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Proje Tanımı
Projenin Hedefleri
Kredi, kredi alanın Türkiye'nin kuzeyinde Kastamonu ilinde bulunan Gökırmak bakır madenindeki
geliştirme faaliyetlerini desteklemektedir. Gökırmak, yüzde 1.64 oranında bakır içeren 23.67 Mt bakır
rezervine sahip olduğu belirtilen dünya çapında birinci sınıf bir madendir.
Projenin ilk on yıl boyunca açık ocak madenciliği ile 2 Mtpa'ya kadar cevher üretmesi beklenmektedir.
Cevher sahada işlenecek ve sonra konsantre olarak taşınacaktır.

Geçiş Etkisi
Önerilen finansman, gençlerin ve toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten katılımı
teşvik ederek ve aynı zamanda etkin madencilik teknolojilerinin kullanımını gösteren, olumlu bir geçiş
etkisi yaratma potansiyeline sahiptir. Projenin endüstri ile eğitim / öğretim kurumları arasındaki
bağlantıları geliştirmesi, gençler için standart eğitimin geliştirilmesi ve artan iş gücü çeşitliliği
sayesinde beceri uyumsuzluğuna hitap etmesi beklenmektedir. Projeye uygulanan çevresel, sosyal,
sağlık ve güvenlik standartları ve gereksinimleri, Türkiye'deki geçerli standartların ötesine geçen
yönetim uygulamaları getirecektir.
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Müşteri Bilgileri
ACACIA MADEN İSLETMELERİ AŞ
Acacia Maden İsletmeleri A.Ş. (Acacia Maden İşletmeleri)
Acacia Madencilik İşletmeleri, bir Türk madencilik şirketidir. Başlıca varlığı, Türkiye'nin kuzeyinde
Kastamonu ilinde bulunan Gökırmak bakır madenidirŞirketin yüzde 30'u Akfen Mühendislik A.Ş.'ye,
yüzde 30'u İlbak Madencilik San. Ve Tic. AŞ'ye, kalan yüzde 40'ı ise İzbir Maden A.Ş.'ye aittir.

