

proje özeti belgesi

Proje adı:

Yayla Agro

Proje Kimlik No:

48334

Kamu/Özel:

Özel sektör

Proje tanımı ve hedefler:

EBRD, Türkiye’nin lider bakliyat üretici ve işletmelerinden biri
olan Yayla Agro Gida San. ve Nak. A.S. (“Sirket” ya da “Yayla”)
’ye EUR 20 milyon tutarında teminatlı uzun vadeli banka kredisi
vermeyi planlamaktadır. Toplam kredinin EUR 6 milyonu Tayvan
Uluslararası Kooperatif ve Kalkınma Fonu (TUKKF) tarafından
sağlanacaktır. Verilecek kredi Yayla’nın mevcut kısa vadeli
kredilerinin bir bolumunum yeniden finanse edilmesinde, hazır
yemek ürünleriyle ilgili yatırımın finansmanında ve işletme
sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı için kullanılacaktır (“Proje”).

Geçiş etkisi:

Proje’nin geçiş etkisinin, kurumsal yönetişim ve iş yapma
kuralları ile ilgili standartların belirlenmesinden ve yeni katma
değerli
ürünleri
üretmeye
başlamasıyla
piyasanın
genişlemesinden kaynaklanması beklenmektedir.

Müşteri:

Yayla Agro Gida San. ve Nak. A.S.

EBRD finansmanı:

Aşağıda belirtilen yapıda EUR 20 milyon tutarında teminatlı
kredi:
- EBRD’nin hesabından EUR 14 milyon;
- TUKKF’nin hesabından EUR 6 milyon;

Toplam proje maliyeti:
Çevresel ve sosyal sınıflandırma, etki
ve etkinin azaltımo:

€22.5 milyona kadar.
Sınıfı B (2014 Çevresel ve Sosyal Politika). Proje ile ilişkili
potansiyel olumsuz etkiler, gıda sektörü için tipik olan standart
çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal konularla sınırlıdır. Çevre ve
Sosyal Daire Başkanlığı, şirket içi bir çevre ve sosyal etki
değerlendirmesi yapmış ve projenin EBRD performans
kriterlerini karşılayacak şekilde yapılandırılabileceğini ve Şirket'in
Banka'nın Çevresel ve Sosyal Politikasına uygun olarak projeyi
uygulama kapasitesine sahip olduğunu doğrulamıştır. Bir
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı taslak haline getirilmiş ve Şirket
ile anlaşılmıştır.
Çevresel ve Sosyal Durum Araştırması, Şirketin mevcut çevre ve
sosyal (Ç & S) etki yönetim sistemlerini, mevzuata uygunluğu, Ç
& S etki performans kayıtları, iş gücü ve sosyal konuları gözden
geçirdi. Durum araştırması, mevcut çevre, iş sağlığı, güvenlik ve
sosyal uygulamalar ile yönetim sistemlerinin genel olarak ulusal
mevzuata uygun olduğunu belirtti.
Çevresel ve Sosyal Durum Araştırması sırasında iyileştirme
eylemleri gerektiren başlıca konular arasında, şirket genelinde Ç
& S etki yönetim sistemlerinin tutarlı bir şekilde uygulanması,
uygun risk değerlendirmesi ve olay analizi, yüklenici ve tedarik
zinciri yönetimi, İK ve sosyal uygulamalar bulunmaktadır.
Diğerlerinin yanı sıra Çevresel ve Sosyal Eylem Planı içine bir
takım öneriler de formüle edildi: kurumsal Ç & S etki yönetim
sisteminin ve denetimin iyileştirilmesi, ana neden ve eğilim
analizi ve önleyici tedbirler, uygun yüklenici yönetimi, Tedarik
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Zinciri Yönetimi sistemi, İnsan Kaynakları politikalarının
güncellenmesi. Ayrıca bir şikâyet mekanizması da mevcut
Paydaş Katılım Planının bir parçası olarak tanıtılmıştır. Şirket ve
faaliyetleri, Banka uzmanları veya atanmış danışmanlar
tarafından düzenli olarak izlenmeye tabi tutulacaktır.

Teknik İşbirliği:

Yok.

Şirket İrtibat Sorumlusu:

Faruk Ildir
Tel : +90 (216) 408 12 22
farukildir@yaylabakliyat.com.tr

İş Fırsatları:

İş veya satın alma fırsatlarıyla ilgili bilgi almak için müşteri firma
ile temasa geçiniz.

Genel Sorular:

Satın alma ile ilgili olmayan EBRD proje sorularınız için:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
E-posta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)

Kamu Bilgilendirme Politikası, EBRD'nin bilgileri açıklama ve
paydaşları ile istişarede bulunma yöntemlerini belirlemekte
böylelikle Bankanın stratejilerinin, politikalarının ve faaliyetlerinin
daha iyi anlaşılmasını ve bu konuda daha fazla farkındalık
oluşmasını sağlamaktadır.
Kamu Bilgilendirme Politikasının tam metnine şu adresten
ulaşılabilir:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Proje Şikayet Mekanizması (PŞM)

EBRD, finanse ettiği ve olumsuz bir etkiye yol açtığı ya da açma
olasılığının bulunduğu iddia edilen projelerle ilgili bir ya da birden
fazla birey ya da kurumdan gelen şikayetlerin bağımsız olarak
incelenmesi amacıyla bir Proje Şikayet Mekanizması (PŞM)
oluşturmuştur. PŞM Usul Kuralları aşağıdaki adreste bulunabilir
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf , Rusça
metne
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf adresinden ulaşılabilir.
PŞM kapsamında bir şikayetin, EBRD fonlarının en son kez
dağıtıldığı tarihten sonra en geç 12 ay içinde yapılması gerekir.
Bir şikayet başvurusunun ne zaman yapılması gerektiğinden
emin değilsiniz PŞM görevlisi (pcm@ebrd.com) ya da ilgili EBRD
Ülke Ofisi ile temasa geçebilirsiniz.
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