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DFF - Project Taste  
 

 

 

Proje Tanımı 

Türkiye merkezli bir konserve gıda ve domates ürünleri işleme şirketi olan Tat Gıda Sanayi A.Ş.'ye 

("Tat Gıda", "Şirket" veya "Borçlu") 20,0 milyon EURO değerinde bir imtiyazlı teminatsız kredinin temin 

edilmesi. 

 
Proje Hedefleri 

Kredi, Tat Gıda'nın: (i) domates püresi ve konserve gıda segmentlerine yapılacak ek üretim kapasitesi 

yatırımları, modernizasyon ve verimlilik yatırımları dahil olmak üzere Türkiye'deki 2022-2023 yatırım  

programını destekleyecek (10 milyon EURO), (ii) daimi işletme sermayesi gerekliliklerini (5 milyon 
EURO) ve (iii) işletme sermayesi gerekliliklerini/mevcut kısa vadeli kredileriyeniden finanse etmek 

amacıyla kullanılacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Geçiş Etkisi 

Ülke: 

Proje Numarası: 

İş Sektörü:  

Bildirim Türü: 

Çevresel Kategori:  

Hedeflenen Onay Tarihi:  

Durum: 

Proje Özet Dokümanı (PSD) 

Açıklanma Tarihi: 

TÜRKİYE  

52743 

Gıda İşletmeciliği 

ÖZEL 

B 

09 Ağustos 2022 

Onaylandı 

10 Kasım 2022 
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ETI (Öngörülen Geçiş Etkisi) 68 
 
Projenin birincil geçiş etkisi, Şirketin, mevcut eğitim programlarını domates üretimine ilişkin etkili ekme 

ve biçme tekniklerine dair teknik becerilerle yaygınlaştıracağı ve ayrıca çiftçi, tedarikçi ve distribütörlere 

yönelik yeni dijital tarım teknolojileri konusunda eğitim vereceği için “Kapsayıcı” olmasıdır. 1.200 çiftçiye 

ulaşması beklenen eğitim programı, Türkiye'nin endüstriyel tarım sektörünün, daha yüksek değerli 

işlenmiş gıda ürünleri ve iklim zorluklarına yönelik artan talebi karşılamak için yeterli donanıma sahip, 

düşük teknolojiden yüksek teknolojili bir endüstriye geçişini teşvik etmek açısından gereklidir. 

İkincil geçiş etkisi ise; projenin kaynak verimliliğinde iyileştirmeleri ve sera gazı (GHG) emisyonunda 

azalmaları beraberinde getirmesi öngörülen makine değişikliklerini de kapsamasından dolayı, proje 

aynı zamanda Banka için iyileştirilmiş kaynak verimliliği ve çevresel standartları destekleme fırsatını 

temsil ettiğinden "Yeşil"dir. Proje aynı zamanda, uydu kontrollü sulama tekniklerinin sözleşmeli 

çiftçilerden en az %5'i hedeflenerek uygulamaya alınma oranını artırmak ve verim ve su tüketimi 

hakkında bilgi toplamak suretiyle Şirketin tedarik zincirinde daha sürdürülebilir tarımsal uygulamalarla 

sonuçlanacaktır. 
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Müşteri Bilgileri 

TAT GIDA SANAYİ AŞ 

Tat Gıda, Türkiye'de kurulmuş bir anonim şirket olup, 1993 yılından beri Borsa İstanbul'da işlem 

görmektedir. Şirket, "Tat" markası altında konserve gıda ve domates ürünleri üretimi yaparak Türkiye'de 

bulunan köklü bir firma olup, yurtdışı ihracat varlığı da artmaktadır. Şirket hisselerinin çoğunluğu 

(%53.4), mevcut bir EBRD müşterisi ve gelir ve ihracat bakımından Türkiye'nin en büyük endüstriyel ve 

hizmet grubu olan Koç Grubuna aittir ve Koç Grubu tarafından yönetilmektedir. 

