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Proje Açıklaması
Türkiye’nin İç Batı Anadolu bölgesinde yer alan beş ili (Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve
Uşak) kapsayan Osmangazi bölgesinde dağıtım hizmeti veren elektrik dağıtım şirketi Osmangazi
Elektrik Dağıtım A.Ş’ ye (OEDAŞ) sağlanan 110 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarındaki
kredi.
Bağlı ortaklığı Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Zorlu Osmangazi) aracılığıyla dolaylı
olarak Zorlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. ’ye (Zorlu Enerji) ait olan şirket 194 belde ve 1,593 köyde
yaşayan yaklaşık 2.6 – 2.7 milyon kişiye hizmet vermektedir.
Kredi, 690 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarındaki finansman paketinin bir kısmını
oluşturmaktadır. Finansman paketinin 360 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarındaki kısmı,
OEDAŞ ve perakende elektrik satış şirketi Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin (OEPSAŞ)
satın alınması amacıyla 2017 yılında Zorlu Enerji’nin sermayesiyle karşılanmıştır. Finansman
paketinin geri kalan bölümü yerel para birimi cinsinden uzun vadeli kredi olarak aralarında EBRD’nin
de bulunduğu bir grup uluslararası finansal kuruluş ve ticari banka tarafından sağlanacaktır.

Proje Amaçları
EBRD kredisi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 2016 ile 2020 yılları arasını kapsayan
beş yıllık uygulama dönemi içerisinde yapılması istenen yatırım programının finansmanında
kullanılacaktır. Yatırım harcamaları arasında Osmangazi bölgesindeki dağıtım şebekesinin
geliştirilmesi, modernizasyonu ve genişletilmesi için yapılacak yatırımlar yer almaktadır.

Geçiş Etkisi
Proje “kapsayıcı” ve “yeşil” nitelikleri hedeflemektedir.
Kapsayıcı: Banka, OEDAŞ ile birlikte yapacağı çalışmalar yoluyla şirketin istihdam ve kariyer fırsatları
için kadınlara ve erkeklere eşit erişim imkânları sunmasına, BM Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri’ne
(WEP) uyum sağlamasına ve OEDAŞ’ın fırsat eşitliği ile ilgili en iyi uluslararası uygulamaları ve
politikaları benimsemesine yardımcı olacaktır.
Yeşil: Yatırım programı mevcut şebekenin geliştirilmesini, genişletilmesini ve müşteri sayaç sisteminin
modernize edilmesini içerecektir. Bu yatırımlar elektrik arzındaki kayıpları ve kesintileri azaltarak CO2
salınımının azalmasını sağlayacaktır.

Müşteri Bilgileri
OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
OEDAŞ 2017 yılında Zorlu Osmangazi tarafından satın alınmıştır. Zorlu Osmangazi 2016 yılında
Zorlu Holding A.Ş. tarafından tamamı Zorlu Enerji’ye ait bir bağlı ortaklık olarak kurulmuştur.
OEDAŞ, toplam nüfusu yaklaşık 2.6 – 2.7 milyonu bulan Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya
ve Uşak illeri ile yaklaşık 50.000 km2’lik bir alanı kapsayan Osmangazi bölgesinde dağıtım hizmeti
veren bir elektrik dağıtım şirketidir.
Şirketin yaklaşık 42.000 km’lik dağıtım hattı ve 5.000 MVA’lık trafo kurulu gücü bulunmaktadır.

EBRD Finansman Özeti
504.350.000,00 TL
110 milyon ABD Doları eşdeğeri.

Toplam Proje Maliyeti
2.833.050.000.00 TL
690 milyon ABD Doları eşdeğeri.
2017 yılında OEDAŞ ve OEPSAŞ’ın satın alınması için ödenen 360 milyon ABD Doları tamamen
Zorlu tarafından finanse edilmiştir Yatırım harcamaları için gerekli olan 330 milyon ABD Doları ise
aralarında EBRD’nin de bulunduğu bir grup uluslararası finansal kuruluş ve ticari banka tarafından
sağlanacaktır.

Çevresel ve Sosyal Özet
Kategori B (2014 ÇSP): Projenin kapsamlı bir çevresel ve sosyal değerlendirmesinin yapılması
amacıyla bağımsız danışmanlar görevlendirilmiştir. Bu değerlendirme kapsamında şirketin mevcut
Çevre, Sağlık ve Güvenlik (“ÇSG”) ve işgücü yönetim sistemleri gözden geçirilmiş ve faaliyetleri
EBRD Performans Gereklilikleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Şirketin Zorlu
tarafından satın alınması aynı zamanda OEDAŞ’ın çevresel ve sosyal performansının geliştirilmesi
için de bir fırsat sunmaktadır.
OEDAŞ 194 belde ve 1,593 köyde yaşayan yaklaşık 2.6 – 2.7 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti
vermektedir. Yatırım programı mevcut şebekenin geliştirilmesini, genişletilmesini ve müşteri
sayaçlarının modernize edilmesini içerecektir. Böylelikle elektrik arzındaki kayıplar ve kesintiler
azaltılacak ve CO2 salınımında yıllık tahmini 30.000 ton azalım sağlanacaktır. Yapılan durum tespit

