
Page 1  

 

 

DFF - May Tohum Kredi Kapsam Genişlemesi 
 
 

Proje Açıklaması 

Şirketin işletme sermayesi ihtiyaçları ile araştırma ve geliştirme (AR-GE) ve üretime yönelik 

yatırım harcamalarını finanse etmek amacıyla 7,5 milyon Euro tutarında bir imtiyazlı kredinin 

sağlanması. 

 
Proje Amaçları 

Projenin kilit amacı, üretim ve AR-GE kapasitesinin genişletilmesi ve işletme sermayesi finansmanı 

aracılığıyla şirketin büyümesine destek olmaktır. 

 
Geçiş Etkisi 

Beklenen Geçiş Etkisi puanı (ETI): 60 

 
Rekabetçilik: Proje i) AR-GE verimliliğinin daha da iyileştirilmesi ve AR-GE sayesinde şirket 

içinde geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi aracılığıyla, hâlihazırda devam eden AR-GE 

programlarını; ii) tedarik zincirinde ayçiçeği tohumu üretimi için su verimliliği yüksek olan damla 

sulamanın daha fazla kullanılması yoluyla daha yüksek su tasarrufu ve tarımsal verimliliği 
destekleyecektir. Kapsayıcılık: Şirket i) genç çiftçilere yönelik ulusal akreditasyona sahip bir 

mesleki eğitim programını; ii) deneyimli çiftçilere yönelik finansal okur-yazarlık ve iklim okur-

yazarlığı ile diğer konularda bir eğitim programını Türkiye’nin daha az gelişmiş kentlerinde 

uygulamaya koyacaktır. 

 
Müşteri Bilgileri 

Ülke: 

Proje Numarası:     

Sektör:           

İlan Türü: 

Çevresel Kategori:  

Onay Tarihi:  

Durum: 

Proje Özet Dokümanı (PSD)  

Açıklanma Tarihi: 

TÜRKİYE 

53391 

Tarımsal İşletme 

ÖZEL 

B 

31 Mayıs 2022 

Onaylandı  

 

15 Haziran 2022 
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MAY AGRO TOHUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Türkiye’nin önde gelen özel tohum üreticilerinden biri ve tohum üretimi alanında (AR-GE dahil) öncü 

bir şirkettir.  

 
EBRD Finansmanı Özeti 

7.500.000 Euro  

 
Toplam Proje Maliyeti 

7.500.000 Euro  

 
Çevresel ve Sosyal Durum Özeti 

Proje, Düşük-Orta risk ile B Kategorisine dahil edilmiştir (2019 ÇSP). May Tohum’un tohum 

AR-GE, tohum üretimi ve dağıtımı alanındaki faaliyetleriyle bağlantılı çevresel ve sosyal riskler 

ağırlıklı olarak sahaya özgüdür ve uygun azaltım önlemleri ile yönetilebilecek durumdadır. 

Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti (ÇSDT), Banka’nın Çevre ve Sürdürülebilirlik Departmanı 

çalışanları tarafından, Covid-19 yaklaşımına uygun olarak, Ç&S raporlarının, Ç&S anketlerinin, 

destekleyici belgelerin gözden geçirilmesi ve ziyaretler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Proje 

Yeşil Enerjiye Geçiş Yaklaşımına uygundur.  

Çevresel ve Sosyal inceleme kapsamında, Şirketin kendi üretim tesisinin potansiyel Ç&S riskleri ve 

yükümlülükleri, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri yönetimi, işgücü uygulamaları, emisyonlar ve 

potansiyel iklim riskleri de dahil olmak üzere, oldukça geniş bir yelpazede pek çok konu 

değerlendirilmiştir. İnceleme, Şirket faaliyetlerinin Ç&S etkilerinin sınırlı olduğunu ve bu etkilerin 

uluslararası standart ISO sertifikalı çevre, sağlık, güvenlik ve kalite yönetimi sistemlerinin 

uygulanması sayesinde iyi bir şekilde yönetilmekte olduğunu göstermiştir. Ürün kalitesi, üretimin tüm 

aşamalarında May Tohum tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. Üretim tesisleri ISO 9001 
(Kalite Yönetimi), ISO 14001 (Çevre Yönetimi) ve OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği) 

sertifikalarına sahiptir. May Tohum, genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) içeren tohum üretimi 

yapmamaktadır ve üretim ve dağıtımın tüm aşamalarında risk kontrolüne yönelik test ve takip 

sistemlerine sahiptir. 

Tespit edilen Çevresel ve Sosyal konuların ele alınması amacıyla, imza öncesinde May Tohum ile bir 

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) üzerinde anlaşılacaktır. ÇSEP Şirketin Banka’nın 

Performans Gerekliliklerine uymasını sağlayacak ve müşteri ve sözleşmeli tarımda araştırmalar 

aracılığıyla ve tarım uzmanlarına, sözleşmeli çiftçilere, sözleşmeli olmayan çiftçilere ve nihayetinde 

müşterilere yönelik eğitim ve yönlendirme faaliyetleri ile düşük toprak işlemeli tarım gibi sürdürülebilir 

yetiştiricilik yönetimi tekniklerinin saha deneyleriyle benimsenmesi sayesinde Şirketin iklim 

dayanıklılığını artırma yaklaşımını geliştirecek şekilde yapılandırılmıştır . 

 
Teknik İşbirliği 

Çiftçilere yönelik iki eğitim programının geliştirilmesini desteklemek için Kapsayıcılık Teknik 

İşbirliği, TCRS 12804. Finansman Kaynağı: Türk Hükümeti Fonu veya Hissedar Özel Fonu 

(beklenen). 

 

Katkısallık -Risk azaltımı: EBRD'nin sunduğu uzun dönemli ilişki müşteriye daha fazla risk 
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ve/veya finansman almak konusunda imkan sağlamakta ve inovasyon ya da yeni pazarlara açılma 

gibi sonuçları mümkün kılmaktadır. 

-Standart-belirleme: Müşteri, daha yüksek kapsayıcılık ve toplumsal cinsiyet standartları konusunda 

EBRD’nin uzmanlığından faydalanacaktır. 

 
Şirket İletişim Bilgileri 

Yusuf Yormazoğlu 

yusuf.yormazoglu@may.com.tr 

+90 224 351 45 00 

+90 (224) 351 45 18 

https://www.may.com.tr/ 

Samanlı Mah. Yiğitler Cad. No: 28 16275 Bursa/TÜRKİYE 
  

mailto:yusuf.yormazoglu@may.com.tr
https://www.may.com.tr/
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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 müş terinin 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 işlem lerinin 
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

