İLBANK Mülteci Destek Aracı
Ülke:
Türkiye
Proje no:
48726
Sektör:
Belediye ve çevre altyapısı
İlan türü:
Özel
Çevresel kategori:
FI
Durum:
Konsept incelemesini geçti, Nihai inceleme bekleniyor
Proje Özet Dokümanı açıklanma tarihi:
22 Temmuz 2016

Proje Tanımı
EBRD, Suriye mülteci krizinden en çok etkilenen belediyelere ve belediye idarelerine
kullandırılmak üzere (alt proje), İller Bankası Genel Müdürlüğü A.Ş.’ye ("ILBANK") 100
milyon Avroya varan devlet teminatlı kredi vermeyi düşünmektedir. EBRD şu anda bu mali
aracı destekleyecek hibe fonlarını seferber etme sürecindedir.

Projenin Hedefleri
İLBANK yoluyla verilecek alt krediler, kritik altyapı yatırımlarının finansmanında
kullanılacaktır. Bu alt krediler, gerek hibe temelli eş finansman, gerekse uygulamanın, geçiş
hedeflerinin ve uzun vadeli sürdürülebilirliğin desteklenmesini amaçlayan teknik destek ile
takviye edilecektir.

Geçiş Etkisi
Alt proje EBRD’nin mülteci krizi müdahalesi kapsamına giren ve belediye hizmetlerinin
hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmayı amaçlayan Belediye
Dayanıklılığı Mülteci Yardımı (“MR3”) kapsamında yer almaktadır.
Geçiş etkisinin kaynakları şunlardır:

A. Altyapı hizmetlerinin finansal sürdürülebilirliği
B. Yönetişimin iyileştirilmesi
C. Ek altyapı kapasitesinin oluşturulması
D. Mümkün olduğunda, özel sektörün katılımı

Müşteri Hakkında Bilgi
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLBANK belediye finansmanı konusunda faaliyet gösteren bir kamu kredi kuruluşudur. Alt
krediler, su ve atık su, katı atık, kentsel ulaşım ve su tesisleri için yenilenebilir enerji
sektörlerindeki hizmet sunucuları ve işletmecileri de içeren belediye idarelerine ve
şirketlerine kullandırılacaktır.

EBRD Finansman Özeti
100,000,000.00 Avro

Projenin Toplam Maliyeti
250,000,000.00 Avro
EBRD eksik tutarı tamamlamak için hibe temelli eş finansman bulmaya çalışacaktır.

Çevresel ve Sosyal Özet
Çerçeve, çevresel ve sosyal sınıflandırmaya tabi tutulmamıştır. Ancak çerçeve altındaki her
bir alt proje tasnif edilecek ve ayrı ayrı Çevresel ve Sosyal Durum Tespitinden (ÇSDT)
geçecektir. Kısıtlı finansal kaynak ve karşılanabilirlik engelleri nedeniyle, alt projelerden
önemli bir kısmının içme suyu kalitesi, atık su yönetimi ve katı atık operasyonları
konusundaki AB çevre standartlarına tam uyum sağlayacak şekilde yapılandırılmasının
mümkün olmayacağı ön görüldüğünden, projenin Çevresel ve Sosyal Politikadan istisna
talebinde bulunması gerekmiştir. Bu Çerçeve Türkiye’de kamu sektörünün alt projelerini
kapsayacak, mülteci akınından etkilenen değişik kentlerdeki su, atık su, kentsel ulaşım ve katı
atık operasyonları alanında, kilit belediye hizmetlerinin genişletilmesini ve
modernizasyonunu kolaylaştıracaktır. Durum tespitinde ele alınacak kritik konular: istimlak,
projeyle bağlantılı fiziksel ve/veya ekonomik yer değiştirme olasılığı ve geçim kaynakları
üzerinde oluşabilecek etkiler, üstlenici yönetimi, çalışma ile ilgili konular, toplu ve işçi
sağlığı ve güvenliği, toplumsal cinsiyet etkileri, mülteciler dahil savunmasız gruplara
odaklanacak şekilde paydaş katılımı ve şikayet mekanizması, karşılanabilirlik ve yeterli
çevresel izleme düzenlemelerinin temin edilmesi olacaktır. Alt projelerin kalitesiz içme suyu,
yetersiz sanitasyon ve yetersiz katı atık yönetimi ve bertarafı ile bağlantılı sağlık risklerini
azaltması beklenmektedir. Alt projeler ayrıca kilit belediye hizmetlerinin enerji verimliliğini,
kalitesini, güvenliğini ve güvenilirliğini, ayrıca iklim değişikliğine olan direncini arttıracaktır.
Çerçeve kapsamındaki ikinci alt proje İLBANK’a 100 milyona varan devlet teminatlı yardım
aracı temin edilmesini içermektedir. Bu araç, EBRD’nin 2014 tarihli Çevresel ve Sosyal