 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansman Özeti 

20.000.000,00 EURO 

 

Toplam Proje Maliyeti 

20.000.000,00 EURO 

 

Çevresel ve Sosyal Özet 

Kategori B (2019 Çevresel ve Sosyal Politika (ESP)). Konserve gıda üretimi, genellikle uygun yönetim 

sistemleri aracılığıyla yönetilebilen birçok çevresel ve sosyal (Ç&S) konuyla bağlantılıdır. Bu projeyle 

ilgili çevresel ve sosyal durum tespiti dahili olarak Çevre ve Sürdürülebilirlik Departmanı (ESD) 

tarafından yapılmıştır ve tamamlanan Ç&S durum tespiti anketine ilişkin inceleme, Şirketin sunduğu 
diğer belgelere ilişkin inceleme ve Şirket personeliyle yapılan doğrudan görüşmeleri içermiştir. Tat 

Gıda, Koç Grubu'nun bir parçasıdır; Şirketin Ç&S konuların yönetimine olan yaklaşımına daha çok ana 

grubun gereklilikleri ve istekleri yön vermektedir. Koç Grubu; BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, Kadını 

Güçlendirme İlkeleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri dahil olmak üzere birkaç en iyi uygulama 

taahhütüyle uyumlu hale getirmiş ve sürdürülebilirlik vizyonunu yönlendirmek için önemli odak alanları 

belirlemiştir. Böylece Tat Gıda, faaliyetlerinin Ç&S etkilerini yönetmek için çok çeşitli en iyi uygulama 

sistemlerini benimsemiştir. Bunlar arasında ISO 9001 (kalite), 22000 (gıda güvenliği), 14001 (çevre) ve 
50001 (enerji yönetimi) sistemleri sertifikaları yer almaktadır. Şirketin, hem merkezi olarak hem de ayrı 

üretim tesislerinde çeşitli Ç&S konularını yönetecek uygun personeli bulunmaktadır. Şirket, yukarıda 

bahsedilen yönetim sistemlerinin yanında aynı zamanda döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda Sıfır 

Atığa ulaşma hedefi gibi bir dizi başka en iyi uygulama girişimi yürütmektedir. 

Şirket, birincil tedarikçilerini tespit etmiş olup, söz konusu tedarikçilere gerekli özeni üstlenmeye ve 

Şirketin sürdürülebilirlik hedeflerinin tedarikçilerinin hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için gerekli 
olabilecek şartların devreye sokulmasına yönelik bir sürece sahiptir. PR2'ye uygun şekilde insan 

kaynakları yönetimi politikaları mevcuttur ve belki de en önemlisi, işgücünün çoğunluğu Tek Gıda İş 
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sendikasına bağlı olan Şirketin yürürlükte olan bir Toplu İş Sözleşmesi bulunmaktadır. Sağlık ve güvenlik 

konuları, Türkiye gerekliliklerine uygun şekilde idare edilmektedir. Diğer unsurlara gelince, uygun 

personel mevcuttur, eğitim verilmektedir ve olay ve kazalara ilişkin izleme yapılmaktadır.  

Mevcut sistemler dikkate alındığında, Şirketin Banka Performans Gerekliliklerini (PR) yerine getirmesi 

için hiçbir ek işlem gerekmemektedir. Şirketin, Banka gerekliliklerine uygunluğun devam ettiğini 

göstermek amacıyla Bankaya her yıl çevresel ve sosyal raporlar sunması gerekecektir.  

 
Teknik İşbirliği 

Proje iki Teknik İşbirliği görevi ile ilişkilidir: 

Bunlardan ilki (GET Projesi Hazırlama ve Uygulama Çerçevesi), Borçlu ile masraf paylaşımlı olarak 

Türkiye-EBRD İşbirliği Hesabı tarafından finanse edilmekte olup, Şirketi kendi çiftçilik faaliyetlerine ilişkin 

seragazı (GHG) emisyonları, su tüketimi ve biyolojik çeşitlilik performans değerlendirmesi yapması, 

çiftçilere yönelik eğitim programlarına dahil edilecek ilgili eğitim materyallerini geliştirmesi ve dijital MRV 

(izleme, değerlendirme ve doğrulama) seçeneklerini değerlendirmesi yönünde destekleyecektir. 

