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Proje Tanımı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve büyüyen küresel piyasaların
öncü özel sermaye yatırımcılarından Abraaj Grup Türkiye’nin en büyük süt ve
süt ürünleri üreticileri ve perakende satış firmalarından birisi olan Yörsan’ın
çoğunluk hissesini satın almıştır. Bu yatırım EBRD’nin Türkiye süt ve süt
ürünleri piyasasındaki ilk özsermaye yatırımı ve Abraaj Group’la ilk ortak
yatırımıdır.
Yörsan Türkiye’de 50 yılık aşkın bir süredir markalı süt ve süt ürünleri üretimi
yapmaktadır. Bu süre zarfında, yüksek düzeyde marka tanınırlığı ve müşteri
kitlesi oluşturmuştur, yüksek değerli süt ve süt ürünleri segmentinde pazardaki
lider oyunculardan biridir. Yörsan yoğurt, peynir, süt ve geleneksel Türk
içeceği ayran da dahil tüm temel süt ve süt ürünleri kategorilerini içeren bir
ürün portföyüne sahiptir.

Geçiş Etkisi
Banka’nın yatırımı Türk süt ve süt ürünleri sektörünün geriye ve ileriye dönük
bağlarla güçlendirilmesine ve yerel süt ve ürünleri üreticileriyle uzun vadeli
ortaklıkların oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Proje kurumsal
yönetişimdeki gelişmeleri de desteklemektedir.

Müşteri
Yörsan Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticilerinden ve
perakendecilerinden birisidir.

Çevresel Etki
Firmanın faaliyetleriyle bağlantılı faaliyetler belirli bir alana özgü, iyi anlaşılmış
ve uygun azaltım tedbirleriyle ele alınmış durumda olduğu için proje B
kategorisinde sınıflandırılmıştır. Bu proje için çevresel ve sosyal durum tespiti
EBRD ve Abraaj Group tarafından kararlaştırılan Görev Tanımı çerçevesinde
çalışan bağımsız danışmanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Durum tespiti
Firmanın faaliyetleriyle bağlantılı çevresel ve sosyal etkileri belirlediği, izlediği
ve iyi yönettiğini göstermiştir. Firma tüm ulusal çevresel sağlık ve güvenlik,
ürün hijyen ve güvenliği gerekliliklerini tam olarak karşılamaktadır. Firma
düzenli olarak kamu kurumlarının düzenlediği uygunluk denetimlerinden
geçmektedir. Gelişmiş ve etkin bir Çevresel Yönetim Sistemi’ne sahiptir –
Susurluk üretim tesisi ISO 9001 ve ISO 14001 belgelerinin yanı sıra ürün ve
süreçle ilgili geniş bir sertifika yelpazesine sahiptir. Firma iyi bir performans
geçmişi bulunan ve iyi işleyen bir iş sağlığı ve güvenliği kontrol ve eğitim
mekanizmasına sahip olmakla birlikte, ayrıca sertifikalandırılmış bir sağlık ve
güvenlik sistemine sahip değildir. (Örn. OHSAS 18001) Ayrıca, Firmanın
çalışan-işveren ilişkileri iyi seviyededir ve çözüme kavuşmamış bir mesele
bulunmamaktadır. Firma komşuları ve faaliyetlerinden etkilenen diğer
paydaşlarla da iyi ilişkiler yürütmektedir. Firmayı halihazırda çok yüksek olan
faaliyet standartlarından en iyi uluslararası uygulamalara doğru taşıyacak
unsurları da içeren bir Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ESAP) üzerinde
anlaşmaya varılmıştır. Çevresel ve Sosyal Eylem Planı içerisinde yer alan
konular İK yönetimi, tedarikçilerle etkileşim ve tedarikçi yönetimi, iç şikayet
prosedürleri, performans ve hedef kıstaslama, raporlama ve sanayinin
sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla ilgili girişimlerle etkileşimle bağlantılıdır.

Teknik İşbirliği
Yok

Şirketin İrtibat Sorumlusu
İnternet sitesi

İş Fırsatları
İş veya satın alma fırsatlarıyla �lg�l� b�lg� almak �ç�n müşter� f�rma �le temasa
geçiniz.

Genel sorular
EBRD'den, proje hakkında, satın alma konusu dışında b�lg� almak �ç�n: Tel:
+44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380 E-posta: projectenquiries@ebrd.com

Public Information Policy (PIP)
Kamu Bilgilendirme Politikası, EBRD'nin bilgiler� açıklama ve paydaşları �le
ist�şarede bulunma yöntemler�n� bel�rlemekte böylel�kle Bankanın

stratejilerinin, pol�t�kalarının ve faal�yetler�n�n daha �y� öğren�lmes�n� ve
anlaşılmasını sağlamaktadır.
Kamu Bilgilendirme Politikasının Tam Metni

Proje Şikayet Mekanizması
EBRD, f�nanse ett�ğ� ve olumsuz b�r etk�ye yol açtığı veya açma �ht�mal�n�n
bulunduğu �dd�a ed�len projelerle �lg�l� b�r veya daha fazla k�ş�den veya
kuruluştan gelen ş�kayetler�n bağımsız b�r şek�lde �ncelenmes� amacıyla Proje
Ş�kayet Mekan�zmasını tes�s etm�şt�r. Proje Ş�kayet Mekan�zmasına �l�şk�n
Usul Kuralları aşağıdak� adreste mevcuttur:
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
Kuralların Rusça vers�yonu �se şu adreste bulunmaktadır:
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
Proje Ş�kayet Mekan�zması kapsamındak� b�r ş�kayet�n, EBRD fonlarının son
kez dağıtıldığı tar�hten sonra en geç 12 ay �ç�nde yapılması gerekl�d�r. B�r
ş�kayet�n sunulması gereken süreden em�n değ�lsen�z, yardım almak �ç�n
Proje Ş�kayet Mekan�zması sorumlusu �le (pcm@ebrd.com) veya �lg�l� EBRD
Ülke Ofisi ile temasa geçebilirsiniz.
Proje Özet Belgeleri EBRD Direktörler Kurulu’na sunulmak üzere hazırlanır. Proje
detayları Proje Özet Belgesi’nin açıklanmasından sonra değişebilir. Proje Özet
Belgeleri EBRD’nin resmi politikasını temsil etmez.
Son Güncelleme 21 May 2014

