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Ekol Ro-Ro
Ülke: Türkiye
Proje numarası: 46917
Ticaret sektörü: Deniz Taşımacılığı
Bildirim tipi: Özel Sektör
Çevre kategorisi: B
Hedeflenen kurul tarihi: 4 Mayıs 2017
Durum: Geri Ödeme
İngilizce Proje Özet Dokümanı açıklanma tarihi: 13 Kasım 2014

Proje Açıklaması
EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) Haydarpaşa, Türkiye ile Trieste, İtalya
limanları arasında uluslararası deniz taşımacılık hizmetleri tedarik etmek amacıyla üç
adet Ro-Ro gemisi (“Gemiler”) alımı (“Proje”) için Alternative Taşımacılık A.Ş.
(“Alternative”) isimli şirkete imtiyazlı kredi temin etmiştir. Alternative isimli şirket, Ekol
Lojistik A.Ş (“Sponsor” veya “Ekol”) kurucusu ve hisselerinin çoğunluğuna sahip
hissedarı olan Sayın Ahmet Musul tarafından 2012 yılında kurulmuştur.

Proje Hedefleri
Alternative tarafından Gemilerin alımı ile Ekol iş takvimleri ve mevcudiyet üzerinde
daha elverişli bir kontrol elde ederek maliyet ve stratejik rekabet avantajları sağlayan
intermodal çözümlerin hayata geçirilmesi sayesinde kazanç ve işletme verimliliğini
artıracaktır.

Geçiş Etkisi
Proje, Yeşil Ekonomi ’ye Geçiş yaklaşımı ile bütünüyle tutarlı olup, karbon ayak izini
düşürecek olması bakımından iyi bir örnek teşkil edecektir. Kamyon ve çekicileri
taşıyan Ro-Ro gemileri, birim başına bırakılan karbon ayak izini önemli ölçüde
azaltmakta ve zamandan, sınır geçiş ücretlerinden ve diğer yan ödemelerden
tasarruf sağlamaktadır. Bu nedenle, deniz yolu taşımacılığının gelişmesinin ayrılmaz
bir parçasını oluşturmaktadır.

Müşteri Bilgileri
ALTERNATIVE TAŞIMACILIK A.Ş.
Özel amaçlı bir şirket olan ve 2012 Kasım ayında İstanbul'da kurulan Alternative'in
yüzde 100 hissesi Ekol Lojistik A.Ş.'nin kurucusu ve çoğunluk hissedarı Sn. Mehmet
Musul'a aittir.
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Ekol, Türkiye’de 25 şehirde bulunan 40'ın üzerinde tesisi ve Avrupa'nın 9 ülkesindeki
18 tesisi ile Türkiye'de faaliyet gösteren üçüncü taraf lojistik sağlayıcılarının
büyüklerinden bir tanesidir.

