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Proje açıklaması ve hedefleri: 

 

EBRD, 400 milyon EURO’luk bir çerçeve operasyon planlamaktadır; 
bu kapsamda Türkiye’deki en az dört ticari bankaya, orta ölçekli enerji 
verimliliği, yenilenebilir enerji ve atıktan enerji elde etme yatırımları için 
özel sektöre kredi olarak verilmek üzere EBRD tarafından finansman 
sağlanacaktır. Bu çerçeve, dört katılımcı banka tarafından finanse 
edilen sürdürülebilir enerji yatırımlarında 100 milyon EURO’ya kadar 
EBRD doğrudan risk katılımını içerecektir. 

Alt-projeler: Bu ve diğer çerçeve projeler için  alt-projeler listesine başvurun. 

Geçiş etkisi: Proje, Türkiye’de sürdürülebilir enerji yatırımlarının hızlandırılmasını ve 
artmasını destekleyerek bir geçiş etkisi yaratacaktır.  

Projenin aynı zamanda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 
yatırımlarının teknik ve mali değerlendirmesi alanında çalışan yerel 
danışmanlık şirketleri, proje sponsorları ve mali kurumlar arasında da 
uzmanlığı artırması ve uzmanlık transferine yol açması beklenmektedir. 
Ek olarak, Proje sürdürülebilir enerji yatırımları için çevresel ve sosyal 
itina konusunda en iyi uygulamaları gerçekleştirme kapasitesini 
arttıracak ve destekleyecektir. 
 

Proje aynı zamanda sürdürülebilir enerji yatırımlarından kaynaklanan 
karbon kredilerinin paraya dönüştürülmesi konusunda proje 
sponsorlarına ve katılımcı mali kurumlara yardımcı olarak Türkiye’de 
gönüllü karbon piyasasının gelişimini de destekleyecektir.  

Müşteri: Sunulan kredi imkanının müşterileri Türkiye’den en az 4 ticari banka 
olacaktır. Müşterilerin, ana öncelikli alanlarından biri olarak 
sürdürülebilir enerji alanında bir iş kolunu başarılı bir şekilde 
genişletmek için gerekli kurumsal kapasiteye ve taahhüde sahip öncü 
ticari bankalar arasından seçilmesi planlanmaktadır. 

EBRD finansmanı: 300 milyon Euro; teminatsız öncelikli kredi veya cari veya geleceğe 
dönük ödemelerle teminat altına alınmış krediler halinde; buna 100 
milyon EURO’luk doğrudan Risk Katılım anlaşmaları eşlik edecektir. 

Toplam proje maliyeti: 400 milyon EURO  
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Çevresel ve sosyal sınıflandırma, etki 
ve azaltım: 

FI (2008) olarak kategorilendirilmiştir. Tüm katılımcı bankaların FI’lar 
için EBRD tarafından belirlenen Performans Gereklerini karşılaması 
(özellikle PR2 ve 9), EBRD'nin Çevresel ve Sosyal İstisna ve Sevk 
Listelerine uyması ve EBRD’ye Yıllık Çevresel ve Sosyal raporları 
sunması gerekecektir. Alt-kredilerin ulusal çevre, sağlık ve güvenlik 
mevzuatının gereklerine ve EBRD’nin hidroelektrik ve rüzgar santrali 
projeleri için belirlediği uygunluk kriterlerine uygun olmasını sağlamak 
için bağımsız bir Proje Danışmanı görevlendirilecektir. 

Teknik işbirliği: Kredi İmkanı katılımcı bankalara ve proje sponsorlarına uygulama 
desteği sağlamak üzere kapsamlı bir teknik yardım programı ile 
desteklenecektir. TC programı için finansman, EC IPA 2009 finansman 
tahsisi (2,5 milyon EURO’ya kadar) çerçevesinde sağlanmaktadır. 

Teknik işbirliği fonlarıyla finanse edilen projelerle ilişkili danışmanlık 
fırsatları için danışman tedarik adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Şirket irtibat noktası: Teresa Godwin-Coombs godwint@ebrd.com 

İş fırsatları: İş fırsatları veya tedarik konuları için, lütfen müşteri şirket ile irtibat 
kurun. 

Genel sorular: Tedarik ile ilişkili olmayan EBRD proje soruları için: 
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380 
E-posta: projectenquiries@ebrd.com 

Kamu Bilgilendirme Politikası (PIP) PIP, EBRD’nin stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkında daha iyi 
bir farkındalık ve anlayış sağlamak üzere paydaşlarına nasıl 
danıştığını ve hangi şartlarda bilgi verdiğini açıklamaktadır.  

PIP metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Proje Şikayet Mekanizması (PCM) EBRD, Banka tarafından finanse edilen ve herhangi bir zarara neden 
olduğu veya olabileceği iddia edilen projelerle ilgili olarak bir veya daha 
fazla birey veya şirket tarafından yapılan şikayetlerin bağımsız olarak 
incelenmesi için bir olanak sağlamak üzere Proje Şikayet 
Mekanizmasını (PCM) oluşturmuştur. PCM’nin dayandığı Usul 
Kuralları’na http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf 
adresinden erişilebilir; Usul Kuralları’nın Rusça versiyonu ise 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf 
adresinde mevcuttur. 

PCM kapsamındaki şikayetlerin EBRD fonlarının son dağıtımını 
müteakip en geç 12 ay içinde yapılması gerekmektedir. Şikayet 
dilekçesinin verilebileceği dönem konusunda emin değilseniz yardım 
için PCM sorumlusuyla ( pcm@ebrd.com) ya da ilgili EBRD Yerleşik 
Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz. 

 

http://www.ebrd.com/oppor/procure/opps/main.htm
mailto:godwint@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf
mailto:pcm@ebrd.com

