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1. Önemli Tanımlar:
•	 Tebliğin	amacı,	projeye	dayalı	menkul	kıymetler,	

bunların	ihracı	ve	proje	finansman	fonlarının	
kuruluş	ve	faaliyetlerine	ilişkin	esasları	
düzenlemektir.

•	 Tebliğde	tanımlanan	şirket,	kurum	ve	kuruluşlar:

○ Geniş yetkili aracı kurum: Kurulun	yatırım	
hizmetleri	ve	faaliyetleri	ile	yan	hizmetlere	
ilişkin	esaslar	ile	ilgili	düzenlemeleri	
uyarınca	portföy	aracılığı	faaliyeti,	genel	
saklama	hizmeti	ve/veya	aracılık	yüklenimi	
faaliyetinden	herhangi	birini	yürütecek	olan	
aracı	kurumu,

○ Kaynak kuruluş:	Varlıklarını	fon	portföyüne	
devreden	tüzel	kişi,	kurum	ve	kuruluşlar	
ile	bunlardan	iki	veya	daha	fazlasının	bir	
araya	gelerek	yazılı	bir	sözleşmeye	istinaden	
oluşturdukları	adi	ortaklığı,

○ Kurucu:	Yatırım	hizmet	ve	faaliyetinde	
bulunmak	üzere	Kuruldan	izin	alan	banka	
veya	geniş	yetkili	aracı	kurumu,

○ Özel amaçlı şirket (SPV): Münhasıran 
projenin gerçekleştirilmesi veya yürütülmesi 
için kurulmuş şirketi,

• Tebliğde tanımlı proje kapsamı: Kamu 
hizmetlerinin yürütülmesine yönelik	ulaşım,	
altyapı, enerji, sanayi,	teknoloji,	haberleşme	
veya	sağlık	gibi	uzun	vadeli	ve	sermaye	yoğun	
projeler.

• PDMK: Fon	portföyünde	yer	alan	varlıklar	karşılık	
gösterilerek	ihraç	edilen	projeye	dayalı	menkul	
kıymetler,

• Proje finansman fonu (Fon): PDMK’lar	
karşılığında	toplanan	para	ve/veya	diğer	
varlıklarla,	PDMK’ların	sahipleri	hesabına,	proje	
finansmanına	konu	varlıklara	dayalı	olarak	
oluşturulan	mal	varlığını,

• Fona Temel Varlıklar:	Fon	portföyüne	dâhil	
edilebileceği	belirtilen	proje finansmanına 
konu varlık ve hakların gelirleri ile proje 
finansmanına yönelik kullandırılan teminatlı 
krediler ve bu kredilerin yeniden finansmanı 
için kullandırılan teminatlı kredilerden 
kaynaklanan alacakları,

2. İşleyiş:
•	 Projeye	dayalı	menkul	kıymetler,	fon	portföyüne	

kaynak	kuruluşlardan	devralınacak,	projenin	
farklı	kesimleri	dâhil	olmak	üzere	tek	bir	projenin	
veya	projenin	kesintisiz	yürütülmesi	için	yapımı	
zorunlu	olan	ilişkili	bir	projenin,	bir	kaynak	
kuruluşun	bağlı	olduğu	konsorsiyumun	aynı	
nitelikteki	projelerinin gelir ve diğer hakları ve/
veya banka ve geniş yetkili aracı kurumların, 
projenin farklı kesimleri dâhil olmak üzere tek 
bir proje veya farklı projelerin finansmanına 
yönelik kullandırdıkları kredilerden 
kaynaklanan alacakları karşılık	gösterilerek	
ihraç	edilir.
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• Fonun Türkiye’de kurulması zorunludur. Fon 
süreli veya süresiz olarak kurulabilir.	Fon,	
PDMK	ihracı	amacı	dışında	kurulamaz	ve	
kullanılamaz.

•	 Tebliğ	kapsamında	kurulan	fonların	unvanında	
“proje finansman fonu” ibaresi	yer	alır.

•	 Kurulca	izin	verilen	süre	içinde	geçerli	olacak	
ihraç	tavanı,	fizibilite	etüdü	neticesinde	tespit	
edilen	proje maliyetinin yüzde yetmiş beşini 
ve teminatlı krediler ve bunların yeniden 
finansmanı için kullandırılan teminatlı 
kredilerin izahname veya ihraç belgesi tarihi 
itibarıyla anapara ve tahakkuk etmiş faiz 
toplam tutarını aşmamak kaydıyla belirlenir. 
Maliyetin en az yüzde yirmi beşinin kaynak 
kuruluşun öz kaynaklarıyla kaynak kuruluşun 
özel amaçlı şirket olması veya son iki yıl 
içerinde faaliyete geçmiş olması halinde, 
kaynak kuruluşu kuran ortak veya ortakların öz 
kaynağıyla karşılanması gerekir. 

•	 PDMK	ihracı	kapsamında	PDMK	sahiplerine	
yapılacak	ödemeler,	fon portföyünde yer alan 
varlıklardan elde edilen nakit akımlarından 
karşılanır.

