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Proje Tanımı
EBRD, Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'ye ait 85 MW'lık güneş enerjisi santrali
portföyünün kurulumunu finanse etmek amacıyla 55 milyon ABD Doları tutarında
(yaklaşık 44 milyon EUR eşdeğeri) birinci derece teminatlı uzun vadeli kredi sağlamayı
planlamaktadır. Kurulumu planlanan güneş enerjisi santralleri Konya, Amasya, Tokat,
Van ve Malatya illerinde yer almaktadır.

Projenin Hedefleri
Proje, güneş enerjisi üreten tesislere yapılan yatırımları teşvik etmek amacıyla
projelere tarife garantisi sunan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme
Mekanizması (YEKDEM) kapsamında geliştirilecektir. Proje, ülkede bulunan
yenilenebilir enerji potansiyelini kullanarak Türkiye'nin çevresel olarak daha
sürdürülebilir olmasına ve enerji sektörüne özel sektörün katılımının artmasına imkan
sağlayacaktır.

Projenin CO2 ve diğer kirletici emisyonları azaltarak Türkiye'nin enerji sektörünün
çevresel niteliklerini iyileştirmesi ve aynı zamanda özel mülkiyetin sektördeki payını
artırması beklenmektedir.

Geçiş Etkisi
Proje, Türkiye'nin kurulu gücü içerisindeki yenilenebilir enerji payının artırılmasına,
ithal doğalgaza olan bağımlılığın azaltılmasına yardımcı olacak ve Türkiye hükümetinin
2023 yılına kadar 27 GW civarında hidroelektrik dışı yenilenebilir üretim kapasitesi
kurma hedefine ulaşmasına katkıda bulunacaktır. 27GW kurulu gücün 5GW’lık kısmını
güneş enerjisi santrallerinin oluşturması beklenmektedir.

Müşteri Hakkında Bilgi
AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
Borçlular, güneş santralleri geliştirmek, inşa etmek ve işletmek amacıyla Türkiye'de
kurulu altı adet özel amaçlı şirkettir. Şirketlerin tamamı Akfen Holding A.Ş. (%73,4),
EBRD (%13,3) ve IFC’nin (%13,3) hissedarı olduğu Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'ye
aittir.

EBRD Finansman Özeti
55.000.000,00 ABD Doları
55 milyon ABD Dolar tutarındaki (yaklaşık 44 milyon EUR eşdeğeri) birinci derece
teminatlı uzun vadeli EBRD finansmanı, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin eşit tutardaki
kredisiyle paralel olarak sağlanacaktır.

Toplam Proje Maliyeti
181.000.000,00 ABD Doları (yaklaşık 146.000.000,00 EUR)

Çevresel ve Sosyal Özet
Kategori B. Çevresel ve Sosyal Eylem Planının (ÇSEP) uygulanmasıyla, güneş enerjisi
santralinin geliştirilmesiyle bağlantılı çevresel ve sosyal etkiler kolaylıkla hafifletilebilir.
EBRD, IFC ile birlikte Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’de hissedar olarak yer almaktadır
ve yeni güneş projeleri, mevcut kurumsal Çevresel ve Sosyal Eylem Planına (ÇSEP)
uygun olarak geliştirilmektedir. Mevcut finansman kapsamında, geliştirilmekte olan
güneş enerjisi portföyü konusunda ek Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti (ÇSDT)
yapacak bağımsız bir danışman atanmıştır.
Proje, EBRD'nin Yeşil Ekonomiye Geçiş kriterleriyle uyumludur.
ÇSDT, şirketin mevcut ÇSEP'i uygun bir şekilde uyguladığını, EBRD'nin Performans
Gerekliliklerini (PR) uygulama kapasitesine sahip olduğunu ve güneş enerjisi
portföyünün EBRD'nin Performans Gereklilikleri ile uyumlu olacak şekilde

