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İçtaş Yenilenebilir Enerji 
 
Ülke: Türkiye 

Proje Numarası: 49886 

İş Sektörü: Güç ve Enerji 

Tebligat Türü: ÖZEL 

Çevresel Kategori: B 

Hedef Kurul Tarihi: 04 Temmuz 2018 

Durum: Konsept İncelemesini Geçti 

Proje Özet Dokümanı Açıklanma Tarihi: 15 Mayıs 2018 

Proje Tanımı 

İşletme aşamasında olan yenilenebilir güç üretim varlıklarına sahip bir yenilenebilir enerji şirketi olan 

İçtaş Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye sermaye artırımı şeklinde gerçekleşmesi 

planlanan öz sermaye yatırımı.   

Yatırım yapılması planlanan şirket, hâlihazırda operasyonel durumda olan yaklaşık 400MW 

kapasiteye sahip hidroelektrik santrallerden (HES) ve geliştirme aşamasında olan yenilenebilir enerji 

üretim varlıklarından oluşan bir portföye sahiptir. Yatırım yapılması planlanan şirket, bağlı olduğu 

ana şirket olan IC İçtaş Enerji Yatırım Holding tarafından kontrol edilecek ve yatırım yapılan şirketin 

sermayesinin yarısından fazlası ana şirkete ait olacaktır. 

Proje Hedefleri 

Türkiye’nin pek çok farklı bölgesinde yeni yenilenebilir enerji üretim projelerinin geliştirilmesini ve 

inşasını desteklemek. 

Geçiş Etkisi 

Proje, hem işletme esnekliği bulunan hem de kesintili elektrik enerjisi üretimi kapasitesi olan 

varlıkların eklenmesiyle, mevcut durumda 400MW kapasiteye sahip hidroelektrik santrallerden 

oluşan portföyünü geliştirmesi ve çeşitlendirmesi için İçtaş Yenilenebilir Enerji’ye destek vererek, 

açık pazar ekonomisinin “yeşil” niteliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Buna ek olarak, proje, 

mevcut yönetim kurulu uygulamalarının ve yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ile kurumsal 

yönetişim ve iş yönetimi standartlarını iyileştirerek ve hissedarlar arasındaki bir anlaşmayla yatırım 

yapılan şirkette en iyi uygulamaların uygulanmasına yardım ederek, “iyi yönetim” niteliğine katkıda 

bulunacaktır.  

Müşteri Bilgileri 

İÇTAŞ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 

1998 yılında kurulmuş olan İçtaş Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin tamamı, dolaylı 

olarak tamamı Çeçen ailesine ait olan, IC İçtaş Enerji Yatırım Holding’e aittir. Ana şirketi ve 

halihazırda Banka’nın müşterisi olan IC Elektrik ile beraber, yatırım yapılması planlanan şirket, 

Çeçen ailesinin enerji sektöründe tüm elektrik enerjisi değer zinciri boyunca entegre haldeki 

faaliyetlerini konsolide etmektedir. Bu faaliyetler, 10 HES (İçtaş Yenilenebilir Enerji vasıtasıyla) ve 

2014’te Özelleştirme İdaresi’nden edinmiş olduğu (IC İçtaş Enerji Yatırım Holding vasıtasıyla) iki 

termal santral; toptan elektrik satışı; elektrik dağıtımı ve perakende elektrik satışı (Trakya bölgesinde 

yoğun şekilde) ile 1.450MW toplam kurulu kapasiteyle elektrik üretimini içermektedir. 
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Çevresel ve Sosyal Özet 

Proje, şu anda Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti’ne (ÇSDT) tabidir ve EBRD’nin 2014 yılına ait 

Çevresel ve Sosyal Politikası uyarınca B kategorisi altında sınıflandırılmıştır. Proje ile ilişkili risk ve 

etkiler, bağımsız Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti ile kolaylıkla tespit edilebilir ve azaltılabilir. 

Hâlihazırda gerçekleştirilmekte olan bu durum tespiti, şirketin kurumsal çevresel ve sosyal 

kapasitesinin, politika ve prosedürlerinin incelenmesi ve aynı zamanda mevcut portföyünün (10 

hidroelektrik santrali) çevresel ve sosyal performansının EBRD’nin Çevresel ve Sosyal Politikası, 

Hidroelektrik Güç Kılavuz İlkeleri ve diğer ilgili standart ve gerekliliklerine göre değerlendirilmesini 

içermektedir. 

İçtaş Yenilenebilir Enerji, esas olarak organik olmayan büyüme vasıtasıyla, rüzgar çiftlikleri, güneş 

enerjisi santralleri ve hidroelektrik santrallerini içeren ilave yenilenebilir enerji üretim varlıkları 

geliştirerek büyümek istemektedir. A Kategorisi gerekliliklerini tetikleme potansiyeli olan gelecekte 

değerlendirilebilecek herhangi bir proje, şirketin proje geliştirme/edinim döngüsü sırasında bu şekilde 

ele alınacaktır; ancak, şu anda bu şekilde tanımlanmış herhangi bir alt proje olmadığı için, böyle bir 

durum, mevcut EBRD projesinin genel kategorizasyonunu etkilememektedir. İleride bu tür projelerin 

geliştirilmesi - ve mevcut varlık veya imtiyazların edinimi - için, şirketin, EBRD’nin performans 

gereklilikleriyle uyum içinde olan prosedürler geliştirmesi gerekecektir.  

Proje özet dokümanı, ÇSDT’nin tamamlanmasının ardından güncellenecektir.  

Teknik İşbirliği 

Yoktur. 

İş fırsatları 

İş fırsatları veya satın alma için müşteri şirketle iletişime geçin. 

Devlet sektörü projeleri için EBRD Satın Alma ile iletişime geçin.  

Tel: +44 20 7338 6794 

E-posta: procurement@ebrd.com 

Genel sorgular 

Satın almayla ilgisi olmayan EBRD proje sorguları: 

Tel: +44 20 7338 7168 

E-posta: projectenquiries@ebrd.com 

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP) 

KBP, EBRD’nin stratejileri, politikaları ve işlemlerine dair daha iyi bir farkındalık ve anlayışın 

oluşması için kamu bilgilendirme ve paydaşlarıyla istişare kurallarını belirlemektedir. Nasıl bir Kamu 

Sektörü Kurul Raporu talep edebileceğinizi öğrenmek için lütfen aşağıda linki sunulan Kamu 

Bilgilendirme Politikası sayfasını ziyaret edin. 

KBP Metni 

Proje Şikayet Mekanizması (PŞM)  
Proje Şikayet Mekanizması (PŞM) EBRD’nin hesap verebilirlik mekanizmasıdır. Bu mekanizma, 

çevresel ve/veya sosyal zarar verdiği iddia edilen veya vermesi olası EBRD finansmanlı projelere dair 

bireyler ve kurumlardan gelen şikayetlerin bağımsızca incelenmesi fırsatını sunmaktadır. 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
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Nasıl şikayette bulunacağınızı öğrenmek için lütfen Proje Şikayet Mekanizması sayfasını ziyaret edin. 

PŞM Görevlisi (pcm@ebrd.com), PŞM Usul Kuralları'na göre şikayette bulunma ve kayıt ve başvuru 

şartları ile ilgili sormak istediğiniz her türlü soruyu yanıtlamak için hazır bulunmaktadır. 

 

http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
mailto:pcm@ebrd.com
http://www.ebrd.com/documents/occo/project-complaint-mechanism-pcm-rules-of-procedure.pdf

