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Olam Bölgesel İS Finansmanı 

Konum: 

Bölgesel 

Proje Numarası: 

51526 

İş sektörü: 

Tarım İşletmeciliği 

Bildiri Tipi: 

Özel 

Çevre Kategorisi: 

B 

Onay tarihi: 

22 Haziran 2020 

Durum: 

Konsept İncelemesinden Geçti  

PSD İngilizce Dilinde Bildirme Tarihi: 

17 Haziran 2020 

Bilgiye Erişim Politikasının III. Bölümü'nün 2.6. Paragrafında izin verildiği üzere, bu PSD'nin 

açıklanması Bilgiye Erişim Direktifinin 1.4.4. Paragrafına göre ertelenmiştir. 

Proje Açıklaması 

Şirketin Türkiye, Mısır, Gürcistan, Polonya ve Ukrayna'daki (Proje Ülkeleri) işletme sermayesi 

ihtiyaçlarının istikrarlı bir şekilde finanse edilebilmesi için Olam International Ltd'ye (Olam 

veya Şirket) 200 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlanması için anlaşma sağlandı. 

Proje Hedefleri 

Kredi, bu ülkelerdeki fındık, tahıl, süt ürünleri ve kuru sebzeler gibi tarımsal ürünlerin 

tedarikini, işlenmesini, depolanmasını ve taşınmasını finanse etmek için kullanılacak. 

Dönüşüm Etkisi 

ETI puanı: 63 

Geçiş etkisi aşağıdaki iki geçiş niteliği yoluyla gerçekleşecektir:  

   

 Rekabetçi (Birincil): Şirket, EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde seçilen değer 

zincirlerine önemli sayıda yeni tedarikçi ekleyecektir. Fındık ve soğan dâhil olmak 

üzere mahsullerin kalitesindeki iyileşmelere, tedarikçilerle daha iyi bağlantılara ve 
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çevresel ve sosyal standartlardaki gelişmelere özellikle önem verilecektir. Bu, Olam'ın 

EBRD ile bir önceki proje kapsamında elde edilen çiftçilere sürdürülebilir tarım 

uygulamalarında yardımcı olma başarısını artıracak ve genişletecektir. 

 Kurumsal Yönetim (İkincil): Olam ve EBRD, iklim eylemi için geliştirilmiş kurumsal 

yönetim için üst düzey diyalogda bulunacaklar. Bu ortak çaba, (i) EBRD ülkelerinde 

öncelikli değer zincirlerini stres test uygulayarak farklı iklim değişikliği senaryolarının 

iş stratejisine entegrasyonu, (ii) iklimle ilgili risk ve fırsatların tanımlanması ve 

yönetilmesi için uygulamaların benimsenmesi, (iii) iklim ile ilgili riskler ve fırsatlar 

hakkında bilgilendirme uygulamalarının benimsenmesine katkı sağlayacaktır. 

Müşteri Bilgisi 

OLAM INTERNATIONAL LIMITED 

Singapur'da kurulan Olam International Ltd, dünya çapında binlerce müşteriye gıda maddeleri, 

yem ve lif sağlayan lider bir küresel gıda ve tarımsal işletme kuruluşudur. EBRD fonları, Olam 

International Ltd ve bağlı kuruluşu Olam Treasury Pte Ltd'ye sağlanacaktır. Borç alan firmalar, 

sağlanan krediyi şirketin Gürcistan, Mısır, Polonya, Türkiye ve Ukrayna'daki iştiraklerine 

ödünç vereceklerdir. 

Olam International Ltd'nin %53.4'ü Temasek Holding'e, %17.4'ü Mitsubishi Corporation’a, 

%7'si Kewalram Chanrai Grubu’na ve %6.3'ü Olam yönetimine aittir. Geri kalan %15,9'u diğer 

kurumsal yatırımcılara aittir ve halka açıktır. 

EBRD Finansman Özeti 

200.000.000 Amerikan Doları 

200 Milyon Amerikan Doları 

Toplam Proje Maliyeti 

200.000.000 Amerikan Doları 

200 Milyon Amerikan Doları 

Ek Olarak 

EBRD, ticari bankalardan elde edilemeyen iklimsel kurumsal yönetim gelişiminde uzmanlık 

sunmaktadır. EBRD kredisi, şirketin fonlama kaynaklarını çeşitlendirmesini de desteklemekte 

ve proje ülkelerindeki işletme sermayesi ihtiyaçları için alternatif finansman yapısı 

sağlamaktadır. 

  

 

Çevresel ve Sosyal Özet 

Proje, EBRD'nin Çevresel ve Sosyal Politikasına (2019) göre B olarak sınıflandırılmıştır. 

Önceki projelerde ayrıntılı inceleme yapılarak, Olam International'ın sürdürülebilir tedarik 

zinciri yönetimine ilerici bir yaklaşımı olduğu ve birkaç ürününün çevresel ve/veya sosyal 
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sertifikasyonunu sağladığı bilinmektedir. Buna ek olarak, Olam tamamen Banka'nın Halkla 

İlişkiler'ine uymayı taahhüt eder.  

Tarımsal ürünler için potansiyel tedarik zinciri riskleri göz önüne alındığında, devam etmekte 

olan Banka’nın Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti ("ESDD")  KSS yönetimi ile görüşmeleri 

ve sağlanan belgelerin incelenmesini içerecek ve tedarik zinciri yönetimi, mevcut şikâyet 

mekanizmaları, işgücü, sürdürülebilirlik standartları, iş sağlığı ve güvenliği ve atık yönetimi 

gibi konuları kapsayacaktır. 

