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Proje Adı: BARES RÜZGÂR SANTRALİ 

Ülke: Türkiye 

Proje Kodu: 42978 

Sektörü: Enerji 

Kamu/özel: Özel Sektör  

Komisyon Tarihi: 22 Kasım 2011 

Durumu:  BA 

Projenin Tanımı ve hedefleri: 

 

EBRD,İstanbul’un yaklaşık 400 km güneybatısında yeralan Balıkesir 
ilinde 142.5 MW’lık Rüzgâr Santralinin geliştirilmesi (Proje) için Enerjisa 
Enerji Üretim A.Ş.’ye (işbu belgede bundan sonra "Şirket” ya da 
“Enerjisa” olarak anılacaktır) kredi tahsis etmeyi düşünmektedir. 
Enerjisa sözkonusu projeyi Bares Elektrik Üretimi A.Ş. ("Bares")’in 
hisselerine sahip olan Italgen Elektrik Üretim A.Ş. ("Italgen")’nin 
hisselerini satın almak suretiyle elde etmiştir. Böylelikle Bares, 
Enerjisa’nın tamamıyla sahip olduğu ve rüzgâr santralinin 
geliştirilmesinden sorumlu şirket haline gelmiştir. Proje tamamlandığında 
Türkiye’de bugüne kadar yapılan en büyük rüzgâr santrali olacaktır. 

Geciş Etkisi: Projenin  geçiş etkisi  şu iki önemli faktörden kaynaklanmaktadır: (i) 
Türkiye’nin enerji üretimi içinde yenilenebilir enerji oranının arttırılması 
(ii) Elektrik üretiminin belirgin bir çoğunluğunun halen kamunun elinde 
olduğu bir ülkede, özel sektör tarafından geliştirilen projenin 
desteklenmesi yoluyla özel sektörün bu alanda daha geniş bir alana 
sahip olmasının sağlanması  

Müşteri: Enerjisa % 50 ‘si Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’ye (“Sabancı), diger 
%50 ’si Verbund AG (“Verbund”) iştiraki olan Verbund International 
GmbH’ye (müştereken “Sponsorlar” olarak anılacaklardır) ait olan lider 
bir enerji şirketidir. Şirket, enerji üretimi, satışı, elektriğin toptan satışı ve 
dağıtımında aktif rol almaktadır. Sabancı Türkiye’deki en büyük iki 
şirketten biridir. Verbund ise Avrupa ve Avusturya’nın lider elektrik 
şirketidir. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) Finansmanı: 

Enerjisa’ya 82.5 milyon Avro’ya kadar teminatlı kredi verilecektir. Proje 
icin ihityaç duyulan toplam kredi tutarının geri kalan bölümünün B-
lenders tarafından tahsis edilmesi beklenmektedir. 

Proje maliyetinin 65 milyon Avro’ya kadar olan bölümü Sponsorlar 
tarafından karşılanacaktır.  

Toplam Proje Maliyeti: 230 milyon Avro 

Çevresel ve Sosyal Sınıflandırma, Etki 
ve Azaltım: 

EBRD’nin 2008 tarihli Çevresel ve Sosyal Politikalarına uygun olarak A 
kategorisinde sınıflandırılmıştır. Şirket, yürürlükte olan ulusal kanunlara 
uygun olarak projenin gerçekleşmesi için gerekli izinleri almıştır. 

Rüzgâr Santrali çevresel olarak hassas bir bölge içinde kurulmamış olup 
bilinen önemli bir kuş göç yolu üzerinde değildir. 
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Projeyle ilgili çevresel ve sosyal bir denetim bölgedeki mevcut ve faal 
haldeki rüzgâr santralinin kümülâtif çevresel etkisi ve planlanan diğer 
rüzgâr enerjisi geliştirme projeleri dikkate alınarak (ESDD) bağımsız bir 
denetimci tarafından yapılmıştır. Böylelikle projenin hem ulusal, hem AB 
ve hem de bankanın performans kriterlerine (PR) uygun olduğu teyit 
edilmiş, ayrıca çevresel ve sosyal etkileri etkin bir şekilde yönetilerek 
olumsuz etkileri minimuma indirilmiştir. ESDD’nin bir parçası olarak, 
ilave kuş takip işlemi bahar göç dönemi gözönüne alınarak Eylül ve 
Ekim 2011 aylarında gerçekleştirilmiştir. Bu gözlemlere projenin inşaat 
aşamasında ve takip eden operasyonel aşamalarda devam edilecektir. 

