OFFICIAL USE

ab0cd

Proje Özet Belgesi

Proje Adı:

Ege Profil

Proje Kimlik No:

46868

Kamu/Özel:

Özel Sektör

Proje Tanımı ve Hedefleri:

EBRD, Türkiye’nin önde gelen PVC profil üreticilerinden Ege
Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye (“Firma”) İzmir’de enerji ve
kaynak verimliliği yatırımları da içeren bir PVC profil üretim
tesisinin inşa edilmesi (‘‘Proje’’) için 26 milyon EURO’luk bir kredi
vermeyi düşünmektedir.

Geçiş Etkisi:

Proje, Banka’nın, Türkiye’de özellikle PVC geri dönüşümü için
gerekli çerçevenin oluşumunun hızlandırılması ve enerji
verimliliği standartlarının oluşturulması ve çevre konusunda
daha güçlü bir performans sergilenmesi yoluyla yoğun bir geçiş
etkisi yaratması için önemli bir fırsat teşkil etmektedir.

Müşteri:

Türkiye’de kayıtlı bir anonim şirket olan Ege Profil Ticaret ve
Sanayi A.Ş.

EBRD finansmanı:

26 milyon EURO’luk kredi

Projenin Toplam Maliyeti:

26 milyon EURO

Çevresel ve Sosyal Sınıflandırma, Etki
ve Etki Azaltımı:

B Kategorisindedir: Çevresel ve Sosyal Durum Değerlendirmesi
(ÇSDD), halihazırda var olan bir sanayi bölgesinde inşa edilecek
ve faaliyet gösterecek bir PVC profil üretim tesisinin neden
olacağı çevresel ve sosyal etkilerin o alana özgü, halihazırda
tespit edilmiş ve etki azaltım tedbirleri yoluyla ele alınmış
olduğunu göstermiştir. Olası etkiler arasında, inşaat ve faaliyet
esnasında çalışanlar için sağlık ve güvenlikle ilgili riskler ve
faaliyet sırasında havayı etkileyen emisyonlar, sanayi suyu ve
imalat atıkları bulunmaktadır. Yeni üretim tesisi, Firmanın 12 km
güneyde bulunan mevcut üretim tesisinin yerine geçecektir. Yeni
tesiste
PVC
üretimi
yapılmayacak,
plastik
haline
dönüştürülmemiş PVC ve ilgili hammaddeler kapı ve cam
çerçeveleri için PVC profillerin ekstrüzyonu ve üretimini
gerçekleştirmek amacıyla tedarik edilecektir. Su, elektrik ve
ulaşım hizmetleri gibi her türlü hizmet hâlihazırda sanayi
bölgesinde sağlanmaktadır. Yine, sanayi bölgesi uygun atık su
arıtım tesislerini de kurmaktadır.
ÇSDD, bağımsız bir danışman tarafından gerçekleştirilmiştir ve
Firmanın yönetim sistemleri, prosedürler, kapasiteler ve
operasyonel düzeyde tüm bunların nasıl uygulandığı konusunda
yapılan bir incelemeyi, mevcut üretim tesisinin denetimini ve yeni
tesisle ilişkilendirilen olası etkilere ilişkin bir değerlendirmeyi
içermektedir. Firmanın hâlihazırda ISO 9001, 14001 ve OHSA
18001 sertifikalı bütünleşik bir yönetim sistemi bulunmaktadır.
Bu yönetim sistemi Proje kapsamında uygulanacaktır. Yeni
üretim tesisi için ISO 5001’e göre bir enerji yönetim sistemi de
planlanmıştır. Firma, mevcut üretim hatlarını yeni fabrikaya
taşıyacak ve bu hatları genişletecektir. Yeni tesis tam anlamıyla
faaliyete geçtikten sonra mevcut tesis kapatılacak ve satılacaktır.
İnşaatın başlamasından önce, Firmanın gerekiyorsa (ÇED
gerektiren proje türleri arasında yer almamaktadır) ÇED
muafiyeti, inşaat ve çevre izinleri alması gerekecektir. Faaliyet
kaynaklı mevcut emisyon ve atık su deşarjı miktarları sınırlıdır ve
belirlenen sınır değerin altındadır. Her ne kadar yeni tesisten
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kaynaklanacak atık su miktarının artması beklense de
emisyonların benzer düzeyde kalması beklenmektedir. Firma,
yüksek miktarda sanayi suyunun ve evsel atık suyla ilişkili
atıkların çoğunun geri dönüşümünü sağlamaktadır. Firmanın,
mevcut tesisin taşınması sırasında varsa alanda faaliyet süresi
boyunca yaratılan kirlenmeyi de dikkate alması gerekecektir. Her
ne kadar Firmanın mevcut çalışan şikâyet mekanizmasına resmi
bir yapı kazandırması gerekse de İK hükümleri PR 2
gerekliliklerini karşılamaktadır. Sağlık ve güvenlikle ilgili kurallar
ve bu kuralların uygulanma düzeyi de her ne kadar mevcut
prosedürlerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla ayrıntılı
bir Acil Durum Planı’nın hazırlanmasının da aralarında
bulunduğu bir dizi alanda birtakım geliştirmeler yapılması
gerekse de faaliyet türü göz önünde bulundurulduğunda
yeterlidir. Kişisel koruyucu donanım kullanımı, standart
operasyon prosedürleri, risk değerlendirmesi vs. gibi mevcut
Sağlık ve Güvenlik prosedürleri Firma tarafından üretim tesisine
uygun hale getirilmeleri için gözden geçirilerek revize edilecektir.
Proje kapsamında inşaat ve faaliyet sırasında bir dizi
müteahhitle çalışılacaktır. Müteahhitlerin Firmanın ve EBRD’nin
getirdiği çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik gerekliliklerine
uymaları gerekecektir. Mevcut çalışanlar yeni üretim tesisine
geçecekler ve Firmanın uygun bir çalışan transfer/yer değiştirme
planı/programı hazırlaması gerekecektir. Firma, çalışanlara
ulaşım hizmeti sağlamaya devam edecektir ve personel
sayısında azaltıma gidilmesi planlanmamaktadır.
Projenin inşaat ve faaliyet sırasında Performans Gerekliliklerine
göre yapılandırılması amacıyla bir Çevresel ve Sosyal Eylem
Planı (ÇSEP) geliştirilmiştir ve bu konuda Firmayla mutabakat
sağlanmıştır. Temel eylemler yukarda belirtilmiştir. Firma,
Banka’nın ifşa gerekliliklerini karşılamak amacıyla içinde bir
şikayet mekanizması ve Teknik olmayan Proje Özetini içeren bir
Paydaş Katılım Planı hazırlamaktadır. Firma, Banka’ya her yıl
Çevresel ve Sosyal Performans ve ÇSEP’in uygulanması
konusunda bildirimde bulunacaktır.
Teknik İşbirliği:

