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Proje Adı: ARKAS 

Ülke: Türkiye 

Proje Numarası: 41951 

İş Sektörü: Ulaştırma 

Kamu/Özel: Özel  

Kurul Tarihi: 14 Aralık 2010 

Durumu:  Yönetim Kurulu Onayladı 

PSD Açıklanma Tarihi: 
PSD Güncelleme Tarihi: 

İletişim Departmanında ki  PSD editörleri tarafından 
doldurulacaktır.  

Proje Tanımı ve Amaçlar: 

 

AİKB, Türkiye’nin önde gelen nakliyat firmalarından Arkas 
Grubuna 21.4 milyon EUR eşdeğerinde kredi vermeyi 
düşünmektedir. Bahse konu kredi, firmanın nakliye filosunu 
yenileme çalışmalarına destek olacaktır.  

Ekonomik Gelişim: 
Projenin ekonomik gelişim etkisinin aşağıdaki çerçevede 
gerçekleşmesi öngörülmektedir. 
 Proje, firmanın çok çeşitli iş karışımlarını 

kuvvetlendirmesine, rekabet gücünü artırmasına ve filosunu 
yenilemesine   destek olacaktır.  

 Banka, grup ve operasyonlarının güvenlik ve çevresel 
standardlarının geliştirilmesine yardımcı olacaktır.  

Müşteri: 
İzmir merkezli Arkas, Turkiye’nin en büyük özel sermayeli 
intermodal taşıma grubudur. Grup şirketleri özellikle acentelik 
hizmetleri ve liman operasyonları ile deniz, kara ve demiryolu 
taşımacılığı ile uğraşmaktadır. Grup ayrıca tamamlayıcı 
hizmetler olarak freight forwarding, makine ve araç bakımı ile 
antrepo hizmetleri de sağlamaktadır. Arkas’ın teknik kabiliyetleri, 
entegre lojistik zinciri ve uluslararası denizcilik majörleri ile olan 
kuvvetli ilişkileri firmanın daha da büyümesi için bir temel 
oluşturmaktadır.  

AİKB Finansmanı: 
Toplam tutarı 21.4 milyon EUR eşdeğeri olan çift para birimli 
kurumsal kredi 

Toplam Proje Maliyeti: 37.7 milyon EUR’ya kadar 

Çevresel ve sosyal sınıflandırma, 
etkiler ve hafifletme yöntemleri 

 

B kategorisi. Yük vagonu alımı, yeni yük kamyonları ve iki çift 
cidarlı tanker ile bağlantılı olan çevresel ve sosyal etkiler kolayca 
teşhis edilip hafifletme yöntemleri ile ele alınabilir.   
 
Projenin, Banka’nın performans şartları ile uyumluluğunu 
irdeleyen denetim raporu tamamlanmak uzeredir. İlk sonuçlar 
uyum seviyesinin tatminkar olduğuna işaret etmektedir.  Ayrıca 
Arkas’ın iyi belirlenmiş ve efektif yönetim sistemlerine sahip 
olduğu not edilmiştir.   
 
İlk Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı taslağı hazırlanmıştır ancak 
değerleme süreci devam ettiğinden Final Review öncesinde 
Arkas ile son şekli üzerinde anlaşılmalıdır.   

Teknik Destek: Yok 
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Firma İletişim Bilgileri: 
Arkas Holding 
Liman Caddesi Arkas Binasi No:38 Alsancak 35230 Izmir, 
Türkiye 
 
Tel: (90 232) 477 77 77 
Faks: (90 232) 411 00 00 – 411 00 11 
arkasizm@arkas.com.tr 
www.arkas.com.tr 

 

İş Fırsatları: İş fırsatları veya satınalma için müşteri şirket ile irtibata geçiniz. 

Genel Bilgilendirme: Satınalma ihaleleri dışında genel proje soruları için:  

Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380  

Email: projectenquiries@ebrd.com 

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP) KBP, AİKB’nin bilgileri stratejileri, politikaları ve operasyonlarının 
daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve daha iyi farkındalık 
yaratacak şekilde paydaşlarıyla yaptığı danışma kapsamını 
belirler. KBP Metni. 

Proje Sikayet Mekanizmasi (PŞM) AİKB, Proje Sikayet mekanizmasını (PŞM) bir Banka 
projesinden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenebilecek yerel 
gruplara, banka işlemlerinden bağımsız olarak, Banka ile ilgili 
şikâyet ve uyarılarını bildirmeleri için bir araç olarak kurulmuştur. 
Şikayette bulunurken izlenecek Yönergeler ve Prosedür Kuralları 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf ‘den 
temin edilebilir.  

PSM altında yapilacak herhangi bir şikayetin, AİKB’nin projeyi 
nihai fonlamasından 12 ay sonrasina kadar teslim edilmesi 
gerekir.Sikayetlerin hangi donem icinde yapilabilecegiyle ilgili 
bilgileri bir PSM memuruyla (pcm@ebrd.com) ya da ilgili AİKB 
Temsilcilik Ofisi ile temasa geçerek ogrenebilirsiniz.  
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