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Proje Tanımı
Sodrugestvo Grubu’nun Türkiye’deki iştiraklerinin sermaye giderleri ve işletme
sermayesi ihtiyaçlarını finanse etmek amacıyla 80 milyon ABD doları tutarında
kredinin sağlanması. EBRD kredisinin işletme sermayesi kısmının sendikasyon
kredisi olması beklenmektedir (ticari banka(lar) hesabına 25 milyon ABD doları
tutarında B kredisi).

Proje Hedefleri
Kredi, İzmir/Türkiye’deki bir üretim tesisinin edilmesi maliyetinin bir kısmını ve
edinilen tesisin modernizasyonu da dâhil olmak üzere sermaye giderleri programını
finanse edecek ve bunların yanında Türkiye’deki faaliyetlerin genişletilmesi için
işletme sermayesi finansmanı sağlayacaktır.

Geçiş Etkisi
Sırbistan ve Ukrayna’da emtia alımını finanse eden projeyle müştereken, bu projenin
geçiş etkisi, Türkiye’de yapılacak bir alımın desteklenmesi ve Ukrayna ve
Sırbistan’da tedarikçi tabanının genişletilmesi vasıtasıyla, Sodrugestvo Grubu’nun
ayak izinin genişletilmesi ve EBRD bölgesindeki diğer piyasalara entegrasyonunun
desteklenmesinden kaynaklanmaktadır. Proje, aynı zamanda, iyileştirilmiş iş

standartları, verimlilik kazanımları ve daha yüksek kârlılık sayesinde rekabet gücünün
iyileştirilmesine destek olacaktır.

Müşteri
SODRUGESTVO TÜRKİYE TARIM TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT TİCARET
A.Ş.
Merkezi Lüksemburg’da olan Sodrugestvo Group S.A., Türkiye’de ve Bağımsız
Devletler Topluluğu (BDT), Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), Latin Amerika ve
Avrupa dâhil daha geniş bölge içerisinde faaliyetleri olan dünyadaki en büyük 20
soya fasulyesi işleyicisinden biridir.

EBRD Finansmanı
55.000.000,00 ABD doları
55.000.000 ABD dolarına kadar

Toplam Proje Maliyeti
87.500.000,00 ABD doları
87.500.000 ABD dolarına kadar

Çevresel ve Sosyal Özet
2014 yılına ait Çevresel ve Sosyal Politika (ÇSP) altında B Kategorisi. Soya fasulyesi
alımı ve işlemesiyle ilişkili bir dizi çevresel ve sosyal mesele söz konusudur. Bu
meseleler iyi anlaşılmış durumdadır ve uygun azaltım tedbirleriyle kolaylıkla ele
alınabilir. Bu projenin Çevresel ve sosyal (Ç&S) durum tespiti çerçevesinde Grup
bünyesindeki şirketler ayrıntılı bir Ç&S anketini yanıtlamış ve Banka’nın Çevre ve
Sürdürülebilirlik Bölümü’nün bir mensubu üretim tesislerine bir saha ziyareti
gerçekleşmiştir. Tesisler şehrin sanayi bölgelerinin birinde yer almaktadır ve etrafında
başka sınai tesisler bulunmaktadır.
Grup’un personel kadroları açısından yeterli kapasitesi mevcuttur ve Grup
gerçekleştirdiği üretim ile ilişkili temel çevresel ve sosyal etkilerin ele alınması
hususunda güçlü bir kararlılık göstermiştir. Grup kısa süre önce Türkiye’deki Kalite
Birimini kurmuş ve kalite, gıda güvenliği, çevre ve sağlık ve güvenlik yönetimini
geliştirmek amacıyla bir dizi hedef benimsemiştir. Bu ISO9001 kalite yönetim belgesi;
ISO22000 ve GMP PLUS gıda güvenliği belgeleri, Sorumlu Soya Yuvarlak Masası ve
IS0 14001 çevre yönetimi belgeleri ve OHSAS 18001 sağlık ve güvenlik belgelerinin
müteselsilen alınmasıyla başarılacaktır.
Grup, Türkiye’deki imalat tesislerine dair ayrıntılı bir inceleme gerçekleştirmiş ve bir
dizi alanı ele alan ve bu şekilde üretim, çevre ve sağlık ve güvenlikle ilişkili olarak
faydalar sağlayacak olan kapsamlı bir plan geliştirmiştir. Tesisler genel itibariyle
oldukça eskidir ve Grup pek çok alanda güncellemeler yapmayı ve teçhizat ve
tesislerin bazı unsurlarını yenileriyle değiştirmeyi planlamaktadır. Bu plan, eğitim,
tesis ve belgelemenin geliştirilmesi ve yeni teçhizatın kurulumu ve eskilerin

onarılması ve binaların geliştirilmesi vasıtasıyla çevresel kontrol usullerinin
iyileştirilmesi ve iyileştirilmiş bir işgücü koruma yönteminin uygulanmasını
içermektedir.
Bu iyileştirme planı ve yönetim sistemlerinin kurulmasına yönelik diğer taahhütler,
Grup’la üzerinde mutabık kalınmış, belli bir takvime bağlı olan ve maliyeti çıkarılmış
bir Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) çerçevesinde resmiyete dökülmüştür.
Grup’un hem ÇSEP hem de diğer Ç&S hususlarıyla ilgili Banka’ya yıllık raporlama
yapması gerekmektedir.

Teknik İşbirliği
Yok.

Şirket İletişim Bilgileri
Sn. Artem Pozdnyakov, Hazine ve Kurumsal Finansman Grup Başkanı
a.pozdnyakov@sodru.com
www.sodrugestvo.com
Sodrugestvo Group S.A. 29 Avenue de la Porte-Neuve L-2227 Lüksemburg

İş fırsatları
İş fırsatları veya satın almalar için müşteri firma ile irtibata geçiniz.
Kamu sektörü projeleri için, EBRD Satın Alma bağlantısını ziyaret ediniz. Tel: +44 20
7338 6794
E-posta: procurement@ebrd.com

Genel sorular
Proje hakkında, satın alma konusu dışında bilgi almak için:
Tel: +44 20 7338 7168
E-posta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu Bilgilendirme Politikası (PIP)
Kamu Bilgilendirme Politikası, EBRD politikalarının ve faaliyetlerinin daha iyi
öğrenilmesini ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla bilgi açıklama ve paydaşlar ile
istişare yöntemlerini ortaya koymaktadır. Kamu Sektörü Kurul Raporunun nasıl talep
edileceğini öğrenmek için lütfen aşağıdaki Kamu Bilgilendirme Politikası sayfasını
ziyaret ediniz.
PIP metni

Proje Şikayet Mekanizması (PCM)
Proje Şikayet Mekanizması (PCM), EBRD’nin hesap verebilirlik mekanizmasıdır.
EBRD’nin finanse ettiği ve çevre ve/veya toplum üzerinde olumsuz bir etkiye yol
açtığı veya açma ihtimalinin bulunduğu iddia edilen projelerle ilgili bireylerden veya

kurumlardan gelen şikayetlerin bağımsız bir şekilde incelenmesine yönelik bir fırsat
sunar.
Nasıl şikayette bulunulacağını öğrenmek için lütfen Proje Şikayet Mekanizması
sayfasını ziyaret ediniz. PCM sorumlusu, PCM Usul Kuralları uyarınca şikayette
bulunma kriterlerine ve kayıt ve uygunluk kriterlerine ilişkin tüm sorularınıza
(pcm@ebrd.com adresinden) cevap verecektir.

