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Aşamasında

Proje Tanımı
EBRD Akçez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Akçez") ve Akçez ’in iştirakleri
olan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ("SEDAŞ") ile Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.
("SEPAŞ")’a toplam 162.5 milyon ABD doları tutarında teminatlı A/B kredisi sağlamayı
planlamaktadır.
Proje Hedefleri
Öngörülen kredi daha önceden Akçez’e kullandırılmış olan 250 milyon ABD Doları
tutarındaki krediyi refinanse etmek ve SEDAŞ ve SEPAŞ’ın 2016-2020 dönemine ait yatırım
programının 75 milyon ABD dolarlık kısmını finanse etmek için kullanılacaktır.
Geçiş Etkisi
Bu projenin temel geçiş etkisi, EBRD’nin 2010 kredisinin II. Etabını ilk başta öngörüldüğü
şekilde uygulamak, yani finansmanı sınırlı rücu yapısı şeklinde yeniden yapılandırmaktır. Bu
proje kapsamında dağıtım şebekesine yeni tüketicilerin bağlanması ve kayıp ve kaçağın
azaltılması için şirketin 2015-2020 döneminde şebeke yenileme çalışmalarını tamamlaması
sağlanacaktır. Proje ayni zamanda şirketin 2016 yılında fiziksel ayrıştırmaya hazırlanmasına
yardımcı olacak ve kurumsal yönetişim standartlarını geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.
Müşteri Hakkında Bilgi
SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
SEDAŞ Türkiye’de özelleştirilen ilk elektrik dağıtım şirketleri arasında olup Avrupa’nın
önde gelen enerji şirketleri arasında yer alan CEZ gibi güçlü bir yabancı hissedar’a sahip olan
az sayıdaki dağıtım şirketlerinden biridir.
Perakende ve dağıtım faaliyetlerinin 2013 yılında ayrıştırılmasından sonra ve perakende
faaliyetleri SEPAŞ’a devredilmiştir. SEPAŞ Ocak 2013’te kuruluşundan bu yana SEDAŞ
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dağıtım bölgesindeki müşterilere perakende tedarikçi sıfatıyla ve diğer dağıtım bölgelerindeki
serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla müşteri hizmetleri sunmaktadır.
SEDAŞ ve SEPAŞ hisselerinin tamamı Akçez’e aittir. Akçez hisselerinin % 50’si CEZ’in
(“CEZ”), diğer % 50’si ise Akkök Sanayi Yatırım ve Ulaştırma A.Ş.’nindir (“Akkok”).
Toplam Proje Maliyeti
325,000,000 ABD Doları
EBRD tarafından sağlanacak 162.5 milyon ABD doları tutarındaki kredi IFC ile ortaklaşa
sağlanacak 325 milyon ABD doları tatarındaki finansman paketinin bir parçası olacaktır.
Çevresel ve Sosyal Özet
Proje 2014 Çevresel ve Sosyal Politika kapsamında
Bağımsız danışmanlar tarafından yapılan çevresel
kapsamında, I. Etaba ait mevcut raporlar incelenmiş
denetim yapılmış ile önerilen ek yatırımlarla
gerçekleştirilmiştir.

B Kategorisinde değerlendirilmiştir.
ve sosyal durum tespiti (ÇSDT)
ve ayrıca çevresel ve sosyal (Ç&S)
bağlantılı etkilerin Ç&S Analizi

Yeni yatırımların SEDAŞ/SEPAŞ’ın mevcut faaliyetlerinde belirgin bir değişiklik
doğurmayacağı ve yeni dağıtım hatlarının ve yapılarının büyük ölçüde kamu arazisi üzerinde
yer alacağı anlaşılmıştır.
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) hazırlanmıştır ve bu Plan Çevresel ve Sosyal Durum
Tespitinde belirlenen meseleleri ele almaktadır. ÇSEP içinde ele alınan başlıca konular
şunlardır: Ç&S yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi; ilerde yapılacak yatırımlar kapsamında
Ç&S etkilerin saha bazında ayrı ayrı değerlendirilmesi; üstlenici yönetimi; insan kaynakları
(İK) politikası ve prosedürlerinin gözden geçirilmesi; mevcut iç şikâyet mekanizmasının
çalışanlara etkili bir şekilde bildirilmesi; yağmur suyu yönetim programının uygulanması;
SF6 devre kesicilerin kaçak kontrolü gerekliliklerinin gözden geçirilmesi; atık yönetimi
uygulamalarının iyileştirilmesi; Poliklorlu Bifenil içeren trafolar; mevcut iş sağlığı ve
güvenliği (İSG) uygulamalarının iyileştirilerek yapım ve işletme aşamasında projeyle
bağlantılı tüm faaliyetlerde dikkate alınmasının temini; halk sağlığı ve güvenliğine yönelik
risklerin en aza indirilmesine yönelik tedbirler; Kurumsal Arazi Edinme ve Yeniden İskân
Çerçevesinin (AEYÇ) geliştirilmesi; üzerinde anlaşılan Paydaş Katılım Planının (PKP)
uygulanması.
Teknik İşbirliği
Yok
Şirket İrtibat Bilgisi
Fırat Soğancık
Firat.Sogancik@akcez.com.tr
İş Fırsatları
İş fırsatları veya satın alma için, müşteri firmayla temasa geçebilirsiniz.
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Genel Sorgulamalar
Satın alma ile ilgili olmayan EBRD proje sorgulamaları için:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com
Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)
KBP EBRD’nin stratejilerini, politikalarını ve projelerini halka daha iyi anlatmak amacıyla
yapacağı bilgi paylaşımının ve paydaşlarla gerçekleştireceği istişarenin usullerini
açıklamaktadır.
Proje Şikâyet Mekanizması (PŞM)
EBRD, bir zarara yol açtığı veya açacağı iddia edilen EBRD destekli projelerle ilgili olarak,
bir ya da birden fazla şahıs veya kurum tarafından yapılan şikâyetlerin bağımsız bir şekilde
incelenmesine fırsat vermek amacıyla biri Proje Şikâyet Mekanizması (PŞM) tesis etmiştir.
PŞM kapsamına giren tüm şikâyetler EBRD fonlarının son dağıtımından itibaren en geç 12
ay içinde sunulmalıdır. Şikâyet sürelerinden emin değilseniz, yardım için PŞM görevlisi
(pcm@ebrd.com) veya ilgili EBRD Ülke Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.
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