TEKLİF ÇAĞRISI
(Enerji Hizmet Şirketleri ve ESCO Alt Projeleri)
Proje İsmi: Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Projesi
Kredi No. 82430; GEF Grant No: TF14582
T. Vakıflar Bankası T.A.O , Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Enerji Verimliliği Projesi (SME EE)
için, Dünya Bankası aracılığıyla Küresel Çevre Fonundan (GEF) hibe almıştır. Alınan hibe enerji hizmeti
şirketlerinin (ESCO) enerji performans sözleşmesi kullanılan enerji verimliliği projelerini desteklemek
amacıyla kullanılacaktır. Bu çerçevede, Dünya Bankası tarafından istenen enerji tasarrufu asgari oranda
karşılanır ve uygun bulunursa, proje, hem SME EE projesi kapsamında T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından
aşağıda belirtilen şartlar dahilinde finanse edilebilecek, hem de toplam enerji verimliliği yatırım maliyetinin
%10’u tutarında ya da 100,000 USD tutara kadar, hangi tutar daha düşükse o miktarda hibe almaya hak
kazanabilecektir.
Bu teklif çağrısı kapsamına uygun ESCO projesi sponsorları; ESCO’lar, enerji verimliliği ekipman
tedarikçileri, enerji verimliliği ekipmanı kiralayan şirketler ya da bir ESCO, tedarikçi ya da leasing firması ile
enerji performans sözleşmesi imzalayan müşterilerdir. ESCO, tedarikçi ya da leasing şirketinin bir KOBİ
(SME)1 ya da Orta Büyüklükte (Mid-cap)2 işletme olmaması durumunda, müşteri (ya da yararlanıcı) bir KOBİ
ya da Orta Büyüklükte bir işletme olmak zorundadır. Enerji performans sözleşmesi, bir müşteri ile bir ESCO,
bir tedarikçi veya bir leasing şirketi arasında akdedilen ve tanımlanan yatırımlar ya da önlemler sonucunda
enerji tasarrufunu ve/veya verimlilik kazancını garanti altına alan bir sözleşmeyi ifade eder.
T. Vakıflar Bankası T.A.O, işbu vesileyle uygun ESCO projesi sponsorlarını, aşağıdaki şartlar dahilinde, SME
EE projesi kapsamında verilecek hibeye başvurmaya davet eder. Bu çağrı, bu ilanın verildiği tarihten, hibe
fonunun tamamının kullanıldığı tarihe kadar geçerli olacaktır.
(i) Başvuru konusu projeler, en az %20 enerji tasarrufu sağlamalı veya enerji kullanan belirli bir sistemin
enerji tüketiminde -specific energy consumption- %20’lik bir azalma meydana getirmelidir. Buna ek
olarak, enerji performansı sözleşmesinde; ESCO’ya, tedarikçi ya da leasing şirketine yapılacak nihai
ödemenin en az %30’unun; müşteri ve T. Vakıflar Bankası T.A.O ile mutabık kalınan onay
işlemlerine dayalı olarak, en az sözleşmede taahhüt edilen oranda(%20’den az olmamak üzere)
gerçekleştiğinin onaylanması halinde ödenebileceği, aksi halde bu tutarın(sözleşme tutarının
%30’unun) ödenmeyeceği belirtilmelidir.
(ii) Hibeye başvuran tarafın(ESCO, tedarikçi, leasing şirketi veya müşteri), proje bedelinin en az %75’i
tutarında kredi kullanma talebinin ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. nezdinde bu tutarda yeterli ve
boş/kullanılabilir kredi limitinin bulunması gereklidir. Kredi limiti tespiti ve/veya kredi talebinin
değerlendirilmesi sürecinde T. Vakıflar Bankası T.A.O.’nun mevzuat kapsamındaki uygulaması
geçerli olup, başvuru konusu projenin finansmanı için kullandırılabilecek azami kredi tutarı,
başvuranın KOBİ olması halinde 3.5 milyon USD, başvuranın orta büyüklükte (Mid-cap) işletme,
leasing şirketi veya ESCO olması halinde ise 5 milyon USD’dir. T. Vakıflar Bankası T.A.O. hibeye
başvuran tarafa kredi limiti tespit edip etmemekte, kredi limiti tespit etmiş olsa bile bu limitten kredi
kullandırıp kullandırmamakta veya yukarıda belirtilen azami tutarı aşmamak kaydıyla kullandıracağı
kredinin miktarını belirlemekte tamamen serbesttir.
(iii) Başvurular, ilk talepte bulunana öncelik verilecek şekilde değerlendirilecektir. Her bir başvuru; (a)
başvuru konusu projenin teknik uygunluğu; (b) ESCO projesi sponsoru ve enerji performans