yapılandırıldığını teyit etmiştir. ÇSDT ayrıca kullanılan teknolojinin mevcutta bulunan
en ileri teknoloji olduğunu ve iyi uluslararası uygulamalar ile uyumlu olduğunu teyit
etmiştir. Proje sahalarının hiçbiri hassas alanlarda bulunmamaktadır; ayrıca proje
yeniden yerleştirmeye ya da önemli çevresel etkilere yol açmayacaktır. ÇSDT ayrıca
sponsorun, yeterli çevresel ve sosyal kapasiteye sahip olması, yüklenici yönetimi ve
proje uygulaması için önerilen önlemleri alması ile ilgili olarak, EBRD'nin Performans
Gereklilikleri doğrultusunda projeleri oluşturma ve işletme kabiliyetinin incelenmesine
de yer vermiştir. Durum tespiti kapsamında yapılan bir dizi tavsiyeyi yansıtmak üzere,
ÇSDT'ye dayalı, projeye özgü bir ÇSEP, şirket ile mutabık kalınarak hazırlanmış ve
kabul edilmiştir.
Söz konusu plan, şirketin çevresel ve sosyal yönetişim işlevlerinin kurumsal olarak
daha da güçlendirilmesine ve her bir güneş projesi için sahaya özel kurumsal
sorumluluk programlarının geliştirilmesine odaklanmıştır.
Güneş santrallerinin her biri için teknik olmayan bir özet hazırlanmıştır ve şirketin web
sitesinde Türkçe dilinde yayınlanmaktadır. Teknik olmayan özet, aşağıdaki linklerde
İngilizce dilinde de mevcuttur.
TOÖ Amasya: Türkçe | English
TOÖ Tokat: Türkçe | English
TOÖ Konya, Yasun ve MT Dogal için: Türkçe | English
TOÖ Konya, Me-Se için: Türkçe | English
TOÖ Malatya, Iota için: Türkçe | English
TOÖ Van, Omicron Erciş, Omicron Engil 208 ve PSI Engil 207 için: Türkçe | English
2015 yılında kararlaştırılan ÇSEP gerekliliklerinin uygulanması kapsamında, toplum
gelişimi ve proje hakkında farkındalığın artırılması amacıyla, şirket tarafından kurumsal
sosyal sorumluluk programı geliştirilmektedir. Bu kapsamda, sosyal destek programı
da yer alacaktır ve şirket yerel sosyal altyapıyı desteklemeyi planlamaktadır.
Şirket, ÇSEP ve KSS programları hakkında daha detaylı bilgi.
EBRD, kurumsal ve projeye özgü ÇSEP ve KSS programının uygulanmasını
izleyecektir.

Teknik İşbirliği
Yok.

Şirket İletişim Bilgileri
Özgür Uzunoğlu
ouzunoglu@akfen.com.tr
+90 (212) 319 8700
+90 (212) 319 8730
www.akfenren.com.tr

İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No: 3 06550 Çankaya
Ankara

İş fırsatları
İş fırsatları ve satın almayla ilgili konular için, lütfen müşteri şirketle irtibat kurunuz.
Kamu sektörü projeleri için, bkz EBRD Procurement: Tel: +44 20 7338 6794
E-mail: procurement@ebrd.com

Genel sorular
Satın alma ile ilgili olmayan EBRD proje soruları için:
Tel: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)
KBP, EBRD’nin stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkında daha iyi bir farkındalık
ve anlayış sağlamak amacıyla, paydaşlarına nasıl danıştığını ve hangi şartlarda bilgi
verdiğini açıklamaktadır. Kamu Sektörü Kurul Raporu'nun nasıl talep edileceğini
öğrenmek için aşağıdaki Kamu Bilgilendirme Politikası sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
KBP Metni

Proje Şikayet Mekanizması (PŞM)
Proje Şikayet Mekanizması (PŞM) EBRD'nin hesap verebilirlik mekanizmasıdır. Bu
mekanizma, çevresel ve / veya sosyal zarara neden olduğu veya neden olabileceği
iddia edilen EBRD finansmanlı projeler ile ilgili olarak bireylerden ve kuruluşlardan
gelen şikayetlerin bağımsız bir şekilde incelenmesi için bir fırsat sunmaktadır.
Nasıl şikayette bulunabileceğinizi öğrenmek için bkz. Proje Şikayet Mekanizması. PCM
Görevlisi (pcm@ebrd.com), PCM Usul Kuralları uyarınca şikayetin sunulması, kayıt ve
uygunluk kriterleri ile ilgili olarak sormak istediğiniz sorulara cevap vermeye hazırdır.