İkincisi (Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomik Kapsayıcılık TC (Teknik İşbirliği) Çerçevesi) de Borçlu ile 
masraf paylaşımlı olarak Türkiye-EBRD İşbirliği Hesabı tarafından finanse edilmekte olup, proje 

kapsamında TVET (Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim) programı için temel değerlendirme yapılması 

ve paydaş katılımı konusunda Şirketi destekleyecektir. 

 
 

 

Ek Katkı 

Ek Katkı: Şartlar (yerel para biriminde finansman sağlama seçeneğiyle birlikte daha uzun vadeli bir 

kredinin temin edilmesi), EBRD özellikleri (Banka, dışarıdan akredite edilecek bir eğitim, özellikle kadın 

katılımcılara odaklanılarak çiftçilere yönelik kapsamlı bir eğitim programının dahil edilmesi yoluyla daha 

yüksek kapsayıcılık standartları ve GET'e (Yeşil Ekonomiye Geçiş) uygun yatırımların finanse edilmesi 

yoluyla daha iyi enerji ve kaynak verimliliği standartları sunmak için bir TC (Teknik İşbirliği) 

sağlayacaktır). 

 
Şirket İletişim Bilgileri 

Başak Tekin Özden (Genel Müdür Yardımcısı - Finans) 

Basak.tekin@tat.com.tr 

+90 216 430 0000 

+90 216 430 8011 

http://www.tatgida.com/en 

Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı; No:7 Çekmeköy - İstanbul, Turkey 

 

 
  

mailto:Basak.tekin@tat.com.tr
http://www.tatgida.com/en
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Geçiş Etkisi 

EBRD’nin geçiş etkisini ölçmeye yönelik yaklaşımına dair daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayınız. 

İş Fırsatları 

İş fırsatları veya satın almayla ilgili konular için müşteri firma ile irtibat kurunuz. 

Satın almayla ilişkili olmayan EBRD proje soruları için irtibat bilgileri: 

Tel: +44 20 7338 7168 
E-posta: projectenquiries@ebrd.com 

Kamu sektörü projeleri için EBRD Satın Alma bağlantısını ziyaret ediniz: 
 
Tel: +44 20 7338 6794 
E-posta: procurement@ebrd.com 

Genel Sorular 

Diğer sorularınızı EBRD Soru Formu aracılığıyla sorabilirsiniz. 

Çevresel ve Sosyal Politika (ESP) 

ESP (Çevresel ve Sosyal Politika) ve buna ilişkin Performans Gereklilikleri (PR’ler), EBRD’nin “çevresel 
uygunluğu ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek” yönündeki taahhüdünü uygulamaya koyma 
yöntemlerini belirler. ESP ve PR’ler, kamunun aydınlatılması ve kamuoyunun görüşünün alınması 
hakkındaki ulusal kanunların ilgili gerekliliklerine müşterilerin uymasına ve müşterinin ve projenin 
özellikle çevresel ve sosyal performansına dair paydaşlardan kaygı ve şikâyetlerin alınması ve çözümünün 
kolaylaştırılmasına yönelik bir şikâyet mekanizması kurmasına dair özel hükümleri kapsar. EBRD ayrıca 
müşterilerinden, projeden doğan risk ve etkiler ile ilgili gerekli bilgileri projenin çevresel ve sosyal risk ve 
etkilerinin doğası ve ölçeği ile orantılı olarak uygun şekilde açıklamasını veya paydaşları ile anlamlı 
istişareler gerçekleştirmesini, paydaşlarının geri bildirimlerini dikkate almasını ve bunlara cevap vermesini 
ister. 

EBRD’nin bu konudaki uygulamalarına dair diğer bilgiler ESP’de ortaya konulmuştur. 