SME (Kobi), satışları 50 milyon Euro’dan az olan ve istihdam ettiği kişi sayısı 250’yi aşmayan, Türkiye’de
faaliyet gösteren küçük ya da orta ölçekli işletmeler anlamına gelmektedir.
2
Mid-cap, (i) bir Kobi olmayan; ve (ii) istihdam ettiği kişi sayısı 1500’ü aşmayan, Türkiye’de faaliyet gösteren bir
işletmeyi ifade etmektedir.
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sözleşmesinin uygunluğu; (c) projenin beklenen nakit akışı; ve (d) hibeye başvuran tarafın kredi
değerliliği dikkate alınarak incelenecektir.
(iv) Hibeye başvuran taraf; başvuru konusu projeye ilişkin teknik dokümanları, nakit tablosunu ve enerji
performans sözleşmesini bir nüshası Türkçe ve bir nüshası İngilizce (yeminli tercüman onaylı) olmak
üzere hazırlayarak, EK-1 Başvuru formu ve EK-2 Muvafakatname ile birlikte, kredi limitinin
bulunduğu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Şubesine ibraz edecektir. T. Vakıflar Bankası T.A.O, hibeye
başvuran taraftan, söz konusu belgelere ek olarak, kredi başvurusu, limit tespiti ve kullandırımı için
ve/veya projenin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için ihtiyaç duyacağı ilave dokümanı talep
edebilecektir.
(v) Hibeye başvuran tarafın başvuru talebini kredi limitinin bulunduğu T. Vakıflar Bankası T.A.O
Şubesi’ne iletmesi gerekmekte olup, diğer şubeler kanalıyla iletilen veya doğrudan T. Vakıflar
Bankası T.A.O Genel Müdürlüğü’ne posta veya elektronik posta yoluyla gönderilen başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurunun, hibeye başvuran tarafın kredi limitinin bulunduğu
Şube tarafından ilgili Genel Müdürlük birimine gerekli bütün evrak ile ulaştığı tarih talebin
değerlendirmeye başlanacağı tarih olarak dikkate alınacaktır. Değerlendirme sürecinde herhangi bir
nedenle yaşanabilecek gecikmeden dolayı hibe limitinin tükenmesi nedeniyle başvuru sahibinin hibe
desteğinden yararlanamamasından T. Vakıflar Bankası T.A.O. sorumlu değildir.
Tüm başvurular nihai olarak Dünya Bankası tarafından yapılacak incelemeye ve ön onaya tabidir. Aynı
şekilde, hibelerin ödenmesi de enerji tasarrufu onay raporunun Dünya Bankası tarafından onaylamasına
bağlıdır. Başvuruların T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından değerlendirmeye alınması ve/veya T. Vakıflar
Bankası T.A.O. ve/veya T. Vakıflar Bankası T.A.O’nun SME EE projesinde görevli danışmanının ön onay
vermesi, projenin Dünya Bankası veya ilgili üçüncü kişiler tarafından onaylanacağı anlamına gelmemektedir.
Projenin nihai onay sürecinde herhangi bir nedenle uygun görülmemesi veya başvuru sahibinin T. Vakıflar
Bankası T.A.O’dan yukarıda belirtilen tutardan daha az kredi kullanması veya hiç kredi kullanmamasından,
ya da herhangi bir sebeple ile krediye ve ya hibe desteğine ilişkin ödemenin yapılamaması halinde T. Vakıflar
Bankası T.A.O’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Tüm süreçler tamamlandıktan sonra hak kazanan firmalara hibe ödemesi3 yapılabilmesi için firmaların T.
Vakıflar Bankası T.A.O nezdinde USD hesabı açmaları gerekmektedir.
Ek:1- Başvuru Formu
2- Muvafakatname
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Hibe ödemeleri hesaplanırken Dünya Bankası’nın son onayını verdiği tarihteki TCMB kuru dikkate alınacaktır.

BAŞVURU FORMU
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BAŞVURU TARİHİ
VAKIFBANK
ŞUBESİ
Her iki sütünda doldurulmalıdır.
ESCO( )
Tedarikçi Şirketi( )
Leasing Şirketi( )
(Yukarıda uygun alanı X ile
işaretleyiniz.)

ESCO SÖZLEŞME
SPONSORLARI

Müşteri

Ticari
Ünvanı
Sektör
Adres

Ciro(Son
Tam Yıl)
Çalışan
Sayısı
Yetkili Kişi
AdSoyad/Ünvan
Hibe ve
Kredi
Talebinde
Bulunacak
Taraf

( )

( )

