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Proje Tanımı
EBRD, müşterilerine çok kapsamlı bir dizi sabit ses, mobil, veri ve internet
hizmetleriyle birlikte yenilikçi yakınsama teknolojileri sunan, Türkiye’nin lider iletişim
ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom’a 100 milyon ABD dolarına kadar
kredi vermektedir. Finansman, Türkiye’deki mobil geniş bant altyapı yatırımlarını
desteklemek için kullanılacaktır.

Proje Hedefleri
Finansman, ülkenin geri kalanına kıyasla daha düşük penetrasyona sahip doğu
bölgeler de dahil olmak üzere Türkiye’deki geniş bant altyapısının genişletilmesini
destekleyecektir.

Kalkınma Etkisi
Türkiye’deki sabit geniş bant penetrasyon seviyesinin bir hayli düşük olduğu göz
önünde bulundurulduğunda ülkedeki mobil geniş bantın önemi anlaşılmaktadır. 4.5G
projesi, Türkiye’deki geniş bant altyapısının kapsama alanı ve kapasitesinde
artmasına yol açacaktır. Geniş bant penetrasyon oranları açısından Ankara ve
İstanbul ülkenin geri kalanına kıyasla daha yüksek penetrasyon düzeylerinden
faydalanırken, bölgesel farklılıklar hâlihazırda devam etmektedir. 4.5G ağına yapılan

yatırımın önemli bir kısmı, geniş bant kapsama alanının (hem sabit hem mobil) büyük
şehirlerdeki kadar güçlü olmadığı bölgelere yönlendirilecektir.

Müşteri Bilgileri
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş
Türk Telekom Türkiye’nin yerleşik operatörü ve lider iletişim ve bütünleşmiş
telekomünikasyon teknolojileri grubudur. Türk Telekom ve iştirakleri, sabit ve mobil
sesten geniş bant internete kadar uzanan entegre telekomünikasyon hizmetleri
sunmaktadır.

EBRD Finansman Özeti
100.000.000,00 ABD doları

Toplam Proje Maliyeti
152.500.000,00 ABD doları

Çevresel ve Sosyal Özet
Proje, EBRD’nin 2014 Çevresel ve Sosyal (Ç&S) Politikası uyarınca C sınıfında yer
almaktadır
Bu, projeden kaynaklanacak potansiyel çevresel ve sosyal etkilerin asgari düzeyde
olacağı veya projeye ait hiçbir Ç&S etki olmayacağı anlamında gelmektedir. Türk
Telekom hâlihazırda Banka’nın müşterisidir ve şu ana kadar gerçekleştirilen diğer
projelerdeki çevresel ve sosyal performansı, ilgili EBRD Performans Gerekliliklerine
göre yeterlidir. Bu projeye yönelik çevresel ve sosyal etki değerlendirme (ÇSED)
raporu, şirketin 2014 Çevresel ve Sosyal Yıllık Raporuna ilişkin değerlendirmeler ve
tamamlanan anket çalışmasına verilen cevaplar temelinde oluşturulmuştur.
ÇSED önerilen mobil ağ genişletmesine ilişkin kayda değer herhangi bir çevresel
veya sosyal sorun veya risk tespit etmemiştir. Müşterinin genel çevresel ve sosyal
risk yönetimi uygulamaları EBRD Performans Gerekliliklerine uygun bulunmuştur.
Müşteri, bölge müdürlüğünde ve ilgili birimlerinde ISO 14001 sistemini tesis etmiştir
ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgesini almayı başarmıştır. Personele bir
Eğitim Akademisi yoluyla çevresel konularda ve sağlık ve güvenlik konularında eğitim
verilmektedir. Müşterinin insan kaynakları uygulaması bir çalışan şikâyet
mekanizmasını da içermektedir ve Banka’nın2 numaralı Performans Gerekliliğine
uygundur.
Herhangi bir yorum veya endişe sözlü veya yazılı olarak veya şirketin internet sayfası
aracılığıyla şirketin dikkatine sunulabilir.
EBRD yıllık çevresel ve sosyal raporları incelemek ve gerekirse saha ziyaretleri
yapmak suretiyle projeyi takip edecektir.

Teknik İşbirliği
Yok.

Şirket İrtibat Bilgileri
Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri
investorrelations@turktelekom.com.tr
+90 212 309 9630
+90 212 352 9610
http://www.ttinvestorrelations.com/contact/
Yıldız Posta Cad. Vefa Bayırı Sok. No:40 Gayrettepe
Beşiktaş/İstanbul
TÜRKİYE

İş fırsatları
İş veya satın alma fırsatlarıyla ilgili bilgi almak için müşteri firma ile irtibata geçiniz.
Kamu sektörü projeleri için EBRD Satın Alma bağlantısını ziyaret ediniz. Tel: +44 20
7338 6794
E-posta: procurement@ebrd.com

Genel sorular
EBRD’den proje hakkında, satın alma konusu dışında bilgi almak için:
Tel: +44 20 7338 7168
E-posta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu Bilgilendirme Politikası
Kamu Bilgilendirme Politikası EBRD’nin bilgileri açıklama ve paydaşları ile istişarede
bulunma yöntemlerini belirlemekte, böylelikle Bankanın stratejilerinin, politikalarının
ve faaliyetlerinin daha iyi öğrenilmesini ve anlaşılmasını sağlamaktadır.
Kamu Bilgilendirme Politikasının Tam Metni

Proje Şikayet Mekanizması
EBRD, finanse ettiği ve olumsuz bir etkiye yol açtığı veya açma ihtimalinin bulunduğu
iddia edilen projelerle ilgili bir veya daha fazla kişiden veya kuruluştan gelen
şikayetlerin bağımsız bir şekilde incelenmesi amacıyla Proje Şikayet Mekanizmasını
tesis etmiştir.
Proje Şikayet Mekanizması
Proje Şikayet Mekanizması kapsamındaki şikayetlerin Proje Şikayet Mekanizması
Usul Kurallarında tanımlanan süre içinde yapılması gerekmektedir. Şikayetinizi
sunmanız gereken süreden emin değilseniz yardım için Proje Şikayet Mekanizması
sorumlusuyla (pcm@ebrd.com adresinden) irtibata geçebilirsiniz.

