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Proje açıklaması ve hedefleri:

EBRD, Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETİ)'nin Romanya'daki
iştiraki olan ETİ European Food Industries S.A. ("Eti European")
şirketine 23 milyon euro'ya kadar uzun vadeli kredi vermeyi
düşünmektedir. Kredi, Craiova (Romanya) yakınlarına sıfırdan
kurulacak olan bir şekerleme fabrikasının inşaatı ile ilişkili sermaye
giderlerini ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

Geçiş Etkisi:

Projenin geçiş etkisinin (i) eğitimle ilgili bölgesel kapsayıcılık
boşluklarını ele almak için bir kapsam sunacak şekilde yerel eğitim
kurumlarına bağlantılar ve eğitim fırsatlarının sunulması yoluyla
gerçekleştirilecek beceri transferi yoluyla ortaya çıkması
beklenmektedir. Diğer bir geçiş etkisi ise (ii)yerel çiftçilerle örneğin
şirketin sürdürülebilir bir ham madde arzını güvence altına alma
çabalarının bir parçası olarak sağlayacağı teknik yardım yoluyla
kurulacak bağlantılarla ilişkilidir.

Müşteri:

1962 yılında kurulan ETİ, Türkiye'de lider şekerleme üreticilerinden
biridir.

EBRD finansmanı:

23 milyon euro'ya kadar uzun vadeli kredi.

Toplam proje maliyeti:

39 milyon euro.
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Çevresel ve sosyal sınıflandırma, etki ve B Sınıfı olarak değerlendirilmiştir. Sıfırdan bir şekerleme
azaltım:
fabrikasının inşası, önemli çevresel ve sosyal etkilerle ilişkili
değildir. Ortaya çıkabilecek bu tür etkiler sahaya özgü olacak ve
uygun azaltma tedbirlerinin alınması yoluyla derhal ele
alınabilecektir.
Bu proje kapsamında gerçekleştirilen çevresel ve sosyal durum
değerlendirmesi çalışması Türkiye'deki Eti üretim tesislerine
yapılan bir saha ziyaretini, ÇSG yönetiminde yer alan çeşitli
çalışanlarla yapılan görüşmeleri ve Şirket tarafından yapılan yazılı
gönderimlerin incelenmesini içermiştir. Romanya'daki saha
açısından, Şirket uygunluk sağlama amacıyla bir dizi hazırlık
çalışması gerçekleştirmiş olup buna yerel çevre üzerindeki etkilerin
bir değerlendirmesi de dahildir. Bu proje için tam kapsamlı bir ÇED
istenmemiştir. Üretim tesisi bir sanayi bölgesinde yer alacak olup
yerel toplumlar üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratması
beklenmemektedir. Tesis hem ulusal kanunlarda ifade bulan AB
koşullarına hem de Eti'nin kendi üretim birimlerinde aradığı kendi
çok yüksek standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.
Çevre, sağlık, güvenlik ve işgücü yönetimine ilişkin her türlü ulusal
koşulun ötesinde, Eti bir çoğu en iyi uluslararası uygulamalar
arasında değerlendirilebilecek düzeyde olan kendi standartlarını
uygulayacaktır.
EBRD, bu proje bağlamında yeterli yönetim sistemlerinin
benimsenmesi ve uygulanması, çalışanların sağlık ve
güvenliklerinin sağlanması ve iyi uygulamalara uygun İK
uygulamalarının tatbik edilmesi dahil olmak üzere Banka'nın
Performans Koşullarının tüm unsurlarının yerine getirilmesini
sağlamak için, şirketle bir çevresel ve sosyal eylem planı üzerinde
anlaşmaya varacaktır. Şirketin ÇSEP'nın uygulanması ve genel
anlamda çevresel ve sosyal sorunlar hakkında rapor sunması
gerekecektir.
Teknik işbirliği:

Yok

Şirket irtibat noktası:

Fikret Cömert (CFO)
E-posta: fcomert@etigrup.com.tr
Web sitesi: etietieti.com

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 (KBP)

KBP, EBRD’nin stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkında daha
iyi bir farkındalık ve anlayış sağlamak üzere paydaşlarına nasıl
danıştığını ve hangi şartlarda bilgi verdiğini açıklamaktadır.
KBP metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
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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 incelenmesi için bir olanak sağlamak üzere Proje
Şikayet Mekanizmasını (PŞM) oluşturmuştur. PŞM’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/PCMRulesRussian.p
df adresinde mevcuttur.
PŞM kapsamındaki şikayetlerin EBRD fonlarının son dağıtımını
müteakip en geç 12 ay içinde yapılması gerekmektedir. Şikayet
dilekçesinin verilebileceği dönem konusunda emin değilseniz
yardım için PŞM sorumlusuyla (pcm@ebrd.com) ya da ilgili EBRD
Yerleşik Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz.
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