EBRD Finansman Özeti
EUR 64,500,000.00

Toplam Proje Maliyeti
EUR 84,000,000.00

Çevresel ve Sosyal Özet
Proje B kategorisinde değerlendirilmiştir. Uluslararası deniz taşımacılığı hizmetleri
sunmak üzere üç adet Ro-Ro gemisi edinilmesi, bir takım çevresel ve sosyal etkilerle
irtibatlandırılmış olup, bu etkiler kolaylıkla tespit edilip azaltılabilir. Ekol’un
operasyonlarına, politikalarına, prosedürlerine, yönetim sistemlerine, deniz güvenliği
ve çevre koruma konusundaki uluslararası standartlara ve düzenleyici şartlara uyum
düzeyine odaklanan EBRD anketine Ekol tarafından verilen cevapların doğrulanması
yoluyla, bağımsız danışman tarafından çevresel ve sosyal durum tespiti (ÇSDT)
gerçekleştirilmiştir.
İncelemelere göre, gemiler uluslararası kabul gören çevre, sağlık ve güvenlik (ÇSG)
standartlarını karşılamakta, operasyonlar genel itibariyle düzenleyici şartlara, AB
çevre standartlarına, deniz güvenliği ve çevrenin korunması konusundaki
uluslararası standartlara uyum sağlamaktadır (IMO, MARPOL ve SOLAS dâhil).
Bununla beraber, yapılan durum tespitinde, gemilerin güvenliğini etkileyebilecek ve
önceki çalışmalarda ve incelemelerde belirlenmeyen az sayıda teknik mesele tespit
edilmiştir. Bu meseleler konusunda yapılacaklar ÇSEP içinde ele alınmıştır.
Gemiler Uluslararası Güvenlik Yönetimi (ISM) Kodu kapsamında belgelendirilmiştir.
Gemiler Ekol tarafından alındıktan sonra, prosedürün ve kitapçıkların gözden
geçirilmesi ve yeni yönetime uyarlanması gerekecektir. Şirket, ISO 14001 ile uyumlu
bir çevre yönetim sistemine sahiptir. Bu sistem, 2015 sonuna kadar
belgelendirilecektir.
Şirketin iyi tanımlanmış İK prosedürleri ve şikâyet mekanizması bulunmaktadır.
Bunlar Şirketin web sitesinde yayınlanmaktadır. Kasım 2017’de, Ekol
operasyonlarını ve stratejilerini insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla
mücadele alanlarında evrensel kabul gören on ilke ile uyumlaştırma taahhüdü
gösteren işletmelere yönelik bir girişim olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesini (UN Global Compact) imzalamıştır.
Şirketin çevresel ve sosyal performansını uluslararası iyi uygulamalar doğrultusunda
iyileştirmek ve projeyi EBRD Performans Gereklilikleri ile uyumlu yürütmesini temin
etmek amacıyla, Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) üzerinde anlaşmaya
varılmıştır. ÇSEP şirketin özellikle şu konularda adım atma taahhüdünü ortaya
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koymaktadır: ISO 14001 ve OHSAS 18001 akreditasyonu noktasına gelmek; tüm
filonun uluslararası deniz güvenliği ve çevre standartlarına (IMO, MARPOL ve
SOLAS dâhil) uyumunu sürdürmek; safra suyu yönetim prosedürleri kabul ederek ve
resmileştirerek, IMO’nun yeni çıkacak safra suyu işleme şartları ile uyum sağlamak;
gemiler için “yeşil pasaport” almak; yeni çıkacak emisyon standartlarına uyum
sağlamak için gerekli iyileştirmeleri yapmak; ana rampa ve su geçirmez kapılar
arasındaki üst düzey sintine alarmının bulunduğunu ve çalışır durumda olduğunu
teyit etmek; her bir geminin yanaşmasından sonra mevcut pervaneleri kontrol etme
uygulamasını formel hale getirmek ve kayıt altına almak; ve enerji performansını
iyileştirmeye dönük bir program uygulamaktır.
Şirket, ÇSEP uygulaması hakkında güncel bilgiler de dâhil olmak üzere, EBRD’ye
çevresel ve sosyal performansı hakkında yıllık raporlar sunacaktır. EBRD, ihtiyaca
göre, risk temelli izleme ziyaretleri gerçekleştirecektir.

Teknik İşbirliği
Yok.

Şirket Yetkilisi
Rasim Kartal
rasim.kartal@ekol.com
+90 216 564 3016
www.ekol.com

İş Fırsatları
İş fırsatları veya tedarik için müşteri şirketle iletişime geçiniz.

Genel Sorular
Tedarik ile ilgili olmayan EBRD proje soruları:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Eposta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)
KBP EBRD'nin strateji, politika ve faaliyetleri hakkındaki farkındalığın arttırılması ve
bunların daha iyi anlaşılması için EBRD'nin kendi paydaşlarına bilgi verme ve
danışma şeklini düzenler.

Proje Şikayet Mekanizması (PŞM)
Banka tarafından finanse edilen ve zararlı oldukları iddia edilen veya zararlı olmaları
muhtemel projeler hakkında bir veya daha fazla sayıda birey ve kuruluştan gelen
şikayetlerin bağımsız bir şekilde gözden geçirilmesi fırsatı yaratmak amacıyla, EBRD
Proje Şikayet Mekanizması (PŞM) oluşturmuştur.
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PŞM kapsamında bulunan her türlü şikayetin EBRD fonlarının son dağıtımından
itibaren en geç 12 ay içinde kayda geçirilmesi gerekmektedir. Şikayetin kayda
geçirilmesi gereken dönemden emin değilseniz, yardım almak için PŞM görevlisi
(pcm@ebrd.com) veya ilgili EBRD Yerleşik Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.
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