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Proje Özeti Dokümanı 

Tiryaki Agro Trading 

Ülke: 

Türkiye 

Proje kimlik numarası: 

49188 

İş sektörü: 

Tarım İşletmeciliği 

Kamu/özel: 

Özel sektör 

Çevre Kategorisi: 

B 

Hedef Kurul Tarihi: 

17 Ocak 2018 

Statü: 

Konsept Onayından Geçti 

İngilizce PÖD tebliğ tarihi: 

13 Aralık 2017 

Proje Tanımı 

Türkiye’nin zirai emtia üretim ve ticaret faaliyetlerini gerçekleştiren lider işletmelerinden 

Tiryaki’nin mevcut sendikasyon kredisinin refinansmanında kullanılması için düzenlenen 30 

milyon ABD dolara kadar, çoklu kur seçenekli, uzun vadeli kredi 

Proje Amaçları 

Proje, yerel oyuncuların uluslararası piyasalara açılmasını destekleyen finansmanı başarılı bir 

şekilde sağlayacaktır.  

Geçiş Etkisi 

Proje’nin geçiş etkisinin, şirketin (i) iş odağını organik ticarete doğru kaydırarak kar 

marjlarının iyileşmesine ve şirketin büyümesine katkı sağlaması, (ii) ihracat pazarlarındaki 
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mevcudiyetini arttırmasına katkı sağlayarak şirketin "rekabetçilik" ve "entegrasyon" 

özelliklerinden kaynaklanması beklenmektedir. 

Firma Bilgisi  

TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

 

Tiryaki Agro Gıda A.Ş. Türkiye’nin önde gelen zirai emtialarının Türkiye’de ve çevre 

ülkelerde (Eski Sovyetler Birliği Ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile Kuzey 

Amerika) ticaret faaliyetlerini gerçekleştiren kurumsal bir şirkettir. 

EBRD Finansmanı 

30.000.000 ABD doları 

Proje Maliyetinin Tamamı 

200.000.000 ABD doları 

Çevresel ve Sosyal Özeti 

Proje, 2014 Çevresel ve Sosyal Politika’ya göre B olarak sınıflandırılmıştır. Tiryaki’nin 

Bankanın mevcut müşterisi olması nedeniyle geçmiş projelerde de müşteri ile birlikte Banka 

ve ortak finansman sağlayan FMO ve Proparco tarafından 2008 Çevre ve Sosyal Politika’ya 

uygun olarak şirket için detaylı bir çevre ve sosyal etki değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. 

Tiryaki, önceki Çevre ve Sosyal Aksiyon Planı’nda iyi bir gelişme göstermiş ve uygun 

raporlamaları gerçekleştirmiştir. Yeni proje için gerçekleştirilen ESDD, FMO tarafından 

gerçekleştirilmiş, ESD tarafından desteklenmiş ve EBRD 2014 ESP tarafından yeni işlem 

kapsamında dikkate alınmıştır. Operasyonların, sektörün ve coğrafyanın doğası gereği tedarik 

zincirinde işçi yöntemi ile ilgili konular daha önceden en önemli risk olarak belirlenmiş ve 

şirket bu konuda bir danışman tutmuş ve tedarik zinciri yöntem sistemini geliştirmiştir.  

Yeni proje kapsamında şirket akreditasyonu onaylı bir kuruluş, BSCI ve/veya SEDEX, 

aracılığıyla bu sistemi şekillendireceğini onaylamış ve yeni proje için revize edilen ESAP söz 

konusu durumu içermektedir. Bunun yanı sıra, müşteri bütün operasyonel tesislerinin 

denetimini revize etmeyi ve ISA14001 ve OHSAS18001 sertifikalarının onayını almayı kabul 

etmiştir. Projenin Çevre ve Sosyal gözetimi FMO tarafından gerçekleştirilecek ve EBRD 

tarafından desteklenecektir. 

Teknik İşbirliği  

Yok. 
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Şirket İletişim Bilgileri 

Ertan Akbulut 

ertan.akbulut@tiryaki.com.tr 

+90 (216) 333 20 00 

http://www.tiryaki.com.tr/ 

İş Fırsatları 

İş fırsatları veya tedarik için müşteri şirket ile iletişime geçecektir. 

Kamu sektörü projeleri için EBRD Procurement ziyaret ediniz.  

Tel: +44 20 7338 6794 

Email: procurement@ebrd.com 

Genel Sorular 

EBRD projeleri hakkında tedarik ile ilgili olmayan sorular için: 
 

Tel: +44 20 7338 7168 

Email: projectenquiries@ebrd.com 

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP) 

Kamu Bilgilendirme Politikası, EBRD'nin bilgileri açıklama ve paydaşları ile istişarede 

bulunma yöntemlerini belirlemekte böylelikle Bankanın stratejilerinin, politikalarının ve 

faaliyetlerinin daha iyi anlaşılmasını ve bu konuda daha fazla farkındalık oluşmasını 

sağlamaktadır. 

Kamu Bilgilendirme Politikasının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: 

 http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Proje Şikayet Mekanizması (PŞM) 

EBRD, finanse ettiği ve olumsuz bir etkiye yol açtığı ya da açma olasılığının bulunduğu iddia 

edilen projelerle ilgili bir ya da birden fazla birey ya da kurumdan gelen şikayetlerin bağımsız 

olarak incelenmesi amacıyla bir Proje Şikayet Mekanizması (PŞM) oluşturmuştur. PŞM Usul 

Kuralları aşağıdaki adreste bulunabilir: 

http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf , Rusça metne 

http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf  adresinden 

ulaşılabilir. 

PŞM kapsamında bir şikayetin, EBRD fonlarının en son kez dağıtıldığı tarihten sonra en geç 

12 ay içinde yapılması gerekir. Bir şikayet başvurusunun ne zaman yapılması gerektiğinden 

emin değilsiniz PŞM görevlisi (pcm@ebrd.com) ya da ilgili EBRD Ülke Ofisi ile temasa 

geçebilirsiniz. 
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