Ahlaki Bütünlük ve Uyum 

EBRD Uyumdan Sorumlu Yetkili Ofisi (OCCO) iyi yönetimi teşvik eder ve Bankanın tüm faaliyetlerinde 
uluslararası iyi uygulama örneklerine uygun olarak yüksek ahlaki bütünlük standartlarının uygulanmasını 
sağlar. Projelerin ahlaki bütünlük veya saygınlığa ilişkin Banka için kabul edilemez riskler taşımadığından 
emin olmak adına tüm Banka müşterilerinde ahlaki bütünlük durum tespiti çalışması yürütülür. Banka, 
sorunların proje değerlendirme ve onay aşamalarında tespit edilmesi ve çözülmesinin, Banka işlemlerinin 
ahlaki bütünlük içinde yerine getirilmesi açısından en etkili yöntem olduğuna inanmaktadır.  OCCO bu 
koruyucu çalışmalarda kilit rol oynar ve yatırım sonrasında da projelerdeki ahlaki bütünlük risklerinin 
izlenmesine yardımcı olur. 

OCCO ayrıca EBRD’nin finanse ettiği projelerde sahtekarlık, yolsuzluk ve görevi suiistimal iddialarını 
araştırmaktan sorumludur. Sahtekarlık veya yolsuzluktan şüphelenen Banka içinden veya dışından 
herkes, Uyumdan Sorumlu Yetkiliye compliance@ebrd.com adresi üzerinden e-posta yoluyla yazılı bir 
rapor sunmalıdır.  Raporlanan tüm konular OCCO tarafından takip edilecektir.  Anonim olanlar da dahil 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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olmak üzere tüm raporlar incelenecektir.  Raporlar Bankanın veya Bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerin 
dillerinden herhangi birinde olabilir. Raporlardaki bilgiler iyi niyet temelinde sunulmalıdır.  

Bilgiye Erişim Politikası (AIP) 

AIP (Bilgiye Erişim Politikası), 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe konmasından itibaren EBRD’nin strateji, 
politika ve faaliyetlerinin daha iyi öğrenilmesini ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla bilgi açıklama ve 
paydaşlar ile istişare etme yöntemlerini ortaya koymaktadır. EBRD internet sitesindeki bilgiler için 
lütfen Bilgiye Erişim Politikası sayfasını ziyaret ediniz. 

Diğer sorularınızı EBRD Soru Formu aracılığıyla sorabilirsiniz. 

Bağımsız Proje Hesap Verebilirlik Mekanizması (IPAM) 

Eğer çevresel, sosyal veya kamuyu aydınlatmaya ilişkin endişeleri Müşteri veya Banka ile (örn. Müşterinin 
Proje düzeyinde şikâyet mekanizması yoluyla veya Banka yönetimiyle doğrudan iletişime geçilerek) ele 
alma çalışmaları başarısız olursa bireyler ve kurumlar endişelerini EBRD’nin Bağımsız Proje Hesap 
Verebilirliği Mekanizması (IPAM) aracılığıyla ele alma yoluna da gidebilirler. 

IPAM, Projeye ilişkin, bir zarara yol açmış (veya açması muhtemel) hususları bağımsız olarak 
değerlendirir. Mekanizmanın amacı; çevresel, sosyal ve kamuyu aydınlatmaya ilişkin sorunları çözmek 
için Proje paydaşları arasında diyalog kurulmasını desteklemek; Bankanın Çevresel ve Sosyal 
Politikasına veya Bilgiye Erişim Politikasının Projeye özel hükümlerine uyup uymadığını tespit etmek ve 
eğer varsa bu politikalarla ilgili uyumsuzlukları ele almak, aynı zamanda Banka açısından gelecekteki 
uyumsuzluk sorunlarını önlemektir. 

Gizli çevrimiçi form, e-posta, posta veya telefon yoluyla nasıl inceleme Talebinde bulunabileceğinizi 
öğrenmek için lütfen Bağımsız Proje Hesap Verebilirlik Mekanizması internet sayfasını ziyaret ediniz. 
IPAM, Taleplerinizin Proje Hesap Verebilirlik Politikası ve Rehberine göre gönderilmesi veya işlenmesi ile 
ilgili tüm endişelerinizi ele almak ve sorularınızı yanıtlamak için hazırdır. Başvuranların kimlikleri, talepte 
bulunmaları hâlinde, gizli tutulabilir. 

 

https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html
mailto:ipam@ebrd.com
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html

