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Renewables Portfolio
Ülke

: TÜRKİYE

Proje No

: 47631

İş Sektörü

: Enerji

Duyuru Türü

: ÖZEL

Çevresel Kategori

: IESE

Hedef Kurul Tarihi

:9 Aralık 2015

Durum

: Konsept İncelemesini Geçti, Nihai İnceleme
Aşamasında

Proje Özet Belgesi Açıklanma tarihi :

Proje Tanımı
EBRD, hem isletmede hem de geliştirme aşamasında olan yenilenebilir enerji üretim
varlıklarından oluşan bir portföye sahip olacak yeni bir yatırım kuruluşu olan Akfen
Yenilenebilir Enerji Şirketinin (Şirket) belli bir hissesi karşılığında sermaye artırımı
yoluyla öz sermaye yatırımı yapmayı planlamaktadır. Toplam kurulu kapasitesi 210
MW olan bu portföy; isletemede olan hidroelektrik (203 MW) ve güneş enerjisi
santralleri (7 MW) ile yapım ve geliştirme aşamasında olan diğer rüzgar, güneş ve
hidroelektrik projelerinden oluşmaktadır. Bu Şirket Akfen Holding A.Ş.’nin (Akfen)
kontrolünde ve mülkiyetinde olacak ve Akfen’e ait enerji şirketlerinin yeniden
yapılandırılması ve birleşmesi sonucu kurulacaktır.

Proje Hedefleri
EBRD sermayesi yeni yenilenebilir enerji üretim tesislerinin geliştirilmesini ve
inşasını finanse edecektir. Bu tesisler Türkiye’nin değişik bölgelerinde yer
almaktadır.

Geçiş Etkisi
Proje, yenilenebilir, verimli ve sürdürülebilir enerji üretimine odaklanacak şekilde,
Şirket’in enerji santrali portföyünün geliştirmesini destekleyecektir. Proje ayrıca
Türkiye’nin enerji sektörünü daha fazla çeşitlendirmesine, sera gazı emisyonlarını
azaltmasına ve yenilenebilir kaynakları kullanarak enerji üretimini arttırmasına
yardımcı olacaktır.
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Proje ayrıca kurumsal yönetişim ve iş idaresi için standartlar belirleyecektir. EBRD
Şirket’in mevcut yönetim kurulu uygulamalarını ve yönetim sistemlerini gözden
geçirecek ve hissedarlık anlaşması yoluyla, Şirket’te en iyi kurumsal yönetişim
uygulamalarının hayata geçmesine yardımcı olacaktır. EBRD özellikle Şirket’in ilerde
olası bir halka arza hazır hale gelmesini temin etmek suretiyle, bu açıdan kilit bir rol
oynayacaktır.

Müşteri Hakkında Bilgi
AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
EBRD’nin mevcut müşterileri arasında yer alan Akfen Holding A.Ş., hâlihazırda enerji
üretimi, liman faaliyetleri, atık su ve su şebekeleri yönetimi, deniz taşımacılığı ile
havalimanı terminal yapım ve işletimi alanlarında faaliyet gösteren bir altyapı
geliştirme ve işletme şirketidir.
Akfen Yenilenebilir Enerji Şirketi, Akfen’in enerji alanında faaliyet gösteren
iştiraklerinden bir kısmının yeniden yapılandırılması ve birleşmesi neticesinde
oluşacak yeni bir şirket olacaktır. Şirket toplam kurulu kapasitesi 210 MW
büyüklüğünde yenilenebilir enerji üretim varlıklarını içeren bir portföye sahip
olacaktır.

EBRD Finansman Özeti
Gizli. Akfen Yenilenebilir Enerji Şirketinde belli bir hisse karşılığında sermaye artırımı
şeklinde öz sermaye yatırımı.

Toplam Proje Maliyeti
Gizli

Çevresel ve Sosyal Özet
B Kategorisinde değerlendirilmiştir. EBRD, öz sermaye yatırımı yoluyla, Şirket
faaliyetlerinden kaynaklanan tüm çevresel ve sosyal risklere maruz kalacaktır. İtibari
riskler de buna dâhildir. EBRD Çevresel ve Sosyal Politikası uyarınca, birden fazla
sahada gerçekleşen faaliyetlere yapılan öz sermaye yatırımları, söz konusu şirketin
faaliyetleri üzerinde Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti incelemesi (ÇSDT)
yapılmasını gerektirmektedir. EBRD yatırımı şu an itibariyle A kategorisinde herhangi
bir Proje içermemektedir.
Bağımsız bir danışman ve EBRD personeli tarafından, kurumsal gözden geçirme ve
kilit faaliyet sahalarının ziyaret edilmesini de içeren bir çevresel ve sosyal durum
tespit incelemesi yapılmıştır. Yapılan ÇSDT incelemesine göre, şirket EBRD’nin
Performans Gereklerini (PR) tam olarak uygulayacak kapasiteye ve sağlam bir ÇSG
yönetim sistemine sahiptir. ÇSDT, özellikle, kurumsal ÇSG yönetim sistemlerinin ve
prosedürlerinin daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. ÇSDT’ye
dayalı olarak, kurumsal Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) geliştirilmiştir ve
şirketle bu konuda anlaşmaya varılmaktadır.
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ÇSDT ayrıca mevcut varlıkların iyi yönetildiğini ve hassas noktalarda yer almadığını
teyit etmiştir. Önerilen faaliyet sahalarından birinin yer açısından uygunluğunu
değerlendirmek ve proje tasarımının EBRD Performans Gereklerine ve Ulusal
Mevzuata uygun olmasını temin etmek için ilave durum tespit incelemesi
yapılmaktadır.
Şirket ilerde başka yenilenebilir enerji projeleri geliştirmeyi planlamaktadır ve bu
projelerden bir kısmının A kategorisinde yer alabileceği not edilmelidir. Bu projeler
için, Şirketin uygun kurumsal standartları geliştirmesi ve EBRD Performans
Gereklerine uygun bilgilendirmelerde bulunması gerekecektir. Bu koşul Çevresel ve
Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) içinde yer almaktadır.

Teknik İşbirliği
Yok

Şirket İrtibat Bilgisi
Kadri Samsunlu
ksamsunlu@akfen.com.tr
http://www.akfen.com.tr/en/

İş Fırsatları
İş fırsatları veya satın alma için, müşteri firmayla temasa geçebilirsiniz.

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
nasıl yapılacağını açıklamaktadır.
Text of the PIP

Proje Şikâyet Mekanizması (PŞM)
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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.
Rules of Procedure governing the PCM | Russian version
PŞM kapsamına giren tüm şikâyetler EBRD fonlarının son dağıtımından itibaren en
geç 12 ay içinde sunulmalıdır. Şikâyet sürelerinden emin değilseniz, yardım için PŞM
görevlisi (pcmebrd.com) veya ilgili EBRD Ülke Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.
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