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Proje Tanımı
Suriye’de iç savaşın başlamasından bu yana yaşanan mülteci akını nedeniyle, Türkiye büyük
bir nüfus artışı yaşamaktadır. Son tahminlere göre, Türkiye’de 2,5 milyon kadar mülteci
bulunmaktadır. Dolayısıyla, kısa süre içinde yaşanan büyük nüfus artışı, gerekli hizmetleri
sunmaya gayret eden ev sahibi topluluklar üzerinde ağır bir baskı oluşturmuştur. Bu durum
özellikle çatışma bölgesine yakın olan ve genellikle ilk yerleşme noktası olarak kullanılan
Gaziantep ve benzeri iller için geçerlidir.
Mülteci akını, Gaziantep’te su, atık su, kentsel ulaşım ve katı atık operasyonları gibi kilit
belediye hizmetleri üzerinde baskı oluşturmuştur. Türk hükümeti tarafından mülteci kampları
kurulmuş olmasına rağmen, mültecilerin çoğu kamp dışında, Gaziantep şehir merkezinde
yaşamaktadır. Ayrıca mültecilerin yüzde ellisi kadındır ve 18 yaşının altında oldukları tahmin
edilmektedir. Bunların çoğu savunmasız durumdadır.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve belediye şirketleri artan hizmet talebini karşılayacak
kapasiteye sahip değildir ve gittikçe artan bir bütçe sıkıntısı yaşamaktadır.

Buna cevaben, EBRD bir mülteci destek programı planlamaktadır ve bu programın ana
öğelerinden biri, belediye ve çevre altyapısı olarak tespit edilmiştir ve mültecilerden etkilenen
bölgelere odaklanmaktadır.
EBRD 50 adet erişilebilir otobüs, temel bakım ekipmanları ve bir adet CNG dolum
istasyonunun alınmasını finanse etmek için, 17 Kasım 2011 tarihinde, Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi ile 10 milyon Avro tutarında bir kredi anlaşması imzalamıştır. EBRD toplu
taşımada kullanılmak üzere 30 adet ilave Sıkıştırılmış Doğal Gazlı (“CNG”) otobüs ve
Gaziantep’teki Suriyeli mülteci öğrencilerin okul ulaşımı için kullanılmak üzere 20 adet CNG
otobüsünü finanse etmek için, mevcut kredi tutarına 5 milyon Avro ilave yapılmasını
düşünmektedir. Proje, ani nüfus artışı karşısında belediye hizmetlerinin niceliğinin
arttırılmasına odaklanan bir mülteci destek eylemidir.

Geçiş Etkisi
Mülteci Krizine Müdahale: Proje Gaziantep kentinde mülteci krizine hızlı müdahale
bağlamında, ticarileştirilmiş bir temelde sürdürülebilir kentsel ulaşıma katkı sağlayacaktır.
Yatırım belediye hizmetleri üzerindeki baskıyı azaltacak ve yerel altyapı hizmetlerine erişimi
geliştirecektir.
Kentsel otobüs hizmeti sunumuna ait Kilit Performans Göstergelerinin geliştirilmesi: EBRD
kent için bir dizi KPG geliştirilmesini önermektedir. Bu çalışma Kamu Hizmeti Sözleşmesi
yerine yapılacaktır. Bu da kentin hizmet yönelimini iyileştirecek, (maliyet bakımından
iyileştirmeler de dahil) verimlilik artışı hedefleyecek ve daha iyi bir bilet bedeli / maliyeti
karşılama oranı belirlenmesine yardımcı olacak, böylece kentin ulaşım operasyonlarının
genel operasyonel ve finansal sürdürülebilirliğini destekleyecektir.
Emisyon azaltımı: Benzinle çalışan diğer toplu taşıma araçlarının ve özel araçların yerine
modern CNG otobüslerinin konulması, enerji verimliliği artışı ve önemli oranda emisyon
azaltımı sağlayacaktır. Proje aynı zamanda, özellikle sürdürülebilir şehirler konseptini teşvik
etmek suretiyle, Yeşil Ekonomiye Geçişin kentsel ulaşıma uygulanması konusunda özendirici
bir örnek teşkil edecektir. Proje minibüs, taksi ve binek aracı ile yapılan ulaşımların otobüs
ulaşımına kaydırılması yoluyla, sürdürülebilir ulaşıma katkı sağlayacak ve hava
kirleticilerinin ve Sera Gazı Emisyonlarının azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.
Otobüs duraklarının ve tramvay istasyonlarının ticarileştirilmesi: EBRD, hizmet kalitesini
geliştirmek ve kentin bilet ücreti dışındaki gelirlerini arttırmak için, otobüs duraklarının ve
tramvay istasyonlarının ticarileştirilmesi imkanlarının (örneğin kafe, büfe gibi perakendeciler
aracılığıyla) değerlendirilmesini destekleyecektir.

Müşteri Hakkında Bilgi
GAZİANTEP ŞEHRİ
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

EBRD Finansman Özeti
5,000,000.00 Avro
EBRD 5 milyon Avroya varan imtiyazlı kredi sunmayı düşünmektedir.

Projenin Toplam Maliyeti
5,000,000.00 Avro

Çevresel ve Sosyal Özet
Proje, EBRD’nin 2014 tarihli Çevresel ve Sosyal (Ç&S) Politikasına göre “B” kategorisinde
sınıflandırılmıştır. Projeyle bağlantılı potansiyel olumsuz çevresel ve/veya sosyal (Ç&S)
etkilerin çoğu, ilk projedeki etkilerle benzer olacaktır. Bu etkiler uygun etki azaltma
tedbirleriyle giderilebilir. Dikkate alınması gereken tek ilave mesele, mülteci çocukların
ulaşımı esnasında sağlık ve güvenlik durumu ile bu konuda alınması gereken ilave
tedbirlerdir. Bu tedbirler güncellenen Çevresel ve Sosyal Eylem Planında (ÇSEP)
belirtilecektir.
İlk proje için 2011’de yapılan yönetim incelemesi sonuçları, kentin Otobüs Yönetim Dairesi
operasyonel birimleri için Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSGSYS)
bulunmadığını ortaya koymuştu ve bu konuda gelişme kaydedilmesi gerekli olmuş idi. Kentin
ÇSGS yönetimine dair herhangi bir yazılı kılavuzu, politikası veya organizasyonel
prosedürleri yoktu ve İnsan Kaynakları politikasında doldurulması gereken bir takım
boşluklar vardı. Ayrıca Otobüs Yönetim Dairesi Şirketinin kaynaklarının ve yapısının
güçlendirilmesi gerekli idi. Yapılan durum tespiti ayrıca, Ç&S eğitimleri, acil durum
müdahale prosedürleri, izleme, atık yönetimi ve izinler konusunda iyileştirme yapılması
gerektiğini belirlemişti.
Belirlenen meseleleri gidermek ve Otobüs Yönetim Dairesinin operasyonlarının EBRD
Performans Gereklilikleri ile uyumlaştırılması için, bir ÇSEP geliştirilmişti. Müşteri
tarafından vakitlice sunulan yıllık Ç&S raporlar, ÇSEP’in uygulanması konusunda iyi bir
ilerleme kaydedildiğini ve eylemlerin çoğunun uygulanmış olduğunu göstermiştir.
Belediye EBRD’ye yıllık Çevresel ve Sosyal Raporlar sunmaya ve önemli kazalar ve olaylar
konusunda bildirimde bulunmaya devam edecektir.

Teknik İşbirliği
Teknik işbirliği desteğinin aşağıdaki konularda destek sunması öngörülmektedir:
1) Satın Alma ve Uygulama Desteği. Otobüs alımında şeffaf bir süreç uygulanmasının yanı
sıra sözleşme uygulama denetimi ve EBRD satın alma prosedürleri ve kurallarının EBRD
finansmanı için önerilen sözleşmelere uygulanması konusunda Belediyeye ve İşletmeciye
destek sunulması dahildir. Bu çalışmanım tahmini bütçesi 200,000 Avrodur.
2) Kurumsal Gelişim Programı. Kilit performans göstergelerinin geliştirilmesi ve otobüs
duraklarının ticarileştirilmesi konusunda İşletmeci Firmaya ve Belediyeye destek sunulması
dahildir. Bu çalışmanım tahmini bütçesi 200,000 Avrodur.

Şirket İletişim Bilgileri
Ahmet Ertürk
iletisim@gantep.bel.tr
+90 342 211 12 00
+90 342 211 12 53
http://gantep.bel.tr/
İncilipınar mah. 4 Nolu Cadde Büyükşehir Belediyesi Binası Şehitkâmil / Gaziantep /
Türkiye

İş Fırsatları
İş fırsatları ve satın almayla ilgili konular için, lütfen müşteri şirketle irtibat kurunuz.
Kamu sektörü projeleri için, bkz. EBRD Procurement: Tel: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com

Genel Sorgulamalar
Satın almayla ilişkili olmayan EBRD proje soruları için:
Tel: +44 20 7338 7168
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 için: Text of the PIP

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 şirket tarafından yapılan
şikayetlerin bağımsız olarak incelenebilmesi için, Proje Şikayet Mekanizmasını (PŞM)
oluşturmuştur.
Project Complaint Mechanism
PŞM kapsamındaki şikayetlerin PCM Rules of Procedure dokümanında belirtilen süreler
içine yapılması gerekmektedir. Şikayetinizin uygun olup olmadığından emin değilseniz,
yardım için PŞM sorumlusuyla (pcm@ebrd.com adresinden) irtibat kurabilirsiniz.

