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Proje Tanımı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı
Programı (TurSEFF III) kapsamında, özel sektörün ve kamunun küçük ölçekli yenilenebilir
enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarına aktarılmak üzere Türkiye İş Bankası A.Ş’ne (İş
Bankası) 55 milyon dolarlık finansman sağladı. Bu işlem; TurSEFF kapsamında İş
Bankası'nın sürdürülebilir enerji finansmanindaki başarılı performansının üzerine kurulmuş
olan 4. işlem olup, şirketin mevcut yurt dışı havale akımlarına dayalı (“DPR”) seküritizasyon
programı kapsamında finanse edilmiştir.

Proje Hedefleri
TurSEFF ve TurSEFF II’de elde edilen olumlu tecrübelere dayanan TurSEFF III programının
amaçları arasında; (i) Türkiye’de küçük ölçekli yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği
(enerji verimliliği, atıkların azaltılması ve su tasarrufunu da içerecek şekilde) alanlarında
yapılan finansmana erişimi arttırmak; (ii) kamu sektörü yatırımlarını dahil etmek; (iii)
katılımcı finansal kuruluşların sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği projeleri ile ilgili
daha geniş çapta değerlendirme yapabilme becerilerini arttırmak sayılabilir. Tüm bunlara
ilave olarak, TurSEFF III, ilk defa finansal kiralama şirketlerine ve belediyelere de finansman
sağlamayı hedeflemektedir. Proje bu açıdan, daha öncesinde TurSEFF veya Türkiye’deki
diğer benzeri finansman programları tarafından kapsam içine alınmamış alanlardaki
finansman ihtiyaçlarına da katkı sunacaktır.

Geçiş Etkisi
TurSEFF III programı kapsamında, geçiş etkisi; (i) sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği
teknolojileri ve yatırımları konusunda İş Bankası ile müşterisi ticari firmalarda deneyim
oluşturulması ve deneyim alışverişi sağlanması; (ii) enerji tasarrufunun faydalarının öne
çıkarılması ve kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji finansmanının büyümesinin
vurgulanması; (iii) EBRD standartlarının yaygınlaştırılıp yerleştirilmesine devam edilmesi ile
kurumsal yönetim ve iş idaresi standartlarının oluşturulması yoluyla gerçekleşecektir.

Müşteri Bilgisi
Türkiye İş Bankası A.Ş

İş Bankası, toplam varlık, mevduat ve kredi bakımından Türkiye'deki en büyük özel
bankadır. 2017 Eylül sonu konsolide olmayan finansallar itibarıyle toplam varlığı 83.3 milyar
ve sermayesi 9.8 milyar Avro’dur. Toplamda 1.370 yerel ve yabancı şubesi ile özel bankalar
arasında benzersiz bir bölgesel şube ağı sunan İş Bankası, Fitch tarafından (Ağustos 2017)
BB+ (durağan), Standard and Poor’s tarafından (Ocak 2017) BB (negatif) ve Moody’s
tarafından (Mart 2017) Ba2 (negatif ) olarak derecelendirilmiş durumdadır.

EBRD Finansman Özeti
55 Milyon ABD Doları.

Toplam Proje Maliyeti
55 Milyon ABD Doları.

Çevresel ve Sosyal Özet
Finansal Kurumlar kategorisinde sınıflandırılmıştır (ESP 2014). İş Bankası’nın EBRD’nin
2,4 ve 9 nolu Performans Gerekliliklerine uyması ve EBRD’ye Yıllık Çevresel ve Sosyal
Raporlar sunmasi gerekmektedir. İş Bankası `nın ayrıca söz konusu araç kapsamında verdiği
kredilerin 9 nolu Performans Gerekliliği ile uyumlu olmasini sağlaması gerekmektedir.
Kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji kredilerinin; ulusal çevre, sağlık, güvenlik ve
çalışma gerekliliklerine ve EBRD’nin küçük ölçekli hidroelektrik ve rüzgar santrali projeleri
için belirlediği uygunluk kriterlerine uygun olmasını sağlamak için bağımsız bir Proje
Danışmanı görevlendirilecektir.

Teknik İşbirliği
TurSEFF III; “AB Enerji Stratejileriyle Uyumlu Şekilde Türkiye Enerji Sektörünü
Geliştirme” ve “AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (EU IPA) 2009 Türkiye Özel Sektör
Destekleme Programı” katkı anlaşmaları kapsamında AB tarafından sağlanacak 5,5 milyon
Avroluk teknik yardım programıyla desteklenecektir.

Firma İletişim Bilgileri
Meryem Önel
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Uluslararası Finans Kurumları Bölümü
Is Kuleleri Kule: 1 Kat: 25 34330 4. Levent - İstanbul
Telefon: +90 212 316 28 41
Faks: +90 212 316 08 32
E-posta: Meryem.Onel@isbank.com.tr

İş fırsatları
İş fırsatları veya tedarik ile ilgili bilgi almak için müşteri şirket ile irtibat kurunuz.
Kamu projeleri için; EBRD Tedarik sitesini ziyaret ediniz : Tel: +44 20 7338 6794
E-posta:procurement@ebrd.com

Genel Sorular
Tedarikle ilgili olmayan EBRD proje talepleri icin:
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380
Eposta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu Bilgilendirme Politikası (PIP)
KBP, bilgilerin EBRD tarafından nasıl verildiğini ve EBRD’nin katılımcıları ile danışma
halinde stratejileri, politikaları ve faaliyetleri konusundaki bilinci ve anlayışı geliştirmek
üzere nasıl danışma içinde olduğunu belirtir. KBP Metni bu adresten temin edilebilir:
Kamu Bilgilendirme Politikası metni

Proje Şikayet Mekanizması (PCM)
EBRD, Banka tarafından finanse edilen ve bir zarara sebep olmuş veya zarar vermesi
muhtemel projelerle ilgili olarak bir veya daha fazla kişi veya kurumun şikayetlerinin
bağımsız olarak değerlendirilmesi amacıyla bir Proje Şikayet Mekanizması geliştirmiştir.
PŞM’nin tabi olduğu Prosedürün Kuralları bu adresten temin edilebilir:
Proje Şikayet Mekanizmasını yöneten Prosedür Kuralları | Rusça sürüm
PŞM kapsamında yapılacak olan şikayetler projenin devamı boyunca ve belli bir zaman
süresi içinde bildirilmelidir. Şikayetin yapılacağı dönem konusunda emin değilseniz PŞM
görevlisi ile (pcm@ebrd.com) veya ilgili EBRD Yerleşik Ofisi`yle irtibat kurunuz.

