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ab0cd   Proje Özet Belgesi  
 

Projenin adı: Asyaport Konteyner Terminali 

Proje No: 44717 

Kamu/Özel: Özel sektör  

Projenin tanımı ve hedefleri: 

 

EBRD, Barbaros Tekirdağ’da bulunan derin deniz konteyner 
terminalinin inşaatı ve işletilmesi kapsamında Asyaport Liman 
İşletmeleri A.Ş.’ye (“Asyaport”) 92 milyon USD değerinde kredi 
tahsis etmeyi düşünmektedir.  

Geçiş Etkisi: Proje geçiş etkisinin üç temel kaynağı vardır: 
 
1. Liman sektöründe rekabet artışı: Projeyle birlikte konteyner 
elleçleme kapasitesindeki artış, mevcut darboğazları hafifletecek 
ve Boğaz’daki liman hizmetlerinin kalitesini artıracaktır. 
Böylelikle Türkiye liman sektöründe rekabet artışı sağlanacaktır. 
Ayrıca, bu limanda daha büyük konteyner gemilerine hizmet 
sunulması sonucunda, konteyner başına  elleçleme maliyetleri 
düşerek, Karadeniz limanlarına giden konteyner kargoları için 
rekabet gücü artacaktır. 
 
2. Yeni ürün ve faaliyetler üzerinde etki: Bu projeyle, Türkiye’de 
ve Karadeniz bölgesinde konteyner kullanımı artışı ve lojistik 
hizmetlerinin gelişimi desteklenecektir. Ayrıca, günümüzün mega 
gemilerinin Boğaz’a girmeden önce uğrayabileceği  son nokta 
olan bu liman, bölgedeki transit sevkiyat faaliyetlerinin 
gelişmesine katkıda bulunulacaktır. 
 
3. Şirket yönetişimi ve iş uygulamaları konusunda standartları 
belirlemek: Bu projeyle, genel olarak sektördeki ticari faalıyet 
geliştirilecek ve en yüksek teknik ve yönetim standartlarının 
benimsenmesi sağlanacaktır. Liman yönetiminin, çevre ve enerji 
yönetimi gibi konuları da içeren gerekli ISO sertifikaları  alması 
gerekli kılınacaktırç.  Ayrıca limanda en iyi uluslararası 
uygulamalara paralel olarak enerji açısından verimli yeni 
teknolojiler kullanılacak olması, projenin etki potansiyelini daha 
da artıracaktır. Bu terminal, elektrikli kauçuk lastikli vinçlerin (“E-
RTG”) kullanılması sayesinde, hali hazırda dizel yakıt ile  çalışan 
RTG’ler kullanılan geleneksel terminallere kıyasla ileri bir 
teknolojiyi benimsemiş olacaktır.   
 

Müşteri: Müşteri, hisselerinin %70’i Global Terminal Ltd.’e (“GTL”) ait olan 
Asyaport’tur.  GTL’nin sahibi olan Terminal Investment LTD SA 
(“TIL” veya “Sponsor”), dünyanın ikinci büyük nakliye şirketi olan 
Mediterranean Shipping Company’nin (“MSC”) terminal 
işletmeciliği yapan yan kuruluşudur.  Şirketin geri kalan hisseleri 
Türk Soyuer Ailesi’ne aittir.  

EBRD Finansmanı: Kredi, 92 milyon USD değerindedir.  

Toplam Proje Maliyeti: 391 milyon USD 

Çevresel ve Sosyal Sınıflandırma, Etki 
ve Azaltım:  

Proje, EBRD’nin 2008 Çevre ve Sosyal Politikası’na uygun 
olarak  B kategorisinde sınıflandırılmıştır. Uluslararası ve yerli 
Türk danışmanlardan oluşan bağımsız bir konsorsiyumun yaptığı 
çevresel ve sosyal due diligence (ESDD) incelemesine göre, 
projenin olası etkisinin içeriği ve boyutları sınırlıdır ve ağırlıklı 
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olarak projenin alanıyla sınırlıdır; bu riskler bilinen teknolojilerle 
ve işletme prosedürleriyle hafifletilebilir.  

2007’de Türkiye’deki mevzuata göre bir Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanmış ve onaylanmıştır ve 
inşaat fazı için gerekli izinler alınmıştır. ÇED raporu sadece 
terminal inşaatı ile sınırlıdır. Projenin içeriğinden ayrı olarak, 
ESDD’de projenin etki alanı, yasal şartlara ve EBRD Performans 
Şartları’na göre tanımlanmış ve değerlendirilmiştir. 