Şirket ayrıca toprak erozyonu ve gürültü kirliliği gibi çevresel ve sosyal 
etkileri gidermek için bir inşaat yönetim planı geliştirmiştir. Şirket 
santralin inşa aşamasında ve ileriki operasyonları sırasında gürültü 
etkisini takip etmeye devam edecektir. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Çevre Yönetim ve İzleme Planı 
(EMMP) geliştirilmiş ve firmayla bu konuda uzlaşma sağlanmıştır. Bu 
plan, şirkete hem izleme hem de raporlama zorunluluğu getirmiştir. 

Banka,kendi Çevre ve Sosyal Politikalarına uygun olarak Projenin 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesini ESIA,yapmış ve konuyla ilgili 
bilgi hem şirketin hem de Bankanın aşağıda belirtilen web sitelerinde 
verilmiştir: 

Tüm ESIA dokümantasyonu lokal olarak: 
 

 Enerjisa Proje Saha Ofisi; İlgili Kişi: Sn. Halit ILGAR, 
Şantiye Süpervizörü Enerjisa; Adres: Karakaya-Eşeler 
Köyü, Balıkesir; Cep tel No: +90 530 542 2198. 

 Enerjisa İstanbul Ofisi; Adres: Sabancı Center Kule 2, 
34330, 4. Levent / İstanbul; Tel: +90 212 385 8825; Faks: 
+90 212 385 8839. İlgili Kişi: Çiğdem Sağlam: email: 
csaglam@enerjisa.com.tr. 

 Enerjisa web sitesi: www.enerjisa.com.tr. 

 EBRD, Bölge Ofisi İstanbul,  Büyükdere Caddesi, 185, 
Kanyon Ofis Binası, Kat: 2, Levent; İstanbul 34394, 
Turkiye; Email: RO-Istanbul@ebrd.com; Tel: +90 212 386 
1100; İlgili Kişi Andi Aranitasi; email: AranitaA@ebrd.com. 

 EBRD Business Information Centre, London; One 
Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom; 
Tel: +44 207 338 6000. 

Şeklinde mevcuttur. 
 
ESIA paketi ve Yönetici Özeti proje sponsorunun  www.enerjisa.com.tr 
adresindeki web sitesinde kamunun dikkatine sunulmuştur. 
 
Yönetici Özeti ise EBRD’nin internet sitesi olan www.ebrd.com/eia 
adresinde görülebilir. 
 

Teknik İşbirliği: Yok 

Şirket İletişim: Sn. Ayşegül Öcal, Finans Uzmanı, Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. 

Tel: + 90 212 385 88 61, Email: AOCAL@enerjisa.com.tr  

İş Fırsatları: İş fırsatları ve tedarikçi ilişkileri için lütfen müşteri firmayla iletişime 
geçiniz. 
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Genel sorular: Tedarik ve satınalma konularıyla ilgili olmayan bilgi talepleri için lütfen: 
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com  iletişim bilgilerini kullanınız. 

Basın ve Halkla İlişkiler Politikası (PIP) PIP metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

PIP; stratejilerinin, politikalarının ve işlemlerinin daha iyi anlaşılması ve 
daha iyi farkındalık yaratılması adına EBRD’nin bilgileri nasıl 
açıklayacağını ve hissedarlarına nasıl danışacağını düzenler.  

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

Proje Şikâyet Mekanizması (PCM) EBRD banka tarafından finanse edilen ve zarara yol açması muhtemel 
veya açtığı iddia edilen projelerle ilgili bir veya daha fazla kişiden veya 
kurumlardan gelen şikayetlerin bağımsız bir şekilde değerlendirilmesine 
olanak sağlamak amacıyla Proje Şikayet Mekanizması (PCM)’nı hayata 
geçirmiştir. PCM’nı düzenleyen Uygulama Kuralları aşağıdaki adresten 
temin edilebilir: 

http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf ,  

Rusça versiyonu için:  
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf  

PCM altındaki şikayetler EBRD fonlarının son dağıtımından itibaren en 
geç 12 ay içerisinde dosyalanmalıdır. Bir şikayetin dosyalanma süresi ile 
ilgili emin olamadığınız durumlarda yardım için PCM görevlisine 
(pcm@ebrd.com) veya ilgili EBRD Yerel Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz. 
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