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QNB FİNANSBANK'TAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN BİR ADIM DAHA:
YEŞİL TAHVİL İHRACI

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), QNB Finansbank'ın ilk yeşil tahviline 50 milyon ABD Doları
yatırım yaptı.
Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük finans kuruluşu olan Qatar National Bank'ın (Q.P.S.C.) Türkiye iştiraki
QNB Finansbank, ilk yeşil tahvil ihracını EBRD ile gerçekleştirdi. QNB Finansbank'ın sürdürülebilirlik
performans kriterlerine dayalı 335 milyon ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisi sürecinin Mayıs
2021'de başarıyla tamamlanmasının ardından, Banka’nın 50 milyon ABD Doları tutarındaki bu ilk yeşil
tahvil ihracı, aynı zamanda EBRD’nin Türkiye’deki bir bankaya ilk yeşil tahvil yatırımı olma özelliğini
taşıyor. Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil Tahvil İlkeleri’ne uyumlu olarak, üç yıl vadeli
bu tahvilden sağlanan 50 milyon dolarlık kaynak, QNB Finansbank’ın portföyündeki uluslararası
sertifikasyona sahip yeşil bina projelerini finanse etmek için kullanılacaktır.
QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, konuyla ilgili şunları belirtti: "EBRD'nin desteği ile
gerçekleştirdiğimiz bu yeşil tahvil ihracı, QNB Finansbank için bir kilometre taşıdır. Aynı zamanda
Bankamızın, uluslararası finansman kaynaklarını başarıyla çeşitlendirebildiğini, yatırımcıların
Bankamıza olan güvenini, sağlam finansal temellerimizi ve performansımızı göstermektedir. Yeşil
sürdürülebilir kredi kullandırma fırsatlarını aktif şekilde destekleyen, net bir sürdürülebilirlik
stratejisine ve yol haritasına sahip olduğumuzu ortaya koymaktadır. Bu yeşil tahvil ihracı, QNB
Finansbank’ın portföyünde bulunan uluslararası sertifikasyona sahip yeşil bina projelerinin
finansmanında kullanılacaktır. Geçen ay yenilediğimiz sendikasyon kredimizden elde edilen finansman
da yine Türk ekonomisini ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla kullandırılmaktadır. Bu
kaynaklar sürdürülebilirlik konusunda Bankamızın taahhütlerindeki kararlılığını ortaya koyuyor” dedi.
EBRD ile olan iş birliğimiz, yalnız bu ortak amaca hizmet etmekle kalmayıp, sürdürülebilir ve düşük
karbonlu ekonomiye geçişi destekleyen bir kaynak havuzu oluşturmamıza da imkân sağlamaktadır.”
QNB Grubu, ICMA yeşil tahvil ilkeleri, sosyal tahvil ilkeleri ve sürdürülebilir tahvil ilkeleriyle tamamen
uyumlu bir Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilir Tahvil (GSSB) Çerçevesi oluşturmuştur. Sektördeki en iyi
uygulamaların gerektirdiği biçimde, QNB Grubu, çerçevenin ICMA ilkeleri ve yönlendirici kuralları ile
tam uyum içinde olduğunu teyit eden bir İkinci Taraf Görüşü (SPO) almıştır. QNB Finansbank'ın yeşil
tahvili, QNB Grubu’nun GSSB çerçevesi kapsamında ihraç edilmektedir.
QNB Grubu, müşteri ve paydaşlarının yararına uzun vadeli finansal, çevresel, sosyal ve etik değer
oluşturma amacıyla, grup genelinde geçerli bir sürdürülebilirlik çerçevesi tanımlamıştır.
Sürdürülebilirlik çerçevesi, QNB’nin, hizmet verdiğimiz toplumlarda sürdürülebilir finans, sürdürülebilir

operasyonlar ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri yoluyla sürdürülebilir finansal performans
hedefini desteklemektedir.

QNB Grubu, iştirakleri ve bağlı şirketleri yoluyla üç kıtada 31’den fazla ülkeye yayılan varlığıyla, gelişmiş ürün ve
hizmetlerden oluşan kapsamlı bir yelpaze sunmaktadır. QNB Grubu, 1000 lokasyonda 27.000’i aşkın çalışanıyla
faaliyetlerini yürütür ve 4.400’den fazla noktayı içeren bir ATM ağına sahiptir. Grup ayrıca, Brand Finance
Magazine tarafından, Orta Doğu ve Afrika’nın en değerli bankacılık markası olarak gösterilmiştir ve bölgede MSCI
ESG “AA” notuna sahip ilk kuruluştur. Grubun Türkiye’deki iştiraki olan QNB Finansbank, 31 Mart 2021 itibarıyla
toplam 467 şube ve 10.857 çalışan ile faaliyetlerini yürütmektedir.
Türkiye'ye yatırım yapan öncü kurumsal yatırımcılardan biri olan EBRD, bugüne kadar yüzde 96'sı özel sektörde
olmak üzere 337 proje aracılığıyla ülkeye 13 milyar Avro'dan fazla yatırım yapmıştır. Banka, 2019 yılında
Türkiye’ye gerçekleştirdiği finansmanı 35 projede 1,0 milyar’dan 1,7 milyar Avro'ya çıkartarak destek olmuştur.
2021'de de ülkenin Covid-19 sonrası toparlanmasını destekleyecek kredi yatırımlarını sürdürecektir..