ESCO
SÖZLEŞME/PROJE
BEDELİ
TALEP EDİLEN
KREDİ TUTARI
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MUVAFAKATNAME
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
………….…………………….ŞUBESİ
T. Vakıflar Bankası T.A.O ile Dünya Bankası arasında yürütülen Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeler Enerji Verimliliği Projesi (SME EE) kapsamında, enerji hizmeti şirketlerinin (ESCO)
enerji performans sözleşmesi kullanılan, enerji verimliliği projelerini desteklemek amacıyla
Küresel Çevre Fonundan (GEF) sağlanacak hibe ile ilgili olarak,
(a)Firmamıza ve hibe başvurusuna konu projemize ilişkin olarak Bankanıza sunduğumuz ve/veya
Bankanızca yapılacak inceleme ve araştırma neticesinde elde edilecek bilgi ve belgelerin, Dünya
Bankası, GFA Consulting Group GmbH (T. Vakıflar Bankası T.A.O ‘nun programdaki teknik
danışmanı), Küresel Çevre Fonu(GEF), T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili üçüncü
taraflar ve yurt içi ve yurt dışı iştiraklerimiz ile paylaşılmasına, söz konusu bilgi ve belgeler
kullanılarak gerekli raporların ve dokümanların hazırlanmasına ve paylaşılmasına,
(b) Kredi limiti tespiti sürecinde T. Vakıflar Bankası T.A.O.’nun mevzuatı geçerli olacağına ve T.
Vakıflar Bankası T.A.O. kredi limiti tespit edip etmemekte, kredi limiti tespit etmiş olsa bile bu
limitten kredi kullandırıp kullandırmamakta veya kullandıracağı kredinin miktarını belirlemekte
tamamen serbest olacağına, Teklif Çağrısında kullandırılabileceği belirtilen azami kredi tutarını
aşan taleplerin değerlendirmeye alınmayacağına ve/veya T. Vakıflar Bankası T.A.O.’nun söz
konusu azami tutarı tamamını kullandırmakla yükümlü olmadığına,
(c) Başvurumuzun kredi limitimizin bulunduğu ilgili Şube tarafından T. Vakıflar Bankası T.A.O.’nun
ilgili Genel Müdürlük Birimine ulaşmasının ardından öncelik sırasına göre değerlendirmeye
başlanacağını, dolayısıyla, söz konusu tarihe kadar hibe fonunun tükenmiş olması nedeniyle ya
da değerlendirme sürecinde herhangi bir nedenle gecikme yaşanması sonucunda hibenin
tükenmesi nedeniyle hibeden yararlanamamasından T. Vakıflar Bankası T.A.O.’nun sorumlu
olmayacağını,
(d) Doğacak tüm vergilerden Firmamızın sorumlu olduğunu, yapılacak hibe ödemesine ilişkin T.
Vakıflar Bankası T.A.O.’nun tahsil etmesi gereken herhangi bir vergi var ise bunu tahsil edip ilgili
mali otoriteye ödeyeceğini,
(e) T. Vakıflar Bankası T.A.O’nun, Teklif Çağrısı kapsamında belirtilen şartlara uyulmaması
ve/veya diğer sebeplerden dolayı başvuruları değerlendirmeye alıp-almamakta serbest olduğunu,
(f) Başvuruların T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından değerlendirmeye alınmasının ya da T.
Vakıflar Bankası T.A.O. ve/veya danışman tarafından ön onay verilmesinin hibenin ödeneceği
anlamına gelmediğini, T. Vakıflar Bankası T.A.O. , GFA Consulting Group GmbH, Dünya Bankası
tarafından veya ilgili üçüncü taraflarca projenin herhangi bir nedenle uygun görülmemesi,
belirlenen tutardan daha az kredi kullanılmış olması veya hiç kredi kullanılmaması, firmamızdan
veya tarafların herhangi birinden kaynaklı diğer sebepler ile ödemenin yapılamaması halinde T.
Vakıflar Bankası T.A.O nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını,
(g) Hibenin ödenmesinden sonra ibraz ettiğimiz bilgi ve belgelerin doğru olmadığının ve/veya
herhangi bir nedenle söz konusu hibeden yararlanma hakkına sahip olmadığımızın tespiti halinde,
firmamıza ödenen hibe bedelini her türlü faiz, gecikme faizi ve ferileriyle birlikte geri
ödeyeceğimizi,
Gayrikabili rücu olarak muvafakat ettiğimizi,

Söz konusu hibe projesi için firmamızı ziyaret edecek Bankanız, GFA Consulting Group GmbH,
Dünya Bankası veya ilgili üçüncü taraf çalışanlarına her türlü kolaylığı göstereceğimizi ve gerekli
olan bilgi ve belgeleri talep edilmesi halinde ilgililer ile paylaşacağımızı ve
Firmamız/İşletmemize ait bilgilerin ve/veya Firmamız/İşletmemize ait bilgiler esas alınarak
hazırlanacak raporların ve diğer dokümanların yukarıda belirtilen şekilde paylaşılmasından ve
kullanılmasından dolayı doğabilecek her türlü zarardan dolayı T. Vakıflar Bankası T.A.O’yu hiçbir
şekilde sorumlu tutmayacağımızı ve bu hususlarda Bankanın herhangi bir sorumluluğunun
bulunmadığını,
Gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz. ……/……/……..
Firma İmza ve Kaşesi