çalışmasında; kötü atık yönetim uygulamaları ile işçi ve halk güvenliği sistemlerinde eksiklikler gibi
sorunlar tespit edilmiştir.
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı’nda (“ÇSEP”), bu sorunları gidermeye yönelik önlemler ile birlikte
EBRD Performans gereklilikleri doğrultusunda arazi edinimi ve paydaş katılımı ile ilgili hususların
iyileştirilmesine yönelik önlemlere yer verilmiştir.
Kararlaştırılan eylemler arasında; ÇSG yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve her ilde belirli görev ve
sorumlulukları yerine getirmek üzere gerekli yeterliliklere sahip bir çevresel ve sosyal yönetim ekibinin
görevlendirilmesi yer almaktadır. Şirketin yeni hissedarları ISO14001 OHSAS18001 standartları
doğrultusunda ÇSG yönetimini geliştirmeyi taahhüt etmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”)
yönetiminde yapılacak iyileştirmeler kapsamında kurumsal İSG politikası kabul edilecek, kaza
soruşturma ve raporlama prosedürü ile ramak kala olay raporlama prosedürü uygulamaya konulacak,
iş güvenliği analizi gerçekleştirilecek, halkın güvenliğini sağlamaya ve üçüncü taraf kazalarını
önlemeye yönelik önlemler belirlenecektir. Şirket yeni atık yönetimi uygulamaları benimseyecek ve
tüm sahalardaki mevcut atıkların uzaklaştırılması ve bertarafı için derhal harekete geçecektir.
Proje herhangi bir hane veya işletmenin yeniden yerleştirilmesini gerektirmeyecektir ve yatırım
planının çoğunluğu kentsel alanlardaki kamu arazileri üzerinde gerçekleştirilecektir. Kırsal alanlarda
belirli ölçüde arazi edinimi gerekebilir; ancak şirket tarım alanlarında arazi ediniminden kaçınmayı
taahhüt etmiştir. Bu doğrultuda Arazi Edinimi Politika Çerçevesi hazırlanmıştır ve şirket tarafından
kabul edilecektir. Söz konusu çerçeve, EBRD Performans gereklilikleri ve Türk mevzuatı
doğrultusunda her türlü arazi edinimi için gerekli olan istişare, tazminat ve izleme önlemlerini
tanımlamaktadır.
EBRD, müşteri tarafından sağlanan yıllık raporlar yoluyla ÇSEP uygulamasını izleyecektir.

Teknik İşbirliği
Kredi ile bağlantılı olarak, EBRD Toplum Cinsiyet Danışmanlık Hizmetleri Çerçevesi yoluyla
uygulanan 75.000 Avro tutarına kadar bir bütçeye sahip Teknik İşbirliği (“Tİ”) bileşeni olacaktır. Bu
tutara yüzde 10 – 15 oranında bir müşteri katkısı beklenmektedir. Teknik İşbirliği kapsamında, bir
grup uzman danışman, insan kaynakları politikasında ve diğer şirket politikalarında fırsat eşitliğinin
güçlendirilmesi konusunda müşteriye yardımcı olacaktır. Bu uygulama ile şirkette kadın çalışanların
oranının arttırılması, kadınlar için kariyer fırsatlarının geliştirilmesi ve müşterinin bir öncelik olarak
değerlendirdiği başka alanların ele alınması amaçlanmaktadır.

Şirket İletişim Bilgileri
Elif Yener
+90 212 456 23 00
Levent 199, Büyükdere Cad. No: 199, 34394, Şişli/İstanbul

İş Fırsatları
İş fırsatları ve satın almayla ilgili konular için, lütfen müşteri şirketle irtibat kurunuz .

Genel Sorgulamalar
Satın almayla ilişkili olmayan EBRD proje soruları için:
Tel: +44 20 7338 7168;
Faks: +44 20 7338 7380
E-posta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)
KBP, EBRD’nin stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkında daha iyi bir farkındalık yaratmak ve
anlayış sağlamak amacıyla, paydaşlar ile nasıl istişare yaptığını ve kamuoyunu nasıl bilgilendirdiğini
açıklamaktadır. KBP metni için aşağıdaki linki tıklayınız.
KBP Metni

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 kuruluş tarafından iletilen şikayetlerin
bağımsız olarak incelenebilmesi için Proje Şikayet Mekanizmasını (PŞM) oluşturmuştur.
PŞM ile ilgili Prosedür Kuralları | Rusça Versiyonu
PŞM kapsamında iletilecek şikâyetlerin, EBRD fonlarının son kullandırıldığı tarihten itibaren en geç 12
ay içerisinde iletilmesi gerekmektedir. Şikayet başvurularının iletilmesi gereken süreler ile ilgili
kararsız kalmanız halinde yardım için PŞM sorumlusu (pcm@ebrd.com ) veya ilgili EBRD Ülke Ofisi
ile iletişim kurabilirsiniz.

