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Proje Açıklaması
Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı III (“TurSEFF III”) kapsamında İş Bankası’nın bir
iştiraki olup Türkiye’nin ikinci en büyük finansal kiralama şirketi olan İş Finansal Kiralama A.Ş. (“İş
Leasing”) lehine 40 milyon Euro’ya (ya da ABD Doları veya Türk lirası cinsinden karşılığı) kadar imtiyazlı
kredi. Kredinin gelirleri, uygun firmaların kaynak verimliliği ve küçük boyuttaki yenilenebilir enerji
projelerinin finansmanında kullandırılacaktır. Bu proje TurSEFF III programı kapsamındaki altıncı,
finansal kiralama firmaları ile yapılan dördüncü ve müşteri ile yapılan ilk proje olacaktır.

Proje Hedefleri
Proje, katılımcı finansal kurumların iç kaynaklarını geliştirerek finans sektörünün daha rekabetçi hale
gelmesine destek olurken, kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji kredilerinin genişlemesini
kolaylaştırarak yeşil bir ekonomi inşa etmeye yönelik "Yeşil" ve "Rekabetçi" geçiş özelliklerini
destekleyeme yoluyla TurSEFF III'ün hedeflerine katkıda bulunacaktır.

Geçiş Etkisi
Beklenen Geçiş Etkisi 75
Proje, bu olağanüstü ve zorlu zamanlarda yeşil ekonomiyi geliştirmeye yönelik istek ve yeteneğe sahip,
finansal kiralama pazarında güçlü bir oyuncuyu destekleyecektir. Proje, Covid-19 krizinin Türkiye
ekonomisi üzerindeki piyasa bozulması ve etkisi göz önüne alındığında özellikle önemlidir ve projenin
TurSEFF III'ün "Yeşil" ve "Rekabetçi" geçiş özelliklerini destekleyerek geçiş etkisine katkıda bulunması
beklenmektedir.
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Müşteri Bilgisi
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İş Leasing, 1988 yılında International Finance Corporation (IFC), Societe Generale, İş Bankası ve TSKB
ortaklığıyla kurulmuştur. Mevcut durumda İş Bankası ve TSKB sırasıyla %30.4 ve %29.5 payla şirketin
iki ana ortağıdır ve kalan hisseler (%40.1) 0.3 milyar Euro (26/01/2020 itibarıyla) piyasa değeri ile Borsa
İstanbul'da işlem görmektedir. Finansal kiralama alacakları alanında %11 civarında pazar payı ile
Türkiye'nin en büyük ikinci finansal kiralama şirketidir. Haziran 2020 itibariyle konsolide 1.3 milyar Euro
aktif büyüklüğü, 177 milyon Euro özkaynak ve 8 milyon Euro net kar ile faaliyet göstermektedir. İş
Leasing, Fitch tarafından sermayedarları ile aynı seviyede B+ (negatif) olarak derecelendirmiştir.

EBRD Finansman Özeti
EUR 40,000,000.00
Kredi, taahhütlü olan ilk dilim 15 milyon Euro ve taahhütsüz olan ikinci ve üçüncü dilimler (15 milyon
Euro ve 10 milyon Euro) olarak sağlanacaktır.

Toplam Proje Maliyeti
EUR 40,000,000.00

Katkısallık
Katkısallık; i) projenin tutar bazında tek bir kaynaktan makul şartlarda piyasada bulunmayan yapısı, ii)
şirketin daha yüksek standartlara ulaşmasına yardımcı olarak sektörde standart belirleme ve iii) projenin
şirketin yeşil ekonomi projelerini finanse etmek için kapasite geliştirmesini destekleyecek olması
dolayısıyla bilgi, yenilikçilik ve kapasite geliştirme kapsamında sağlanmaktadır.

