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Borusan EnBW 

 
Ülke:  TÜRKİYE  
Proje Numarası:  52109 
İş Sektörü:  Enerji Avrasya 
Bildirim Türü:  ÖZEL  
Çevresel Kategori:  B 
Hedef Onay Tarihi:  8 Aralık 2021  
Durum:  Konsept İncelendi  
Proje Özet Dokümanı Açıklaması:  4 Kasım 2021  
 

Projenin Tarifi: 

Sermayesinin %50’si Türk holding Borusan Holding A.Ş.’ye (“Borusan Holding”) ve %50’si 

Alman enerji şirketi EnBW AG’ye ("EnBW") (hep birlikte “Sponsorlar”) ait bir yenilenebilir 

enerji şirketi olan Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş.’ye (“Şirket” veya “Borusan 

EnBW Enerji”) 80 milyon USD tutarına kadar 6 yıl vadeli teminatsız A/B kredisi (“Kredi”). 

Şirket, Kıyıköy Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Genişletme projesinin sponsoru olarak 

halihazırda Banka’nın müşterisidir. 

Projenin Amaçları: 

Kredi; şirketin 80 milyon USD'ye kadar, vadesi yaklaşan kısa vadeli kredilerini yenileyerek, 
gerçekleştirmeyi planladığı ilave yenilenebilir enerji yatırımlarını portföyüne ekleyebilmesi 
amacıyla kullanılacaktır.  
 

İşlemin Etkisi: 

ETI puanı: 71 
 
Proje, “Çevreci” ve “Kapsayıcı” proje niteliklerini kapsamayı hedeflemektedir. 
 
Projenin çevreci geçiş etkisi, önümüzdeki beş yıl içinde yenilenebilir enerji yatırım portföyünün 
sürdürülebilmesi için gerekli ek finansman ihtiyacının karşılanabilmesi sayesinde 
sağlanmaktadır. Şirketin hem ekonomik faaliyetleri hem de yatırım projeleri çok taraflı 
kalkınma bankalarının AB sınıflandırması/iklim finansmanı yönergelerinin olumlu listesi ile 
tamamen uyumludur. 
 
Projenin Kapsayıcı geçiş etkisi, Türkiye'deki gençler için pazara ilişkin becerilere ve istihdam 

olanaklarına erişimin teşvik edilmesini içermektedir. Şirket bu hedefe, gençlere yenilenebilir 

enerji sektöründe başarılı olmak için ihtiyaç duyulan çevreci becerileri kazandırmak ve genç 

kadınların ülkenin işgücü piyasasında yeterince temsil edilmemesi sebebiyle program 

katılımcıları arasında cinsiyet eşitliği sağlamak amacıyla yerel bir teknik ve meslek kuruluşuyla 

ortaklaşa çalışmak suretiyle ulaşacaktır. 
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Yeni Değer Yaratma Özelliği: 

EBRD’nin kısa vadeli kredilerin yeni finansmanına ilişkin belirlediği kredi şartları ve vade, 
Türkiye'de yeni yenilenebilir enerji projesi yatırımlarının hayata geçirilmesi bakımından daha 
esnek ve daha güçlü bilanço değerlerine ulaşılmasını sağlayacaktır.  
 
Şirket, "Rüzgar Enerjisi Alanında Genç Kadınlar"ı desteklemek amacını taşıyan özel bir girişim 
aracılığıyla fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi konusunda EBRD’nin uzmanlığından yararlanmayı 
istemektedir. 
 

Müşteri Bilgileri: 

Unvanı: BORUSAN ENBW ENERJİ YATIRIMLARI VE ÜRETİM A.Ş. 

EBRD Finansman Özeti:  40.000.000 USD 

Toplam Proje Maliyeti:  80.000.000 USD   

Çevre ve Sosyal Boyut Özeti:   

Kategori B (2019 ESP). Proje, ilk olarak 2020'de, Banka'nın Çevresel ve Sosyal Mevcut Durum 

Tespiti (ESDD) çalışmasının kapsamını Banka'nın Çevresel ve Sosyal Politikasına uygun 

olarak sınırlandıran Covid-19 kriz müdahale çalışmaları kapsamında önerilmiştir. 2021 yılı 

içerisinde ise kurumsal yönetime odaklı daha kapsamlı bir mevcut durum tespit çalışması 

gerçekleştirilmiştir.  Genel olarak, Banka bünyesinde, kurumsal çevresel ve sosyal yönetimin 

gözden geçirilmesine ve portföyün ve proje finansmanıyla ilgili üst düzey risk 

değerlendirmesine odaklı olarak yeterli düzeyde bir kurumsal ESDD gerçekleştirilmiştir. 

Anketlerin kullanılmasına ek olarak, ESDD kapsamında ayrıca, Banka tarafından finanse 

edilen mevcut projeler (Kıyıköy RES) özelinde geçmiş yıllarda şirketle kurulan ilişkilerden 

edinilen deneyimlerden ve şirket tarafından sağlanan SGÇ, işgücü ve arazi edinim politikası 

ve uygulamalarına ilişkin ÇG belgelerinden yararlanılmıştır. ESDD sonucunda, şirketin 

Banka'nın Performans Gerekliliklerini uygulayacak kurumsal kapasiteye sahip olduğu ve 

faaliyetleriyle bağlantılı çevresel ve sosyal etkileri ve riskleri uygun şekilde yönetmek için çeşitli 

yönetim sistemlerine, planlara, prosedürlere ve ilgili kapasitelere sahip olduğu teyit edilmiştir.  