•	 Halka	arz	edilecek	PDMK	için	
derecelendirme kuruluşları tarafından 
kredi derecelendirilmesinin yapılması	ve	
derecelendirme	notunun	düzenli	olarak	gözden	
geçirilmesi	zorunludur.

•	 Fon	kurulu	ile	hizmet	sağlayıcı	arasında	yapılan	
sözleşme	çerçevesinde	fona	aktarılmak	üzere	
tahsil	edilen	tutarlar	fon	malvarlığına	dâhildir.	
Bu tutarlar PDMK itfa edilinceye kadar, hizmet 
sağlayıcının yönetiminin veya denetiminin 
kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi 
teminat amacı dışında tasarruf edilemez, 
rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu 
alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak 
üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil 
edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir 
ve ihtiyati haciz kararı verilemez	ve	tahsilini	
müteakip	ivedilikle	hizmet	sağlayıcının	kendi	
hesaplarından	ayrı	olarak	fon	adına	açılan	bir	
banka	hesabına	aktarılır.

• Fon doğrudan aktarım veya dolaylı aktarım 
usullerinden biri ile yönetilir. Doğrudan	aktarım	
usulünde,	fon	portföyünde	yer	alan	varlıklardan	
elde	edilen,	ödeme	planına	bağlı	olan	veya	
olmayan	nakit	akımları	bu	Tebliğ	kapsamında	
gerekli	kesintiler	yapıldıktan	sonra	fon	
portföyünde	bekletilmeksizin	doğrudan	PDMK	
sahiplerine	aktarılır.

•	 Dolaylı	aktarım	usulünde,	fon	portföyünde	yer	
alan	varlıklardan	elde	edilen,	ödeme	planına	
bağlı	olan	veya	olmayan	nakit	akımları	bu	Tebliğ	
kapsamında	gerekli	kesintiler	yapıldıktan	sonra,	
fon	kurulu	tarafından	belirlenen	vadelerde	
PDMK	sahiplerine	aktarılana	kadar	söz	konusu	
izahname	veya	ihraç	belgesinde	düzenlenen	
esaslar	çerçevesinde	fon	portföyünde	
bekletilebilir.

•	 PDMK’nın	itfası	sonucunda,	fon	portföyünde	
yer	alan	varlıklardan	elde	edilen	nakit	akımının,	
PDMK	sahiplerine	yapılan	toplam	ödemeleri	ve	
fondan	yapılan	diğer	harcamaları	aşan	kısmının	
kullanım	esaslarına	PDMK	izahnamesi	veya	ihraç	
belgesinde	yer	verilir.

• Fon, yalnızca nakit yönetimi amacıyla ve 
varlıklar toplamının yüzde birini geçmeyecek 
tutarda borçlanabilir.

•	 İlerleme	raporlarının	sonuçları	raporun	
imzalandığı	tarihte	KAP’ta	ilan	edilir.	Proje	
finansmanına	konu	olan	projenin	gelirleri	
ve	diğer	haklarının	dayanak	varlık	olduğu	
ihraçlarda,	ihraç gelirinin yüzde on beşlik kısmı 
ihracın gerçekleştirilmesinin ardından, kalan 
yüzde seksen beşlik kısmı ise proje ilerleme 
raporlarında belirlenen oranlar ölçüsünde 
kaynak kuruluşa aktarılır. 

• Proje finansmanına yönelik kullandırılan 
kredinin dayanak varlık olduğu ihraçlarda 
ise ihraç geliri doğrudan kaynak kuruluşa 
aktarılabilir.

• Proje finansmanına konu olan projenin gelirleri 
ve diğer haklarının ve proje finansmanına 
yönelik kullandırılan kredilerin aynı anda 
dayanak varlık olduğu ihraçlarda, söz konusu 
varlıkların portföydeki oranlarına göre üçüncü 
fıkrada yer alan hükümler uyarınca aktarım 
gerçekleştirilir.

• Projenin gerçekleşmeyeceğinin kesinleşmesi 
durumunda ihraç geliri hesabında kalan 
tutar kaynak kuruluşa aktarılmaz ve PDMK 
sahiplerine ödenir.

• Fon, içtüzüğünde bir süre öngörülmüş ise bu 
sürenin sona ermesi ile sona erer. Fon, süresiz 
olarak kurulmuş ise PDMK sahiplerine karşı 
bütün yükümlülükler ifa edildikten sonra 
fon kurulunun itfanın tamamlandığını tevsik 
edici belgelerle Kurula sona erme talebiyle 
başvurması ve bu başvurunun Kurulca kabul 
edilmesi ile sona erer.
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teşvik	etmesi	beklenmektedir.	Önerinin	bir	diğer	
önemli	unsuru	da	kamu	sektörünün,	örnek	olma	
rolünün	bir	parçası	olarak	yıllık	%1,7'lik	bir	enerji	
tüketimi	azaltımı	sağlaması	hedefidir.	Ayrıca,	üye	
ülkelerden,	kamu	idaresine	ait	binaların	toplam	
alanının	her	yıl	en	az	%3'ünü	yenilemeleri	talep	
edilmektedir.	

