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Faurecia GET 
 
 

 

 

Proje Tanımı  

Önde gelen bir otomotiv teknolojisi şirketi olan Faurecia S.E.' nin çevresel, sosyal ve yönetişiminin altı 

yıllık dilimine 50 milyon Euro'ya kadar katılım - ESG, Alman yasaları tarafından yönetilen özel olarak 
yerleştirilmiş teminatsız bir borç olan Schuldschein ihracı ile Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya ve 

Türkiye'deki Faurecia yatırımlarını finanse etmek için bağlantılıdır. 

 
Proje Hedefleri 

Proje, otomotiv tedarik zincirinin karbonsuzlaştırılmasına ve Faurecia'nın Bilim Temelli Hedefler 

Girişimi doğrultusunda formüle edilen iklim hedeflerine ulaşma hedefine katkıda bulunacak, 2025 

yılına kadar tüm sahalarında iç emisyonları için CO2 nötr hale gelecektir (Kapsam 1ve2). Proje, 

Faurecia'nın Slovakya ve Türkiye'deki üretim tesislerindeki büyüme sermayesini de finanse 

edecek. 

 
Geçiş Etkisi 

Geçiş etkisi, Yeşil ve Kapsayıcı niteliklerden türetilmiştir. Yeşil kalite kapsamında Proje, Şirketin Çek 

Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya'daki karbondan arındırma ve e - mobilite hedeflerini 

destekleyecektir. Kapsayıcı kalite kapsamında, Şirket, teknolojik olarak sofistike, daha yüksek 

otomasyonlu üretim hatları için ortaya çıkan beceri talebini karşılamak için Türkiye'deki işgücünün 

dijital ve otomasyon becerilerine erişimini artıracaktır. 

Bölgesel 

53728 

İmalat ve Hizmetler  

ÖZEL 

B 

09 Haz 2022 

onaylandı 

21 Haz 2022 'de  

Ülke: 

Proje Numarası: 

İş Sektörü: 

Bildirim Türü: 

Çevre Kategorisi:  

Hedef Onay Tarihi: 

Durum: 

Açıklanan PSD: 
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ETI skoru 63. 

 
Müşteri Bilgileri 

FAURECIA SA 

Merkezi Fransa'da bulunan Faurecia, Euronext Paris borsasında listelenen küresel bir otomotiv 

Tier -1 tedarikçisidir. 

 
EBRD Finans Özeti 

50.000.000,00 EUR 

Banka finansmanının gelirleri yalnızca Faurecia'nın Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya ve 

Türkiye'deki 2022 -2025 yatırımlarını desteklemek için kullanılacaktır. Bunlar arasında Çek 

Cumhuriyeti ve Polonya'da elektrikli araçlar için bileşenlerin üretimi ile ilgili kapex ve Bankanın Yeşil 

Ekonomi Geçişi (GET) yaklaşımı kapsamında uygun olan Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'daki güç 

satın alma anlaşmaları (PPA'lar) yoluyla yenilenebilir enerji üretimi yer almaktadır. Bankanın diliminin 

gelirleri, Faurecia'nın Slovakya ve Türkiye'deki üretim tesislerindeki büyüme sermayesini de finanse 

edecek. 

 
Toplam Proje Maliyeti 

50.000.000,00 EUR 

 
Çevresel ve Sosyal Özet 

Bu sermaye piyasası işlemi, Banka tarafından iyi bilinen bir müşteriyle yapılır. Önceki durum tespiti, 

Şirketin, Bankanın Performans Gereksinimleri ile uyumlu kurumsal ve operasyonel düzeyde EHSS 

risk yönetimi sistemlerine ve prosedürlerine sahip olduğunu göstermiştir. Bu işlemle ilgili durum 

tespiti, gelirlerin kullanımıyla ilgili olarak Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin gözden geçirilmesini ve 

müşterinin 2021 Entegre Raporu ve 2021 Sürdürülebilirlik Kılavuzu da dahil olmak üzere EHSS 

konularında kamuya açık bilgilerin gözden geçirilmesini içeriyordu. 

Kurumsal düzeyde, durum tespiti, müşterinin önerilen Projeye özel atıfta bulunarak uygun risk 

yönetimi hedeflerini ve prosedürlerini sürdürmeye devam ettiğini doğrulamıştır. 

Önceki durum tespiti, kurumsal düzeyde prosedürlerin ülke ve saha düzeyinde uygulandığını ve 

şirketin EHSS performansını uygun bir ayrıntı düzeyinde izlediğini ve kurumsal standartların 

çalışanlar, yükleniciler ve tedarik zincirleri için uygun şekilde geçerli olduğunu göstermiştir. 

Müşteri, önceki projelerde Banka gelirlerinin kullanımının PR'lara uygun olarak gerçekleşeceğini 

ve bu durumda benzer bir taahhüdün teyit edileceğini doğrulamıştır. 
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Müşteri operasyonlarının ve önerilen projenin gözden geçirilmesi, projenin Paris ile Uyumlu 

olduğunu göstermiştir. 

 
Teknik İşbirliği 

Mevcut değil  

 
Eklenebilirlik 

EBRD'nin katılımı, Şirketin Bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki karbondan arındırma programını 

hızlandırmasına izin verir. Buna ek olarak, Banka finansmanının bir kısmı, geçiş boşluklarının daha 

yüksek olduğu Türkiye'deki yatırımları desteklemek için Doğrudan Yabancı Yatırımlara (DDY) 

yönlendirilecektir. 

 

 

Şirket İletişim Bilgileri 

Selim Had -Smail, Faurecia Grup Finansman ve Hazine Başkan Yardımcısı 

Selim.hadj-smail@faurecia.com 

+33 (0)6 24 44 42 95 

www.faurecia.com 

Faurecia S.E., 23 -27 avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre, Fransa 

 

 

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 

mailto:Selim.hadj-smail@faurecia.com
http://www.faurecia.com/
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
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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 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/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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