Politikası uyarınca, Finansal Kurumlar kategorisinde değerlendirilmiştir. İLBANK’ın 2, 4 ve
9 numaralı EBRD performans gerekliliklerine uyum sağlaması gerekecektir. Bu kapsamda,
İLBANK’ın
Türkiye’de
yürürlükte
olan
çevre,
sağlık,
güvenlik
ve
iş
standartlarına/düzenlemelerine ve EBRD’nin Çevresel Dışlama ve Sevk Listelerine uyum
sağlamasına dönük prosedürler geliştirmesi gerekecektir. EBRD bu prosedürlerin
geliştirilmesi konusunda İLBANK’a yardımcı olacak ve bunların uygulanması konusunda
raporlama yapılmasını isteyecektir.

Teknik İşbirliği
Tİ1: Çevresel ve Sosyal Eylem Planının uygulanmasında her bir şirkete destek sunulması da
dahil olmak üzere, tasarım, ihale hazırlama, satın alma, proje yönetimi, iş denetimi ve
raporlama konularında kapsamlı destek sunulmasının desteklenmesi. Proje Uygulama Desteği
Tİ merkezi, yararlanıcı belediyeler bünyesinde yer alacaktır.
Tİ2: Kilit Performans Göstergeler setinin geliştirilmesi, ticarileştirmenin geliştirilmesi ve
sektöre uygun şekilde belli faaliyetlerin dış hizmet alımı yoluyla yaptırılmasına dönük
stratejilerin belirlenmesi ve detaylandırılması konusunda, belediye kuruluşlarına Kurumsal
Gelişim Program Desteği.
Tİ3: Gaziantep mukim ofisinde yerleşik Kreditör Program İzleme Merkezinin Suriyeli
Mülteci Programının genel olarak koordinasyonu ve tamamlanması konusunda kapsamlı
destek sunması.
Tİ4: Sadece ihtiyaç esaslı gerçekleştirilecek hizmet tasarımı ve sunumuna toplumsal cinsiyet
hususlarının yansıtılması amacıyla, hizmet planlanmasının gözden geçirilmesi ve müşterilere
toplumsal cinsiyet ile ilgili tavsiye ve destek verilmesi.
Belediyeler ayrıca, şirketlerde istihdam edilen kadın sayısının arttırılması ve kadınların
kariyerde ilerlemesinin desteklenmesine dönük olarak, İK politikalarının ve uygulamalarının
gözden geçirilmesi konusunda da desteklenecektir.

Şirket İletişim Bilgileri
Birol Kayranlı
bkayranli@ilbank.gov.tr
+90 312 508 79 02
www.ilbank.gov.tr
Ataturk Bulvari No: 21, Opera, 06053, Ulus, Ankara, Türkiye

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
Email: procurement@ebrd.com

Genel Sorgulamalar
Satın almayla ilişkili 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. 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 incelenebilmesi için, Proje Şikayet Mekanizmasını (PŞM)
oluşturmuştur.
Project Complaint Mechanism
PŞM kapsamındaki şikayetlerin PCM Rules of Procedure dokümanında belirtilen süreler
içine yapılması gerekmektedir. Şikayetinizin uygun olup olmadığından emin değilseniz,
yardım için PŞM sorumlusuyla (pcm@ebrd.com adresinden) irtibat kurabilirsiniz.

