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Proje Tanımı
EBRD, Burdur ilinde yer alan Karacaören-1 ve Karacaören-2 Hidro Elektrik
Santrallerinin (HES’ler) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan (ÖİB) alınması için,
tamamı Gama Enerji A.Ş.’ye (“GEAS” veya “Şirket”) ait olan Kremna Enerji ve Ticaret
A.Ş.’ye (“Kremna” veya “SPV”) 45 milyon ABD Doları tutarına varan teminatlı kredi
vermeyi düşünmektedir.
Son 23 yıldır faal olan HES’ler için 9 Kasım 2015 tarihinde yapılan özelleştirme
ihalesini GEAS kazandı. Özelleştirme İşletme Haklarının 49 yıllığına Devri şeklinde
düzenlendi.
Söz konusu kredi, International Finance Corporation (“IFC”) ve Industrial Commercial
Bank of China’nın da (“ICBC”) yer aldığı daha büyük bir finansman paketinin bir
parçasını teşkil ediyor.
Proje Hedefleri
•

•
•

HES’lerin özelleştirilmesine finansman sağlayarak enerji sektörünün önemli
aktörlerinden birinin desteklenmesi suretiyle Türkiye’deki elektrik üretim
pazarının süregelen liberalleşmesini desteklemek;
Santrallerin modernizasyonu yoluyla düşük karbona geçişi desteklemek;
Arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve yerel enerji kaynaklarının kullanımının
arttırılması ve pahalı ithal yakıt kaynaklarına bağımlılığın azaltılmasını öngören
Türk hükümeti stratejisine uygun olarak, kesintili yenilenebilir enerji
üretimindeki artışa cevap verebilecek güvenilir ve esnek bir temel yük
santralinin desteklenmesi.

Geçiş Etkisi
Proje, kurulu kapasitenin %32’sinin devlete ait olduğu Türkiye’de özel sektöre ait
üretim kapasitesinin payının artmasına katkıda bulunacaktır. HES’ler tamamen
ticari bazda işleyecek ve üretimin çoğu spot piyasada satılacaktır Proje ayrıca
HES’lerin operasyonel ve teknik verimliliğine de katkıda bulunma potansiyeline
sahiptir.
Müşteri Hakkında Bilgi
GAMA ENERJİ A.Ş.
Kremna tamamen GEAS’a ait olan ve HES’lerin işletme haklarını devralmak için
özel olarak kurulmuş bir şirkettir.
GEAS Türkiye merkezli bir enerji şirketidir. Türkiye ve Ürdün’de operasyonel
varlıklara sahiptir. GEAS Türkiye’de aynı zamanda işletimini de yaptığı 260
MW’lık enerji üretim portföyüne sahiptir ve Ürdün’de 100 m3/yıl iletim kapasitesine
sahip Disi Yap İşlet Devret su iletim projesinin %100’üne sahiptir. GEAS’ın ayrıca
yapımı devam eden 43MW rüzgar enerji santrali ve 840MW doğalgaz santrali
bulunmaktadır.
GEAS hisselerinin % 50.5’i Gama Holding A.Ş’ye, %30’u Tenaga Nasional’a,
%14.5’i IFC’ye ve %5’i AMC Global Infrastructure Fund’a aittir.

EBRD Finansman Özeti
44,000,000.00 ABD Doları

Toplam Proje Maliyeti
195,400,000.00 ABD Doları

Çevresel ve Sosyal Özet
B Kategorisi (ÇSP 2014). HES’lerin yapımı ve işletilmesi ile bağlantılı
yükümlülükleri ve mevcut ve geçmiş riskleri tespit etmek amacıyla, çevresel ve
sosyal durum tespiti (ÇSDT) yapılmıştır. Bu durum tespiti EBRD ve IFC tarafından
incelenen görev tanımları esas alınarak bağımsız bir danışman tarafından
yapılmıştır. Proje lokal ve kolaylıkla hafifletilebilecek bir takım çevresel ve sosyal
riskler içermektedir. Proje’nin EBRD Performans Gereklerini karşılamasını temin
etmek üzere GEAS ile Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) düzenlenmiştir.
ÇSEP içinde yer alan başlıca eylemler insan kaynakları yönetimi, paydaş katılımı,
sosyal sorumluluk, kamu güvenliği riskleri, çevre yönetimi, sağlık ve güvenlik ile
ilgilidir.
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İş Fırsatları
İş fırsatları ve satın almayla ilgili konular için, lütfen müşteri şirketle irtibat kurunuz.
Bu konuda söz konusu Çerçeve kapsamında bir alt proje olacaktır.
Genel Sorgulamalar
Satın almayla ilişkili olmayan EBRD proje soruları için:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com
Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)
KBP, EBRD’nin stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkında daha iyi bir
farkındalık ve anlayış sağlamak üzere paydaşlarına nasıl danıştığını ve hangi
şartlarda bilgi verdiğini açıklamaktadır. KBP metni için: Text of the PIP
Proje Şikayet Mekanizması (PŞM)
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 (PŞM) oluşturmuştur. PŞM’nin
dayandığı Usul Kuralları ve Usul Kurallarının Rusça versiyonu için:
Rules of Procedure governing the PCM | Russian version
PŞM kapsamındaki şikayetlerin EBRD fonlarının son dağıtımını müteakip en geç
12 ay içinde yapılması gerekmektedir. Şikayet dilekçesinin verilebileceği dönem
konusunda emin değilseniz, yardım için PŞM sorumlusuyla (pcm@ebrd.com)
veya ilgili EBRD Yerleşik Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz

