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Proje adı: Tiryaki 

Ülke: Türkiye 

Proje Kimlik No: 43069 

İş sektörü: Tarım İşletmeciliği (Agribussiness) 

Kamu/Özel: Özel sektör  

Kurul tarihi: 27/09/11 

Statü:  CRM aşamasını geçti  

PSD tebliğ tarihi: 
PSD güncelleme tarihi: 

Bu bölüm İletişim Departmanındaki PSD editörü tarafından 
doldurulacaktır 

Proje açıklaması ve hedefleri: 

 

EBRD, Türkiye’de ve civar bölgede (BDT, Kuzey Afrika ve Orta 
Doğu dahil)  bakliyat, hububat, yağlı tohum ve kabuklu 
yemişlerin organik ve geleneksel tarımsal üretim ve işlenmesi 
alanlarında lider bir oyuncu olan Tiryaki şirketine 50 milyon USD 
vadeli kredi onaylamayı düşünmektedir. Kredi şirketin özellikle 
bakliyat ve hububat metalarının alım satımı olmak üzere işletme 
sermayesi ihtiyaçlarını finanse etmek için kullanılacaktır. EBRD 
kredisi “Syndicated Facility” (Sendikasyon Kredisi) kapsamına 
girecektir.  

Geçiş Etkisi: 
EBRD’nin Yönetim Kurulu tarafından onaylandığında, geçiş 
dönemi etkisine ilişkin özel hedefler temel olarak aşağıdaki 
alanlarda olacaktır: 

Türkiye’de ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesinde iyi 
uygulamaların ve organik tarımın desteklenmesi. Tiryaki, 
Türkiye’deki organik ürün pazarının öncülerinden biridir. Şirket ilk 
onaylı organik tarım arazisi sertifikasını 2000 yılında almış olup, 
2005 yılından beri Kazakistan ve Kırgızistan’daki ender organik 
tarım operasyonlarından biri de dahil olmak üzere BDT 
bölgesinde organik tarım üreticileriyle çalışmaktadır. Emre 
amade finansmanın artmasıyla, Tiryaki bu ülkelerdeki 
faaliyetlerini arttırmayı planlamaktadır. 

Tedarik zincirindeki verimsizlikleri azaltmak yoluyla sürdürülebilir 
tarımın desteklenmesi. Gerekli lojistik altyapıya, kalite 
kontrolüne, finansmana, yeterli depolama ve temel işleme 
tesislerine sahip olan Tiryaki gibi büyük yerli tüccarlar, 
Türkiye’de, BDT bölgesinde ve muhtemelen Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika (ODKA) bölgesinin belli kısımlarında temel tarımın 
geliştirilmesinde merkezi öneme sahiptir. Nitekim, sıradan 
aracılardan farklı olarak, Tiryaki gibi şirketler sürdürülebilir 
tarımdan daha fazla fayda elde etme potansiyeline sahiptir ve 
mahsullerini doğrudan satın aldıkları çiftçilerle her iki tarafın da 
kazancına olan bir kazan-kazan ilişkisine dayanan iş modelleri 
yürütebilmektedirler. EBRD kredisi, Şirket ile Türkiye’deki ve 
daha büyük ölçekte BDT bölgesindeki ilgili çiftçileri birbirine 
bağlamak için gerekli köprü hizmetini etkin bir şekilde görecektir.  

Geriye dönük bağlantılar. Tiryaki hem organik hem de 
geleneksel ürünlerde sözleşmeli çiftçilerden oluşan geniş bir ağa 
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sahiptir. Hammaddelerin doğrudan sözleşmeli çiftçilerden satın 
alınması, hem daha iyi işletme sermayesine hem de daha iyi 
kalite kontrolüne olanak vermektedir. Tiryaki çiftçilerden yaptığı 
doğrudan satın alımları arttırmayı planlamaktadır ve bu yolla elit 
kalite tohumların kullanımını ve modern kimyasal kullanımını 
yaygınlaştırarak ürün çıktısını arttıracak ve birincil hububat ve 
bakliyat sektöründe rekabeti arttıracaktır. 

Müşteri: Merkezi Gaziantep (Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi)’te olan ve 
tarım işletmeciliği değer zincirinin kilit segmanlarından birinde 
faaliyet gösteren Tiryaki, Banka için stratejik olası müşteri olarak 
belirlenmiştir. Şirket 40’tan fazla ülkeye ihracat yapmakta olup, 
20’yi aşkın ülkeden hammadde satın almaktadır. Şirketin %80’i 
Tiryakioğlu ailesine, %20’si ise özel bir özsemaye fonu olan Gulf 
Growth Agro Fund of Investcorp’a aittir.  

EBRD finansmanı: 50 milyon USD’ye kadar vadeli kredi  

Toplam proje maliyeti: 175 milyon USD   

Çevresel ve sosyal sınıflandırma, etki 
ve azaltım: 

Tarama kategorileri ve sınıflandırmaya ilişkin gerekçe 
EBRD “E&S Policy 2008” uyarınca B kategorisi olarak 
belirlenmiştir: EBRD uzmanlarının durum değerlendirmesi, 
şirketin duran varlıkları açısından çevresel ve sosyal (E&S) 
etkilerin sahaya özel olduğunu ve artık risklerin üzerinde 
anlaşmaya varılan bir eylem planı yoluyla ele alındığını 
doğrulamıştır.  Tedarik zincirindeki ek çevresel ve sosyal riskler, 
EBDR’nin şirketle olan ilişkisinin bir sonucu olarak şirket 
tarafından gözden geçirilerek değerlendirilecektir. 

Gözden geçirilen bilgiler: Durum tespiti kapsamında Ağustos 
2011 döneminde EBRD uzmanları sahayı ziyaret etmiş, 
yönetimle görüşmüş ve dokümanları gözden geçirmiştir.  

Çevresel ve Sosyal Konular: Tiryaki hâlihazırda bir büyüme 
stratejisi izlemekte olup gıda maddeleri sektöründe bir 
uluslararası operatör olmayı amaçlamaktadır.  Şirket, kurulduğu 
1960’lı yıllardan bu yana evrimleşmiş, şirket yönetimi ise tüm 
şirket faaliyetleri genelinde Çevresel ve Sosyal koruyuculuk ile 
ilgili uluslararası standartları karşılama azmini beyan etmiştir.  
Tarihsel olarak, çevresel ve sosyal risklerin yönetimi düzenleyici 
gerekleri esas almış, kısmen ise kalite ve gıda güvenliği yönetim 
sistemleriyle idare edilmiştir. 

Uluslararası standartlar doğrultusunda onaylanmış bir E&S 
misyon beyanının, politika ve yönetim sisteminin oluşturulması, 
şirketin evrimleşme sürecinde atılacak bir sonraki mantıklı 
adımdır ve bu adım durum tespiti sırasında belirlenen artık E&S 
risklerini ele alacaktır. Bu konular arasında şunlar yer 
almaktadır: uygun çevre ve sosyal (E&S) yönetim sistemleri için 
sertifikasyon alınması; İnsan Kaynakları (HR) politikalarının tüm 
çalışanlar için tutarlı olmasını sağlamak; sağlık ve güvenlik 
(H&S) prosedürlerinin sahada gözden geçirilmesi; düzenleyici 
gereklere uygunluğun sürdürülmesini sağlamak; ve üçüncü 
şahıs tedarikçi ve yüklenicilerin yönetiminde daha proaktif bir 
yaklaşım benimsemek. 

Operasyonel risklerin ölçeği ve şirketin mevcut kurumsal 
kapasitesi göz önüne alındığında, EBRD bunların şirket için 
önemli bir zorluk teşkil etmesini beklememektedir. 

Çevresel ve sosyal fırsatlar  
Şirket, enerji ve kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve 
işletme etkilerini en aza indirmek için çevresel ve sosyal (E&S) 
yönetim prosedürlerini gözden geçirme fırsatına sahiptir. 
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Doğabilecek ek fırsatlar şirketin bölgesel iklim değişikliği etki 
değerlendirme çalışmalarına (EBRD yardımıyla) katılımı ve 
Türkiye ve ötesinde birincil tarım sektöründe işgücü ve 
sürdürülebilirlik sorunlarının azaltılması ile ilgilidir. 

Çevresel ve Sosyal Eylem Planının Özeti: 
Bir çevresel ve sosyal eylem planı (ÇSEP) geliştirilerek şirketle 
üzerinde anlaşmaya varılmıştır.  ÇSEP’de yer alan maddelerin 
çoğunluğu, şirketin uluslararası standartları karşılama ve bunu 
yaparken EBRD’nin E&S politikasının gereklerini de yerine 
getirme amacını yansıtmaktadır. ÇSEP maddeleriyle ilgili ufak 
sermaye maliyetlerinin olması beklenmekte olup, ilgili risklerin 
yönetimi E&S konularının tedarik zinciri, lojistik ve işleme 
alanındaki iş faaliyetlerini etkileme potansiyelini en aza indirmek 
yönünde bir ek fayda getirecektir.  

Şirket, ÇSEP üzerinden, mevcut operasyonların ve yeni 
tesislerin (uygun zamanda) önümüzdeki 3-5 yıllık dönem içinde 
Gıda, İçecek ve Süt Endüstrilerine ilişkin IPPC EU BREF (2006) 
belgesinin uygulanabilir kısımları karşısında bir kıyaslama 
çalışmasını yapmayı kabul etmiştir. Ayrıca, şirket iklim 
değişikliğiyle, su kıtlığıyla ve olumsuz hava koşulları ile bağlantılı 
olarak tedarik zinciri, lojistik ve işleme açısından ortaya 
çıkabilecek potansiyel riskler hakkında bir çalışma yaptıracaktır. 

ÇSEP aynı zamanda şirkete Proje etkileri ve fırsatlarını belirleme 
ve bunları şirket paydaşlarıyla görüşme yükümlülüğü 
getirmektedir. 

Teknik işbirliği: Yok. 

Şirket irtibat noktası: 
Müge Artuk 
Hazine Müdürü 
PBX:        +90 (216) 333 20 00 
Faks:        +90 (216) 3332020 
E-posta:  muge.a@tiryaki.net  

İş fırsatları: İş fırsatları veya tedarik konuları için, lütfen müşteri şirket ile 
irtibat kurun. 

Genel sorular: Tedarik ile ilişkili olmayan EBRD proje soruları için: 
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380 
E-posta: projectenquiries@ebrd.com 

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

PIP metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Proje Şikayet Mekanizması (PCM) 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 incelenmesi için bir olanak 
sağlamak üzere Proje Şikayet Mekanizmasını (PCM) 
oluşturmuştur. PCM’nin dayandığı Usul Kuralları’na  
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf , 
adresinden erişilebilir; Usul Kuralları’nın Rusça versiyonu ise 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf adresinde mevcuttur. 

PCM kapsamındaki şikayetlerin EBRD fonlarının son dağıtımını 
müteakip en geç 12 ay içinde yapılması gerekmektedir. Şikayet 
dilekçesinin verilebileceği dönem konusunda emin değilseniz 
yardım için PCM sorumlusuyla (at pcm@ebrd.com) ya da ilgili 
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EBRD Yerleşik Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz.. 

 
 
 