Çevresel ve Sosyal Sınıflandırma
Finansal Kurumlar olarak sınıflandırılmıştır (ETP 2019): İş Leasing’in, EBRD’nin yeni bir müşterisi olarak
EBRD’nin 2, 4 ve 9 numaralı Performans Koşulları’na uyum sağlaması gerekecek olup EBRD’nin
Finansal Kiralama Faaliyetleri için Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Prosedürleri’ni benimseyecek ve
uygulayacak ve Banka’ya Yıllık Çevresel ve Sosyal Raporlar sunacaktır. Genel risk profilinin düşük ila
orta olduğu kabul edilmekte olup; EBRD, müşteriyle birlikte 9 numaralı koşulun gerekliliklerine uygun
olarak Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi’ni güncellemek için çalışacaktır.

Teknik İşbirliği
TurSEFF III, 5.5 milyon Euro tutarında bir teknik işbirliği programı ile desteklenmektedir. Programın
finansmanı, “AB Enerji Stratejileriyle Uyumlu Şekilde Türkiye Enerji Sektörünü Geliştirme" ve "AB
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2009 Türkiye Özel Sektör Destekleme Programı" adlı iki katkı
anlaşması kapsamında ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Türkiye - EBRD
İşbirliği Fonu" kapsamında sağlanmaktadır.
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Şirket İletişim Bilgisi
Eralp Ersoy
eralpersoy@isleasing.com.tr
+90 212 350 74 50
+90 212 350 74 95
http://www.isleasing.com.tr
İş Kuleleri Kule 1 Kat: 6 4. Levent 34330 İSTANBUL

Geçiş Etkisi
EBRD’nin geçiş etkisini ölçmeye yönelik yaklaşımına dair daha fazla bilgi edinmek için buraya
tıklayınız.

İş Fırsatları
İş fırsatları veya satın almayla ilgili konular için müşteri firma ile irtibat kurunuz.
Satın almaya ilişkin olmayan EBRD proje soruları için irtibat bilgileri:
Tel: +44 20 7338 7168
E-posta: projectenquiries@ebrd.com
Kamu sektörü projeleri için EBRD Satın Alma bağlantısını ziyaret ediniz.
Tel: +44 20 7338 6794
E-posta: procurement@ebrd.com

Genel Sorular
Diğer sorularınızı EBRD Talep formu aracılığıyla sorabilirsiniz.

Çevresel ve Sosyal Politika (ESP)
ESP (Çevresel ve Sosyal Politika) ve buna ilişkin Performans Gereklilikleri (PR’ler), EBRD’nin
“çevresel uygunluğu ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek” yönündeki taahhüdünü
uygulamaya koyma yöntemlerini belirler. ESP ve PR’ler, kamunun aydınlatılması ve
kamuoyunun görüşünün alınması hakkındaki ulusal kanunların ilgili gerekliliklerine müşterilerin
uymasına ve müşterinin ve projenin özellikle çevresel ve sosyal performansına dair
paydaşlardan kaygı ve şikâyetlerin alınması ve çözümünün kolaylaştırılmasına yönelik bir
şikâyet mekanizması kurmasına dair özel hükümleri kapsar. EBRD ayrıca müşterilerinden,
projeden doğan risk ve etkiler ile ilgili gerekli bilgileri projenin çevresel ve sosyal risk ve
etkilerinin doğası ve ölçeği ile orantılı olarak uygun şekilde açıklamasını veya paydaşları ile
anlamlı istişareler gerçekleştirmesini, paydaşlarının geri bildirimlerini dikkate almasını ve
bunlara cevap vermesini ister.
EBRD’nin bu konudaki uygulamalarına dair diğer bilgiler ESP’de ortaya konulmuştur.
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Ahlaki Bütünlük ve Uyum
EBRD Uyumdan Sorumlu Yetkili Ofisi (OCCO) iyi yönetimi teşvik eder ve Bankanın tüm faaliyetlerinde
uluslararası iyi uygulama örneklerine uygun olarak yüksek ahlaki bütünlük standartlarının
uygulanmasını sağlar. Projelerin ahlaki bütünlük veya saygınlığa ilişkin Banka için kabul edilemez
riskler taşımadığından emin olmak adına tüm Banka müşterilerinde ahlaki bütünlük durum tespiti
çalışması yürütülür. Banka, sorunların proje değerlendirme ve onay aşamalarında tespit edilmesi ve
çözülmesinin, Banka işlemlerinin ahlaki bütünlük içinde yerine getirilmesi açısından en etkili yöntem
olduğuna inanmaktadır. OCCO bu koruyucu çalışmalarda kilit rol oynar ve yatırım sonrasında da
projelerdeki ahlaki bütünlük risklerinin izlenmesine yardımcı olur.
OCCO ayrıca EBRD’nin finanse ettiği projelerde sahtekarlık, yolsuzluk ve görevi suiistimal iddialarını
araştırmaktan sorumludur. Sahtekarlık veya yolsuzluktan şüphelenen Banka içinden veya dışından
herkes, Uyumdan Sorumlu Yetkiliye compliance@ebrd.com adresi üzerinden e-posta yoluyla yazılı bir
rapor sunmalıdır. Raporlanan tüm konular OCCO tarafından takip edilecektir. Anonim olanlar da
dahil olmak üzere tüm raporlar incelenecektir. Raporlar Bankanın veya Bankanın faaliyet gösterdiği
ülkelerin dillerinden herhangi birinde olabilir. Raporlardaki bilgiler iyi niyet temelinde sunulmalıdır.

