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ab0cd   proje özeti belgesi 
 

Proje adı: Energaz Finansman 

Ülke: Türkiye 

Proje Kimlik No: 45081 

İş Sektörü: Enerji 

Kamu/Özel: Özel sektör  

Kurul tarihi: 23 Temmuz 2013 

Statü:  BA 

PSD tebliğ tarihi:  
PSD güncelleme tarihi: 

Bu bölüm, İletişim Departmanındaki PSD Editörü tarafından 
doldurulacaktır. 

Proje açıklaması ve hedefleri: 

 

EBRD, Energaz Gaz Elektrik Su Dağıtım AŞ’ye (Energaz) 50 
milyon USD tutarında bir krediyi vermeyi planlamaktadır. Bu 
kredi, Ener Gaz’ın 2013-2014 yatırım programını (gaz dağıtım 
ağının genişletilmesi, sayaç ve BT sistemleri) finanse etmek ve 
mevcut kredilerini yeniden yapılandırmak suretiyle Energaz'ın 
büyümesini destekleyecektir. 

Kredi, Türkiye Garanti Bankası- A.S. ve Denizbank A.S. olmak 
üzere iki ticari banka ile birlikte uygulanan daha kapsamlı bir 
finansman paketinin parçasıdır. 

Geçiş Etkisi: Projenin, Türkiye'de bir gaz dağıtım şirketi için verilen rücusuz 
(non-recourse) finansmana çevirme opsiyonlu ilk sınırlı rüculu 
(limited recourse) finansman olması ve bu nedenle de diğer 
finansal kurumlar tarafından tekrarlanabilecek bir örnek teşkil 
etmesi beklenmektedir.   

Bankanın gaz dağıtım alanında kredi vermesi, yeni 
uygulanmaya başlanan RAB (varlık tabanı) temelli tarife 
yöntemi konusunda diğer özel sektör yatırımcılarına ve 
kreditörlere güven sağlayacaktır.    

Müşteri: Energaz, 10 bölgede faaliyet gösteren, Türkiye'nin lider gaz 
dağıtım şirketlerinden biridir. 

Energaz, STFA Gruba aittir.  STFA, 1938 yılında bir 
müteahhitlik ve mühendislik firması olarak kurulmuştur; şirket 
bugün Türkiye'de baraj, yol, köprü, tünel ve deniz 
platformlarının inşasında uzmanlaşan lider gruplardan biridir. 

EBRD finansmanı: CAPEX (sermaye giderleri) gerekleri ve mevcut kredilerin 
yeniden yapılandırılması için kullanılmak üzere Energaz'a 50 
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milyon USD'ye (37,3 milyon EUR) varan bir teminatlı kredi 
verilecektir.  

Kredi, iki ticari banka ile uygulanan daha geniş bir finansman 
paketinin bir parçasıdır. Türkiye Garanti Bankası A.S. ve 
Denizbank A.S. ile yürütülen paket kapsamında, aynı amaç için 
her bir banka 55 milyon USD kredi ile birlikte teminat 
mektupları ve işletme sermayesi kredi hatları gibi kısa vadeli 
kredi olanakları için ek 57,5 milyon USD temin edecektir. 

Toplam proje maliyeti: Sermaye giderleri (capex), İşletme Sermayesi ve Teminat 
Mektubu kredi hatları dahil toplam proje maliyeti 275 milyon 
USD'dir.  

Çevresel ve sosyal sınıflandırma, 
etki ve azaltım:  

Proje B kategorisinde sınıflandırılmıştır. Projenin çevresel ve 
sosyal değerlendirmesi (ÇSD) bağımsız danışmanlar tarafından 
gerçekleştirilmiştir. ÇSD; kurumsal SEÇ-G incelemesini, 
Şirketin bazı tesis ve operasyonlarının denetimini ve önerilen 
yatırımın çevresel ve sosyal analizini içermiştir. EBRD ayrıca 
şirketi Mayıs 2013 tarihinde ziyaret etmiştir.  

ÇSD, şehir içi şebekelerinin genişletilmesinden ve yeni basınç 
kontrol istasyonlarının inşasından kaynaklanan tipik olumsuz 
çevresel ve sosyal etkilerin sınırlı olduğu ve iyi inşaat 
uygulamalarına ve genel kabul görmüş standartlara ve rehber 
ilkelere uyulması halinde bu etkilerin azaltılabileceği veya 
bunlardan sakınılabileceği sonucuna varmıştır. Energaz'ın 
faaliyetleriyle ilgili başlıca sorunlar potansiyel gaz 
sızıntılarıyla, ısıtıcı ve pompalardan çıkan emisyonlarla, 
gürültü ve atık üretimi ile ilişkilidir. Deprem riski Şirket 
tarafından değerlendirilmiş ve tasarımlara dahil edilmiştir. 

Energaz entegre bir kalite, çevre ve sağlık ve güvenlik yönetim 
sistemine sahiptir; kapsamlı olan bu sistem, şirketin sorunlarına 
ve risklerine uygundur. Sistem, Energaz'ın faaliyet gösterdiği 
tüm tesis ve şebekelerde uygulanmaktadır. Energaz ISO9001, 
ISO14001 ve OHSAS18001 sertifikalarına sahiptir. 

Doğal gazın evsel kullanımı, Energaz'ın faal olduğu şehirlerde 
nispeten yeni bir olgudur ve şirket, okullara eğitim ziyaretleri 
düzenlemek ve broşürler dağıtmak da dahil olmak üzere 
güvenlik konularında farkındalığı arttırmak için bir dizi 
inisiyatif gerçekleştirmektedir.  Energaz, kişilerin sızıntı 
şüphesi halinde arayabilecekleri bir acil durum numarasını 
halka tanıtmaktadır. Acil durum müdahale ofisinde 24 saat 
boyunca personel bulundurulmaktadır.  Acil durum müdahale 
ofisinde çağrıları izleyen bir BT sistemi vardır ve bu sistem 
müşteri veritabanı ile ve acil durum müdahale ekipleri ile 
bağlantı içindedir. Şirket, acil durum müdahale ekibini 15 
dakika içinde olay yerine ulaştırma konusundaki taahhüdünü 
şimdiye dek %100 yerine getirmiş bulunmaktadır.   

Paydaş katılımı yeterli görünmektedir.  Müşteriler şirkete 
telefonla, e-posta ile ya da yazılı olarak ulaşabilmektedir ve 
Energaz kendisine iletilen sorunlara 48 saat içinde yanıt verme 
taahhüdü vermektedir.  

ÇSD kapsamında, diğer eylemlerin yanı sıra, daha fazla 
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kurumsal güçlendirme, ek yüklenici yönetim prosedürleri 
geliştirme ve şikayet sistemini güçlendirme ihtiyacını içeren bir 
ÇSEP (Çevresel ve Sosyal Eylem Planı -ESAP) geliştirilmiştir. 

Banka Projenin uygulamasını izleyecektir. 

Teknik işbirliği: Yok 

Şirket irtibat noktası: Sn. Hakan Aras 

Baş Finansal Sorumlu (CFO) 

+90 216 665 13 00  

hakana@energazenerji.com.tr 

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 
Eposta: 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/PCMRulesRuss
ian.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. 
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