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Proje Özeti Dokümanı
Sütaş Bingöl
Ülke: TÜRKİYE
Proje Numarası: 50520
Sektörü: Tarım İşletmeciliği
İlan Türü: ÖZEL
Çevresel Kategori: B
Hedef Kurul Tarihi: 25 Nisan 2019
Durum: Konsept incelemesinden geçti.
Proje Özet Dokümanı Açıklanma Tarihi: 11 Mart 2019

Proje Tanımı
EBRD, Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. lehine 50 milyon Avro tutarında uzun vadeli kredi temin etmeyi
değerlendirmektedir.

Proje Hedefleri
Proje, Şirketin Türkiye’nin doğusunda bulunan Bingöl'de gerçekleştirdiği entegre süt
yetiştiriciliği, işleme, yem ve elektrik üretim tesisinin finanse edilmesinden ibarettir.
Şirket, Bingöl'e yaptığı yatırımın bir parçası olarak 1092 kişiye doğrudan istihdam sağlayacaktır.

Geçiş Etkisi
Projenin geçiş etkisi aşağıdaki kilit alanlardan kaynaklanmaktadır:
Projenin birincil geçiş etkisi “Kapsayıcı” olmasıdır. Proje çok sayıda yerel kişiye eğitim
sağlayarak Türkiye'nin daha az gelişmiş bir bölgesinde yeni ekonomik fırsatlara erişim olanağı
sağlayacaktır. Proje kapsamında, müşteri bir süt çiftliği eğitim merkezi kuracak ve yerel bir
üniversite ile işbirliği içinde iş odaklı bir öğrenme programı geliştirecektir.
Projenin ikincil geçiş etkisi operasyonlara ilişkin yatırımların kaynak verimliliğini iyileştirmesi
ve Şirket faaliyetlerinin çevresel ayak izini azaltması beklendiğinden “Yeşil”’dir.

Müşteri
Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.
1975 yılında Bursa'nın Karacabey kentinde faaliyete başlayan Sütaş, hem büyüklük hem de
marka bilinirliği bakımından günümüzde süt sektörünün en önemli oyuncularından biri haline
gelmiştir. Şirket'in 5.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır.

EBRD Finansmanı
50 Milyon Euro

Toplam Proje Maliyeti
127 Milyon Euro
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Çevresel ve Sosyal Özeti
B Kategorisi (2014 ÇSP). Bu entegre süt çiftçiliği ve üretim tesisi projesi, çeşitli çevresel ve
sosyal konularla ilişkilendirilebilir. İlk Çevre ve Sosyal inceleme sureci sonucunda, Proje’nin AB
standartlarının uygulanması ve iyi endüstri uygulamaları ile olası çevresel ve sosyal etkilerin
kolayca tespit edilip hafifletilmesi nedeniyle B kategorisinde yer almasına karar verilmiştir. Bir
Banka uzmanı tarafından yapılan saha ziyareti sonucunda, tesisin en yakın konutlardan uzakta
olduğu ve korunan alanlar gibi diğer hassas bölgelerin yakınında bulunmayacağı tespit etmiştir.
Şirket, Proje’ye devam edebilmek için bulunması gereken ve hem entegre süt tesisi hem de sığır
yetiştiriciliği tesisi için ayrı olarak alınması gereken çevresel etki değerlendirme (ÇED) izin
sürecini tamamlamıştır. ÇED'lerin yanı sıra, Şirket saha uygunluğunu belirlemek için saha
incelemesi de gerçekleştirmiştir. Devam eden çevresel ve sosyal durum tespiti süreci, üçüncü
taraf danışmanların ÇED'lerin incelemesini ve EBRD gerekliliklerine karşı olası boşlukları
değerlendirmek için saha değerlendirmelerini ve mandıra ve sığır çiftliği ile ilgili hayvan refahı
konularının değerlendirilmesini içerecektir. İnceleme sureci ek olarak, ulusal ÇED’lerin
sonuçlandırılması sırasında bugüne kadar yürütülen halkın katılımı değerlendirmesini de
içerecektir. İnceleme surecinin tamamlanmasından sonra, Banka ve Şirket, Projenin banka
performans gereksinimlerini karşılamak üzere yapılandırıldığından emin olmak için, paydaş
katılımı için gerekli herhangi bir ilave, çevresel, sosyal ve hayvan refahı eylem planı üzerinde
hemfikir olacaktır. Bu Proje özet dokümanı, Banka'nın çevresel ve sosyal durum tespiti sürecinin
tamamlanmasının ardından güncellenecektir.

Teknik İşbirliği
Proje kapsamında, AB IPA 2013 - "Türkiye için AB Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji
Programı" tarafından finanse edilen santral stratejisi doğrultusunda enerji / kaynak verimliliği
fırsatlarını belirlemek ve analiz etmek için yaklaşık 30 bin Euro'luk TC fonları kullanılmıştır.

Şirket İrtibat Bilgileri
Mustafa Cevik (CFO)
Tel: + 90 (216) 572 30 50
Web: https://www.sutas.com.tr/en/
Adres: Dudullu Organize Sanayi 1. Cadde, No:21, Ümraniye, Istanbul, Türkiye

İş fırsatları
İş fırsatları ve satın almayla ilgili konular için, lütfen müşteri şirketle irtibat kurunuz.

Genel sorgulamalar
Satın almayla ilişkili olmayan EBRD proje soruları için:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +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 amacıyla, paydaşlarına nasıl danıştığını ve hangi şartlarda bilgi verdiğini
açıklamaktadır.

Proje Şikâyet Mekanizması (PŞM)
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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
şikâyetlerin bağımsız olarak incelenebilmesi için, Proje Şikâyet Mekanizmasını (PŞM)
oluşturmuştur.
PŞM kapsamındaki şikâyetlerinin, en geç EBRD fonlarının son dağıtımını takip eden 12 ay içinde
yapılması gerekmektedir. Şikayet sürelerinden emin değilseniz, yardım için PŞM sorumlusuyla
(pcm@ebrd.com adresinden) veya ilgili EBRD Mukim Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz.
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