Kaynak denetimi İspanya-EBRD ODA Sürdürülebilir Enerji
İşbirliği Fonu tarafından finanse edilen Türkiye ve Kafkas
Ülkeleri Sürdürülebilir Enerji Programı (TCSEP) tarafından
desteklenmiştir.

Şirketin İrtibat Sorumlusu:

Gülşah Karan (Finans Müdürü)
Tel: +90 (232) 398 98 98
E-posta: gulsah.karan@deceuninck.com
Websitesi: http://www.egeprofil.com.tr

İş Fırsatları:

İş fırsatları ya da satın alma konularıyla ilgili bilgi almak için
lütfen müşteri firma ile irtibata geçiniz.

Genel sorular:

EBRD’den, proje hakkında satın alma dışındaki konularda bilgi
almak için:
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380
E-posta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)

Kamu Bilgilendirme Politikası, EBRD’nin bilgileri açıklama ve
paydaşları ile istişarede bulunma yöntemlerini belirlemekte ve bu
sayede Banka’nın stratejilerinin, politikalarının ve faaliyetlerinin
daha iyi bilinmesine ve anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.
Kamu Bilgilendirme Politikası metnine aşağıdaki adresten
ulaşılabilir: http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Proje Şikayet Mekanizması (PŞM)

EBRD, Banka’nın finanse ettiği ve herhangi bir zarara sebep
olduğu veya olabileceği iddia edilen projelerle ilgili olarak, bir
veya birden çok kişi ya da kuruluş tarafından yapılan şikayetlerin
bağımsız bir şekilde incelenmesine imkan tanımak amacıyla bir
Proje Şikayet Mekanizması (PŞM) oluşturmuştur. PŞM ile ilgili
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Usul Kurallarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf , Rusça
metine ulaşmak için:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf
Proje Şikayet Mekanizması altında yapılacak tüm şikayetlerin,
EBRD fonlarının son dağıtım tarihinden sonra en geç 12 ay
içerisinde yapılması gerekmektedir. Şikayetin sunulması
gereken dönem konusunda emin değilseniz, yardım için Proje
Şikayet Mekanizması sorumlusu ile (pcm@ebrd.com
adresinden) ya da ilgili EBRD Ülke Ofisi ile temasa geçebilirsiniz.
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