EBRD Finansman Özeti
35,000,000.00 ABD Doları
35,000,000 ABD Doları

Toplam Proje Maliyeti
277,996,222.00 ABD Doları
275,649,000 ABD Doları

Çevresel ve Sosyal Özet
Kategori A (2014). Nehir yatağının değiştirilmesi ile birlikte bakır madeni veproses/zenginleştirme
tesisinin geliştirilmesi, EBRD'nin Çevresel ve Sosyal Politikası doğrultusunda kamunun aydınlatılması
ve paydaşlarla istişare yoluyla Uluslararası Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED)
gerektirir. Hidrojeoloji analizleri, biyolojik çeşitlilik çalışmaları, sosyo-ekonomik anketler dahil
olmak üzere, ilgili saha etütlerinin yapılması ve ÇSED'nin hazırlanması için bağımsız danışmanlarla
sözleşmeler yapılmıştır. ÇSED açıklama paketi, teknik çalışmaları ve raporları destekleyen Çevresel
Etki Değerlendirmesi raporu (Cilt I), Sosyal Etki Değerlendirmesi (Cilt II), Teknik Olmayan Özet
(NTS) (Cilt III), kapsamlı Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Çerçeve Planı (ESMMFP), Paydaş
Katılım Planı (SEP) ve GeçimYolu Yapılandırma Planı (LRP) dahil olmak üzere bir dizi özel çevresel
ve sosyal yönetim planlarından (Cilt IV) oluşmaktadır.
Belgeler AMI web sitesinde, Ankara'daki ve Hanönü'deki şirket ofislerinde ve Hanönü belediyesinde
basılı olarak bulundurulmaktadır.. 60 günlük kamuyu aydınlatma döneminde, ÇSED'ye ilişkin
yorumlar yazılı olarak alınır ve SEP tarafından belirlenen yerlerde halkla istişareler yürütülür.
ÇSED açıklama paketi belgeleri XXXX (EBRD web sitesindeki ÇSED sayfasına bağlantı) linkinde
bulunabilir.
Proje halihazırda ulusal ÇED'e ve 2013 ve 2014 yıllarında kamuyla istişarelere tabi tutulmuştur. Açık
ocaklardaki Gökırmak Nehir yatağı değişim işleri , Devlet Su İşleri (DSİ) adına AMI tarafından
tamamlanmış ve Taşköprü barajı ve hidroelektrik santrali için ayrı bir ÇED'e tabi tutulmuştur.
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Banka'nın Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti (ESDD)sürecinin br parçası olarak hem , temel çevresel
ve sosyal riskleri belirlemek ve AMI ve yüklenicilerin Banka Performans Gerekliliklerini uygulamak,
hem de yüklenicilerin çevresel ve sosyal performansını değerlendirmek için u Eylül 2017'de şirketin
çevresel ve sosyal denetimini gerçekleştirilmiştir.
ESDD'nin bir parçası olarak tanımlanan ve maden ömrü boyunca (inşaat, işletme ve maden kapama
dahil olmak üzere) başlıca çevresel ve sosyal hususlar şunlardır: maden için arazi edinimi ve mera
kaybının, yerel toplumların geçimi üzerindeki etkileri, İşleme tesisi altyapısı, köy yolları üzerindeki
etkileri, yüksek voltajlı elektrik hatlarında, orman geçiş izinleri ve ilgili istihdam göçü, gibifaaliyetler
esnasında soyut kültürel mirasa olası etkiler, yapılar / varlıklarla ilgili potansiyel etkiler ve özellikle
faaliyet nedeniyle Sepetçiler mahallesinde operasyonel açıdan potansiyel güvenlik ve emniyet
riskleri, projenin sismik olarak aktif bir alanda bulunması, açık ocak stabilitesi, pasanın taşınması ve
bertarafı, asit kaya drenajıatık tesisinin konumu ve yönetimi, su kaynakları yönetimi, biyolojik
çeşitlilik etkileri, trafik güvenliği, yüklenicilerin çalışma koşulları, meslek ve halk sağlığı ve güvenliği
konularıdır.
Bu potansiyel etkiler, güçlü bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Sisteminin ve Proje tarafından hazırlanan
spesifik yönetim planlarının uygulanmasıyla engellenebilir, kontrol edilebilir veya kabul edilebilir
seviyelere indirilebilir. Tanımlanan çevresel ve sosyal riskleri ve sorunları ele almak üzere, ÇSED
raporları kapsamında kapsamlı bir ESMMFP çerçevesi ile çevresel ve sosyal denetim bulgularına
dayanan Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) geliştirilmiştir.
Şirket ve yüklenicileri, ÇSED belgelerinde ve ÇSEP'te özetlenen tüm önlemleri uygulamakla
yükümlüdürler. Banka, düzenli yıllık raporlarla ve gerektiğinde izleme ziyaretleri yoluyla projenin
uygulanmasını takip edecektir.

Teknik İşbirliği
Yok

Şirket İletişim Bilgileri
Öznur İzlem Aydın
oznurizlem.aydin@acacia.com.tr
+90 312 440 9982
+90 312 440 9981
www.acacia.com.tr
Karaca Sokak no:32/7 Çankaya, Ankara, Türkiye

İş fırsatları
İş fırsatları ve satın alma için müşteri şirket ile irtibat kurunuz.

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

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)
KBP, EBRD’nin stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkında daha iyi bir farkındalık ve anlayış
sağlamak amacıyla, paydaşlarına nasıl danıştığını ve hangi şartlarda bilgi verdiğini açıklamaktadır.
KBP Metni

Proje Şikayet Mekanizması (PŞM)
EBRD, Banka tarafından finanse edilen ve herhangi bir zarara neden olduğu veya olabileceği iddia
edilen projelerle ilgili olarak bir veya daha fazla birey veya kuruluş tarafından yapılan şikayetlerin
bağımsız olarak incelenebilmesi için, Proje Şikayet Mekanizmasını (PŞM) oluşturmuştur.
Proje Şikayet Mekanizmasını (PŞM) düzenleyen Prosedür Kuralları |
Şikayetin nasıl sunulacağı ile ilgili bilgi için Proje Şikayet Mekanizması sayfasını lütfen ziyaret ediniz.
Şikayet dilekçesinin verilebileceği dönem konusunda emin değilseniz, yardım almak için Proje
Şikayet Mekanizması sorumlusuyla ( pcm@ebrd.com ) veya ilgili EBRD Daimi Ofisi ile irtibat
kurabilirsiniz.
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