Bilgiye Erişim Politikası (AIP)
Bilgiye erişim politikası AIP, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe konmasından itibaren EBRD’nin
strateji, politika ve faaliyetlerinin daha iyi öğrenilmesini ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla
bilgi açıklama ve paydaşlar ile istişare etme yöntemlerini ortaya koymaktadır. EBRD internet
sitesindeki bilgiler için lütfen Bilgiye Erişim Politikası sayfasını ziyaret ediniz.
Diğer sorularınızı EBRD Soru Formu aracılığıyla sorabilirsiniz.

Bağımsız Proje Hesap Verebilirlik Mekanizması (IPAM)
Eğer çevresel, sosyal veya kamuyu aydınlatmaya ilişkin endişeleri Müşteri veya Banka ile (örn.
Müşterinin Proje düzeyinde şikâyet mekanizması yoluyla veya Banka yönetimiyle doğrudan
iletişime geçilerek) ele alma çalışmaları başarısız olursa bireyler ve kurumlar endişelerini
EBRD’nin Bağımsız Proje Hesap Verebilirliği Mekanizması (IPAM) aracılığıyla ele alma yoluna
da gidebilirler.
IPAM, Projeye ilişkin, bir zarara yol açmış (veya açması muhtemel) hususları bağımsız olarak
değerlendirir. Mekanizmanın amacı; çevresel, sosyal ve kamuyu aydınlatmaya ilişkin sorunları
çözmek için Proje paydaşları arasında diyalog kurulmasını desteklemek; Bankanın Çevresel ve
Sosyal Politikasına veya Bilgiye Erişim Politikasının Projeye özel hükümlerine uyup uymadığını
tespit etmek ve eğer varsa bu politikalarla ilgili uyumsuzlukları ele almak, aynı zamanda Banka
açısından gelecekteki uyumsuzluk sorunlarını önlemektir.
Gizli çevrimiçi form, e-posta, posta veya telefon yoluyla nasıl inceleme Talebinde
bulunabileceğinizi öğrenmek için lütfen Bağımsız Proje Hesap Verebilirlik Mekanizması internet
sayfasını ziyaret ediniz. IPAM, Taleplerinizin Proje Hesap Verebilirlik Politikası ve Rehberine
göre gönderilmesi veya işlenmesi ile ilgili tüm endişelerinizi ele almak ve sorularınızı yanıtlamak
için hazırdır. Başvuranların kimlikleri, talepte bulunmaları hâlinde, gizli tutulabilir.
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