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Proje tanımı ve amaçları: 

 

EBRD, Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. (“Aksa”)’ye şirketin 
Yalova’daki üretim tesisinde bir dizi operasyonel ve enerji 
verimliliği yatırımlarının uygulamasını finanse etmek amacıyla 50 
milyon dolar kredi vermiştir. Proje,  yeni uygulamaya konmuş 
kurum içi üretim teknolojileri sayesinde üretim süreçlerini 
optimize edilip operasyonel giderleri azaltılarak operasyonel 
verimlilik getirecektir. 

Proje yerel ve dünya pazarındaki diğer aktörler için ulusal ve 
uluslararası düzeyde en iyi enerji verimliliği ve çevresel 
standartlara sahip olma açısından bir örnek teşkil edecektir.   

Geçiş etkisi: 
Projenin ana geçiş etkilerinin aşağıdaki iki kaynaktan elde 
edilmesi beklenmektedir:   
 
 Enerji verimliliği ve daha iyi çevresel performans 

alanında standartlar belirlemek:  Tüm enerji ve 
operasyonel verimlilik tedbirleri paketinin uygulanmasıyla 
Şirket CO2 emisyon tasarrufu getirecek olan net süreç enerji 
gerekliliklerini azaltacaktır. Proje, AB IPPC yönetmeliği ve AB 
–BREF tekstil ve polimer endüstrisi yönetmelikleri ile uyumlu 
mevcut olan en iyi ve yenilikçi teknolojilerin yüksek 
standartlarını kullanacaktır. Aksa ayrıca proje kapsamında 
belirli çevresel ve sosyal yönetim ile performans geliştirme 
teşviklerini hayata geçirerek tesis ve işçi güvenliği ile risk 
yönetimi alanında en iyi uluslararası uygulamayı elde 
edecektir. 

 
 Yenilik ve operasyonel yeniden yapılandırmanın gösteriş 

etkisi: Proje, daha yüksek kazanç sağlayacak olan 
üretkenliği geliştirmek için yenilik ve süreç iyileştirmeleri 
yürütecektir. Böylece proje bir vitrini temsil edecek ve benzer 
üretim süreçlerinden yararlanan diğer Türk şirketleri için 
kıstas oluşturacaktır. 

 

Müşteri: Akrilik ve karbon fiber imalatı amacıyla Türkiye’de kurulu Akrilik 
Kimya Sanayi A.Ş. (“Aksa”) firmasının %39.5’i Akkok Sanayi 
Yatırım ve Geliştirme A.Ş. (“Akkok”)’ye aittir. Hisselerinin 
%41.7’si İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem 
görmektedir. 
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Aksa yerel pazardaki en büyük akrilik tedarikçisi olup aynı 
zamanda Orta Doğu, Çin, AB ve Kuzey Amerika’daki önemli 
pazarların baş aktörlerindendir. 

EBRD finansmanı: 50 milyon dolarlık uzun vadeli kredi  

Toplam proje maliyeti:  60 milyon dolar 

Çevresel ve sosyal sınıflandırma, etki 
ve azaltma: 

Proje 2008 tarihli EBRD E&S Politikası’na göre kategori B olarak 
sınıflandırılmıştır. Bağımsız Değerleme Çalışması projenin 
potansiyel çevresel ve sosyal yan etkilerinin bölgeye özgü 
olduğunu, kolaylıkla tespit edildiğini ve azaltma tedbirleri 
aracılığıyla ele alındığını doğrulamıştır. Genel anlamda, önerilen 
proje geliştirilmiş enerji ve ham madde verimliliği ve sonuç olarak 
meydana gelen tasarruflar aracılığıyla net bir çevresel kazanç 
ortaya çıkaracaktır. 

Aksa firmasının E&S politikası, birtakım çevresel ve sosyal 
yönetim sistemleri ve CSR programları ile yeterince 
kaynaklandırılmış çevresel, H&S, yönetim sistemleri ve diğer 
departmanları bulunmaktadır. Sonuç olarak, tesis etkili bir 
şekilde işletilmekte olup çevre yetkilileri ve diğer Aksa hissedar 
grupları ile düzenli olarak yakın ilişkin halindedir. Gelişime 
yönelik temel alanlar iş sağlığı ve süreç güvenliği yönetimi ile 
ilgilidir. Bu sebeple en iyi endüstri uygulamasını elde etmek 
amacıyla Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (“ESAP”)’nda bazı 
eylemler kararlaştırılmıştır. Aksa, tesis ve işçi güvenliği ve iklim 
değişikliğine uyum ile ilgili olarak sınıfında en iyi olmak için 
birçok gönüllü E&S yönetim ve performans gelişim teşvikleri 
gerçekleştirmiştir. 

Değerleme çalışması esnasında tespit edilen Şirket 
faaliyetlerindeki iyileşmeler tesisin mevcut ve gelecek 
operasyonunun ilgili Türk yönetmelikleri ve EBRD şartlarını 
karşılamasını ve bazı durumlarda aşmasını sağlamak adına bir 
ESAP’da ele alınmış ve kararlaştırılmıştır. Banka proje ve 
ESAP’ın uygulanmasını izleyecektir. 

Teknik işbirliği: Hollanda Teknik İşbirliği Fonu tarafından finanse edilen Enerji 
Denetimi Royal Haskoning tarafından üstlenmiştir. 

Şirket İletişim: 
Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.S  

Betül Sadıkoğlu 

Mali İşler Direktörü 

Miralay Şefik Bey Sk. Ak-Han No:15  
 
34437, Gümüşuyu/İstanbul 
 
+90 212 251 4500 
 
bbingöl@aksa.com 

İş fırsatları: İş fırsatları veya tedarik için müşteri firma ile iletişime geçiniz. 

Genel sorular: Tedarik ile ilgili olmayan EBRD proje soruları: 
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Basın ve Halkla İlişkiler Politikası (PIP) PIP, EBRD’nin bilgiyi ne şekilde açıkladığını düzenler ve 
stratejilerinin, politikalarının ve operasyonlarının daha iyi şekilde 
bilinmesi ve anlaşılmasını teşvik etmek için hissedarlarına 
danışır. 
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PIP metni aşağıdaki adresten temin edilebilir: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Proje Şikayet Mekanizması (PCM) EBRD banka tarafından finanse edilen ve zarara yol açması 
muhtemel veya açtığı iddia edilen projelerle ilgili bir veya daha 
fazla kişiden veya kurumlardan gelen şikayetlerin bağımsız bir 
şekilde değerlendirilmesine olanak sağlamak amacıyla Proje 
Şikayet Mekanizması (PCM)’nı hayata geçirmiştir. PCM’nı 
düzenleyen Uygulama Kuralları aşağıdaki adresten temin 
edilebilir: 

http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf ,  

Rusça versiyonu için:  
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf  

PCM altındaki şikayetler EBRD fonlarının son dağıtımından 
itibaren en geç 12 ay içerisinde dosyalanmalıdır. Bir şikayetin 
dosyalanma süresi ile ilgili emin olamadığınız durumlarda yardım 
için PCM görevlisine (pcm@ebrd.com) veya ilgili EBRD Yerel 
Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz. 
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