Şirket, rüzgar enerjisi santrali ve bir adet hidroelektrik santrali olmak üzere çeşitli yenilenebilir 

enerji yatırımlarının işletmeciliğini yapmaktadır. Şirket, bu enerji varlıklarının ulusal mevzuata 

uygun olduğunu ve şirketin iyi endüstri uygulamaları uyguladığını doğrulamıştır. Banka 

tarafından finanse edilen Kıyıköy RES Projesi açısından, şirket mevcut ÇSEP'i anlaşmalar 

doğrultusunda uygulamaktadır. ESDD neticesinde, özellikle rüzgar enerjisi projesi ve proje 

bölgesindeki kuş nüfusu ve insan yerleşimleri nedeniyle hassas yerlerdeki yatırımlardan 

kaçınılması açısından yenilenebilir yatırım portföyü genelinde ek gözden geçirme 

çalışmalarının yapılması ihtiyacı belirlenmiştir. Bu aksiyon kurumsal ESAP'e dahil edilmiş ve 

şirketle üzerinde mutabık kalınmıştır. 

ESDD kapsamında ayrıca gelecekteki yatırım planları da gözden geçirilmiştir. Bu projeler, 

hassas alanlarda yer alan ve A kategorisi gerekliliklerini tetiklemeyen rüzgar, güneş ve hibrit 

çözümlerden oluşmaktadır. ESAP, Banka'nın PR'larına uyma taahhüdünü ve uygun 

çalışmaların geliştirilmesini ve bu projelerle ilgili Teknik Olmayan Özetlerin açıklanmasını 

içermektedir. 

Şirketin İK politika ve prosedürleri Türk mevzuatına ve büyük ölçüde EBRD'nin Performans 

Gereksinimi (PR) ile uyumludur2. Şirket, ulusal yönergeler ve en iyi uygulamalar doğrultusunda 
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bir Covid-19 yönetim planı uygulamamaktadır. Şirketin personel sayısını azaltma planları 

bulunmamaktadır. 

Prosedürler, eğitim ve işçi performansı da dâhil olmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 

hükümleri genellikle İSG kanunu ve PR4 gereklilikleri ile uyumludur, ancak tedarik zinciri 

bünyesinde İSG performansının iyileştirilmesi konusunda bazı iyileştirmelerin yapılması 

gerekmektedir. 

ESDD'ye dayalı olarak, ÇG politikalarını güçlendirmek için kurumsal bir ESAP geliştirilmiş ve 

şirketle prensipte anlaşmaya varılmıştır. Temel ESAP eylemleri, şirketin, Temmuz 2019'dan 

itibaren AB İklim Raporlaması Rehberliği doğrultusunda iklimle ilgili veriler de (TCFD önerileri) 

dahil olmak üzere, kurumsal raporlama açısından iyi uluslararası uygulamaları araştırmasını 

ve takip etmesini ve ayrıca mevcut rüzgar ve hidroelektrik yatırım portföyüyle ilgili ek ÇG 

denetimler gerçekleştirmesini ve bu denetim sonucunda belirlenen tavsiyeleri uygulamasını, 

tedarik süreçlerine ÇG ile ilgili unsurları dahil etmesini, tüm proje sahalarında paydaş katılımı 

faaliyetlerini izlemesini ve daha da güçlendirmesini gerektirir. 

Şirketin yıllık ÇG raporlarını Banka'ya sunması ve geliştirilmekte olan yeni projelerin yanı sıra 

herhangi bir ESDD raporu hakkında NTS'leri sağlaması gerekecektir. Banka, planlı izleme 

ziyaretleri yoluyla ESAP'ın uygulanmasını izleyecektir. 

 

Uygulama Özeti (bu kısmı ancak OPA tamamlanmışsa doldurunuz): 

Bulunmamaktadır. 

Teknik İşbirliği: 

Müşterinin gençlik kariyer geliştirme etkinliklerini geliştirmesine ve iyileştirmesine yardımcı 

olmak için Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomik İçerme Teknik Yardım Çerçevesi kapsamında 

finanse edilen Teknik İşbirliği desteği. 

Yeşil Ekonomiye Geçiş Projesi Hazırlama ve Uygulama Çerçevesi - 2020 Türkiye TC Fonu 

(Türkiye) kapsamında finanse edilen Teknik İşbirliği desteğiyle borçluya, bir ön olurluk 

incelemesinin yanı sıra Türkiye enerji piyasasıyla ilgili düzenleyici mevzuat ve teknik analiz 

aracılığıyla şebeke ölçeğinde akü depolama sistemlerinin kurulumu konusunda yardımcı 

olunacaktır. 

Müşteri Şirket İletişim Bilgileri: 

Hakan Aras 

Enerji-info@borusanenbwenerji.com  

+905308207101 

https://www.borusanenbw.com.tr/  

Purtelas Hasan Efendi Mah. Meclisi Mebusan Cad. No: 35/37 Salipazari / Beyoglu 

Istanbul/Turkey 

 

Geçiş Etkisi 

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

mailto:Enerji-info@borusanenbwenerji.com
https://www.borusanenbw.com.tr/
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İş Fırsatları 

İş fırsatları veya satın almayla ilgili konular için müşteri firma ile irtibat kurunuz.  Satın almayla 

ilişkili 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 Soru 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. 

 
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 eposta 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. 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:compliance@ebrd.com
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Bilgiye Erişim Politikası (AIP) 

AIP (Bilgiye Erişim Politikası), 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmesinden 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. Lütfen IPAM ve yetkileri hakkında daha fazla bilgi almak ve inceleme için nasıl 

Talep gönderebileceğinizi öğrenmek için Bağımsız Proje Hesap Verebilirlik Mekanizması web 

sayfasını ziyaret edin veya IPAM hakkında ve nasıl talep gönderebileceğinize dair rehberlik 

ve daha fazla bilgi almak için ipam@ebrd.com  e-posta adresi üzerinden IPAM’a ulaşın. 

mailto:ipam@ebrd.com