Bu proje için kurulmuş olan Asyaport’un, henüz belgelendirilmiş 
yönetim sistemleri, çevre, sağlık ve güvenlik konuları veya 
sosyal boyutlar için politika, plan veya prosedürleri yoktur. Ancak 
şirketin verdiği bilgilere göre, şirket çevre ve sosyal performansı 
konusunda herhangi bir ceza almamıştır, aleyhine herhangi bir 
dava açılmamıştır, bildirilmesi gereken herhangi bir kaza veya 
durum yaşanmamıştır ve ESDD denetimi yapılırken terminal 
inşaatı sırasında gözlemlenen faaliyetler, iyi uygulamalara uygun 
olarak gerçekleştirilmiştir. Asyaport’un bulunduğu bölge halkıyla 
iyi ilişkileri, belgelendirilmiş prosedürlerden çok, Türk Proje 
Sponsoru’nun halkı dahil ettiği faaliyetlere dayanmaktadır. 
Asyaport’un henüz bir insan kaynakları politikası yoktur ve şirket, 
çalışanlarını istihdam şartları hakkında bilgilendirmek amacıyla, 
tek tek sözleşmelerinin şartlarına başvurmaktadır. Projenin alanı, 
arazi kazanımı yoluyla oluşturulduğu için, herhangi bir arazinin 
satın alınması söz konusu değildir. ESDD’ye göre proje alanında 
veya çevresinde herhangi bir hassas habitat yoktur. Tarihi bir 
Roma ve Bizans şehrine ait arkeolojik kalıntılar, proje alanının 
dışında kalmaktadır. 

Şirketle üzerinde anlaşmaya varılan kapsamlı ESAP (Çevre ve 
Sosyal Eylem Planı) kapsamında, projenin çevresel ve sosyal 
boyutları ve etkileri sistematik bir biçimde yönetilecek ve takip 
edilecektir. Şirket, gerekli özelliklere sahip çevre, sağlık ve 
güvenlik görevlileri atayacaktır. İnşaat fazı için bir çevre, sağlık 
ve güvenlik yönetim planı geliştirilecek ve bu plan projenin, 
Türkiye’deki ÇED raporuna, İmtiyaz Sözleşmesi’ne ve Türk 
kanunlarının yanı sıra, EBRD’nin performans şartlarına ve 
IFC’nin performans standartlarına uyumlu olmasını sağlamak 
için gerekli prosedürleri içerecektir. Bu prosedürler arasında atık 
yönetim planı, tarama yönetim planı, acil durum yanıt planı, taş 
ocağı rehabilitasyon planı ve çevre izleme planı sayılabilir. 
Operasyon fazı için (uluslararası proje sponsoru olan) TIL, 
halihazırda geliştirilmiş olan ve ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 
18001 standartlarına uyan QDMS3 entegre yönetim planını 
uygulayacaktır. Entegre yönetim sisteminin temel unsurları, 2014 
sonlarına doğru işletmeye başlanmadan önce hazır olacaktır. 
Ortam hava kalitesi, ses, ışıklandırma, atık su boşaltımı, kıyı 
şeridi profili ve deniz biyoçeşitliliği gibi unsurları içeren bir 
operasyon fazı çevre izleme programı geliştirilecektir. Bağımsız 
danışman, projenin geri kalan fazlarında kullanılmak üzere resmi 
şikayet prosedürünü de içeren bir Paydaş Katılım Planı 
hazırlamıştır. 

Asyaport’un, operasyonlar başlamadan önce,  Operasyon İzni’ni 
ve proje sahasında atık su arıtma tesisi deşarjını da içeren 
entegre Çevre İzni’ni alması gerekecektir. Şirket EBRD’ye ve 
IFC’ye çevre, sağlık ve güvenlik performansı ve Çevre ve Sosyal 
Eylem Planı uygulamaları hakkında her yıl rapor verecektir ve 
Banka’nın izleme ziyaretlerine tâbi olacaktır. 

Teknik İşbirliği: Yok 

Şirket İrtibat Bilgileri: Hakan Kavlakoglu  
Proje Direktörü - Asyaport Liman A.Ş. 
 
Tom Van Eynde 
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Terminal Investment Limited SA 
tvaneynde@tilgroup.com  

İş fırsatları: İş fırsatları ve tedarikçi ilişkileri için lütfen müşteri firmayla 
iletişime geçiniz.  

 

Genel Sorular: Tedarik ve satın alma konularıyla ilgili olmayan bilgi talepleri için 
lütfen:  
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380 
E-posta: projectenquiries@ebrd.com 

Basın ve Halkla İlişkiler Politikası (PIP) PIP; stratejilerinin, politikalarının ve işlemlerinin daha iyi 
anlaşılması ve daha iyi farkındalık yaratılması adına EBRD’nin 
bilgileri nasıl açıklayacağını ve hissedarlarına nasıl danışacağını 
düzenler.  
PIP metnine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz 
: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 şikâyetlerin 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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