Paket	kapsamında	yer	alan,	Arazi Kullanımı, Arazi 
Kullanım Değişikliği ve Ormancılığa ilişkin	revize	
AB	Tüzüğü,	doğal	yutaklar	yoluyla	2030	yılına	kadar	
310	milyon	ton	CO2	emisyonuna	eşdeğer	karbon	
giderimi	için	genel	bir	AB	hedefi	belirlemektedir.	
Üye	Devletler	bu	hedefe	ulaşmak	için	karbon	
yutaklarını	önemsemeli	ve	genişletmelidir.	2035	
yılına	kadar	AB,	gübre	kullanımı	ve	hayvancılıktan	
kaynaklanan	CO2	dışı	tarımsal	emisyonlar	da	
dahil	olmak	üzere	arazi	kullanımı,	ormancılık	
ve	tarım	sektörlerinde	“iklim	nötr”	seviyeye	
ulaşmayı	hedeflemelidir.	AB	Orman	Stratejisi,	AB	
ormanlarının	kalitesini,	miktarını	ve	dayanıklılığını	
iyileştirmeyi	amaçlamakta	olup,	hasat	ve	biyokütle	
kullanımının	sürdürülebilirliği	ve	biyoçeşitliliğin	
korunması	ilkeleri	çerçevesinde	ormancıları	ve	
ormana	dayalı	biyoekonomiyi	desteklemekte	
ve	2030	yılına	kadar	Avrupa'da	üç	milyar	ağaç	
dikilmesini	öngörmektedir.	

Emisyon	ticaretini	tamamlamak	için	karayolu	
taşımacılığında	artan	emisyonlarla	mücadele	
anlamında	bir	dizi	önlemin	alınması	gerekmektedir.	
Otomobiller	ve	kamyonetler	için	getirilecek	
daha	güçlü	CO2	emisyon	standartları,	yeni 
otomobillerin ortalama emisyonlarının 2021 
seviyelerine kıyasla 2030'dan itibaren %55 ve 
2035'ten itibaren %100 oranında düşmesini 
gerektirerek	sıfır	emisyonlu	mobiliteye	geçişi	
hızlandıracaktır.	Sonuç	olarak,	2035	itibariyle	
kayıtlı	tüm	yeni	otomobiller	sıfır	emisyonlu	

olacaktır.	Sürücülerin	araçlarını	Avrupa	çapında	
güvenilir	bir	ağ	üzerinden	şarj	edebilmelerini	
veya	yakıt	alabilmelerini	sağlamak	için,	revize	
edilmiş	Alternatif Yakıtlar Altyapı	mevzuatı,	
Üye	Devletlerin	sıfır emisyonlu araç satışlarına 
uygun olarak şarj kapasitesini genişletmesini ve	
ana	karayollarında	düzenli	aralıklarla;	elektrik	şarjı	
için	her	60	kilometrede	bir	ve	hidrojen	yakıt	ikmali	
için	her	150	kilometrede	bir	şarj	ve	yakıt	ikmal	
noktaları	kurmasını	gerektirecektir.	

Havacılık	ve	denizcilik	yakıtları	önemli	oranda	
kirliliğe	neden	olmakta	ve	ayrıca	emisyon	ticaretini	
tamamlamak	için	özel	eylemler	gerektirmektedir.	
Alternatif Yakıtlar Altyapı mevzuatı,	uçak	ve	
gemilerin	büyük	limanlarda	ve	havaalanlarında	
temiz	elektrik	kaynağına	erişimi	olmasını	
gerektirmektedir.	ReFuelEU	Havacılık	Girişimi,	yakıt	
tedarikçilerinin,	e-yakıtlar	olarak	bilinen	sentetik	
düşük	karbonlu	yakıtlar	da	dahil	olmak	üzere,	AB	
havalimanlarında	uçakta	alınan	jet	yakıtında	artan	
seviyelerde	sürdürülebilir	havacılık	yakıtlarını	
kullanmasını	gerektirecektir.	Benzer	şekilde,	FuelEU	
Denizcilik	Girişimi,	Avrupa	limanlarına	uğrayan	
gemilerin	kullandığı	enerjinin	sera	gazı	içeriğinin	
maksimum	sınırını	koyarak,	sürdürülebilir	denizcilik	
yakıtlarının	ve	sıfır	emisyonlu	teknolojilerin	alımını	
teşvik	edecektir.	

Enerji ürünlerine yönelik vergi sistemi, Tek	
Pazarı	korumalı,	iyileştirmeli	ve	doğru	teşvikleri	
belirleyerek	yeşil	geçişi	desteklemelidir.	Paket	
kapsamında	yer	alan	Enerji Vergilendirme 
Direktifinin revizyonu,	enerji	ürünlerinin	
vergilendirilmesinin	AB	enerji	ve	iklim	politikalarıyla	
uyumlu	hale	getirilmesini,	temiz	teknolojilerin	
teşvik	edilmesini	ve	mevcut	durumda	fosil	
yakıtların	kullanımını	teşvik	eden	eski	muafiyetlerin	
ve	indirim	oranlarının	kaldırılmasını	önermektedir.
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