur. 

 

Geçiş Etkisi 
ETI puanı: 80 

Kısa süre önce kurulmuş, yüksek düzeyde yenilikçi, teknoloji tabanlı şirketlerin 
büyümesini destekleyeceği ve aynı zamanda EBRD bölgesinde yeni oluşmaya 
başklayan girişim sermayesi olanaklarına daha iyi erişimi teşvik edeceği için, VCIP III 
Çerçevesinin, Rekabetçi ve Dayanıklı geçiş özelliklerine katkıda bulunması 
beklenmektedir.  

VCIP III, piyasaya teknoloji tabanlı çözümler sunan ‘digital-first’ firmalara yatırım 
yaparak, EBRD’nin dijital geçişi hızlandırmak yönündeki Stratejik Sermaye Çerçevesi 
önceliğine doğrudan katkıda bulunacaktır. Girişim sermayesi piyasalarının daha yeni 
oluşmakta olduğu EBRD bölgesinde VCIP faaliyetinin daha da genişletilmesinin, 
başarılı girişimciliğin ve bir varlık sınıfı olarak girişim sermayesinin özendirici etkisine 
katkıda bulunması da beklenmektedir. 

Müşteri Bilgileri 
Alt projeler temelinde kesinleşir 

EBRD Finansman Özeti 
250.000.000,00 avro 

Toplam Proje Maliyeti 
250.000.000,00 avro 

Özgün Katkı 
Çerçevenin iki özgün katkıda bulunması beklenmektedir: (i) küresel girişim sermayesi 
yatırımlarına yerel ortak yatırımcı desteği sağlamak ve (ii) yerel girişim sermayesi 
sendikasyon piyasasını büyütmek.  

Çevresel ve Sosyal Özet 

Çerçevenin kendisi Bankanın Çevresel ve Sosyal Politikası (2019) kategorileri altında 
sınıflandırılmamıştır; ancak, her bir alt proje kendi içerisinde kategorilenecek 
ve münferit çevresel ve sosyal durum tespitine (ESDD) ve proje ve müşteriye özgü 
Yeşil Ekonomiye Geçiş (GET) incelemesine tabi olacaktır. Alt projenin kategorisine 



göre, uygun ESDD her bir alt projenin Banka’nın Performans Gereklilikleriyle (PR’ler) 
uyumlu şekilde yapılandırıldığını doğrulayacaktır.  

Şirket İletişim Bilgileri 
Bakhrom Ibragimov 
02073386000 

Uygulama özeti 

PSD’nin en son güncellendiği tarih 
14 Ocak 2022 

Geçiş Etkisini Anlamak 
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 

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


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. 

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 konmasından 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 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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politikalarla ilgili uyumsuzlukları ele almak, aynı zamanda Banka açısından gelecekteki 
uyumsuzluk sorunlarını önlemektir. 

Gizli çevrimiçi form, e-posta, posta veya telefon yoluyla nasıl inceleme Talebinde 
bulunabileceğinizi öğrenmek için lütfen Bağımsız Proje Hesap Verebilirlik 
Mekanizması internet sayfasını ziyaret ediniz. IPAM, Taleplerinizin Proje Hesap 
Verebilirlik Politikası and Rehberine göre gönderilmesi veya işlenmesi ile ilgili tüm 
endişelerinizi ele almak ve sorularınızı yanıtlamak için hazırdır. Başvuranların kimlikleri, 
talepte bulunmaları hâlinde, gizli tutulabilir. 

 

https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html
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