PSD, ESDD sonuçlarından sonra güncellenecektir. 

 Teknik İşbirliği ve Hibe Finansmanı 

Proje aşağıdaki Teknik İşbirliği (Tİ) bileşenlerine sahip olacaktır: 

   

 Tayvan İşletmesi - EBRD Teknik İşbirliği Fonu tarafından finanse edilen Türkiye ve 

Mısır'daki iki öncelikli değer zincirinde bölge risklerinin ve fırsatlarının 

değerlendirilmesi. 

 AB - EBRD Ticaret ve Rekabetçilik Programı tarafından finanse edilen tarımsal 

uygulamalardaki ve bölge direncindeki gelişmeleri desteklemek için Mısır'daki 

öncelikli değer zincirindeki çiftçilere özel eğitimler verilmesi. 

Şirket İletişim Bilgisi 

Venkataraman Krishnan 

k.venkat@olamnet.com 

+6563394100 

http://olamgroup.com/ 

PSD Son Güncelleme 

17 Haziran 2020 

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 almaya ilişkin 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  

mailto:k.venkat@olamnet.com
http://olamgroup.com/
https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237866249&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
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Genel Sorular 

Diğer sorularınızı EBRD Talep 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 şikayetlerin alınması ve çözümünün kolaylaştırılmasına yönelik bir 

şikayet 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 Yolsuzlukla Mücadele 

EBRD Kurumsal Uyum Direktörü Ofisi (OCCO) iyi yönetimi teşvik eder ve Banka’nın 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, Kurumsal Uyum Direktörüne 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 

Banka’nın veya Banka’nın faaliyet gösterdiği ülkelerin dillerinden herhangi birinde olabilir. 

Raporlardaki bilgiler iyi niyet temelinde sunulmalıdır. 

Bilgiye Erişim Politikası (AIP) 

Bilgiye erişim politikası AIP, 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.  

Spesifik bilgi taleplerinizi EBRD Talep formu aracılığıyla yapabilirsiniz. 

Bağımsız Proje Hesap Verebilirlik Mekanizması (PCM) 

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
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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Eğer çevresel, sosyal veya kamuyu aydınlatmaya ilişkin endişeleri Müşteri veya Banka ile 

(örn., Müşterinin Projeye düzeyinde şikayet mekanizması yoluyla veya Banka yönetimiyle 

doğrudan iletişime geçilerek) ele alma çalışmaları başarısız olursa bireyler ve kurumlar 

endişelerini EBRD’nin bağımsız proje hesap verebilirlik mekanizması aracılığıyla ele alma 

yoluna da gidebilirler. 

Hesap verebilirlik mekanizması 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; Banka’nın 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 çevrim içi bilgi talep formu, e-posta adresi, posta veya telefon yoluyla nasıl şikayette 

bulunacağınızı öğrenmek için lütfen internet sayfamızı ziyaret ediniz. Şikayette bulunma veya 

şikayetlerin ele alınması süreci ile ilgili tüm endişelerinizi tartışmak veya tüm sorularınızı 

cevaplandırmak için hazırız. Şikayette bulunanların kimliği talepte bulunmaları halinde gizli 

tutulabilir. 

2020’de yeni mekanizma Sorumlusunun atanmasının ardından vakaların ele alınmasına 

rehberlik etmek amacıyla Proje Hesap Verebilirlik Politikası ve Rehberinin güncellenmiş 

halinin yürürlüğe gireceğini unutmayınız.  

 

 

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 almaya ilişkin 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 207338 

6794      

E-posta: procurement@ebrd.com       

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/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/submit-a-complaint.html
mailto:pcm@ebrd.com
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
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
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
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Genel Sorular      

Diğer sorularınızı EBRD Talep 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 şikayetlerin alınması ve çözümünün kolaylaştırılmasına yönelik bir 

şikayet 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 Yolsuzlukla Mücadele      

EBRD Kurumsal Uyum Direktörü Ofisi (OCCO) iyi yönetimi teşvik eder ve Banka’nın 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, Kurumsal Uyum Direktörüne 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 

Banka’nın veya Banka’nın faaliyet gösterdiği ülkelerin dillerinden herhangi birinde olabilir. 

Raporlardaki bilgiler iyi niyet temelinde sunulmalıdır.      

Bilgiye Erişim Politikası (AIP)      

Bilgiye erişim politikası AIP, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe konmasından itibaren 

EBRD’nin strateji, politika ve faaliyetlerinin daha iyi öğrenilmesini ve anlaşılmasını sağlamak 

https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com


OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

amacıyla bilgi açıklama ve paydaşlar ile istişare etme yöntemlerini ortaya koymaktadır. EBRD 

internet sitesindeki bilgiler için lütfen Bilgiye Erişim Politikası sayfasını ziyaret ediniz.       

Spesifik bilgi taleplerinizi EBRD Talep formu aracılığıyla yapabilirsiniz.      

Bağımsız Proje Hesap Verebilirlik Mekanizması (PCM)      

Eğer çevresel, sosyal veya kamuyu aydınlatmaya ilişkin endişeleri Müşteri veya Banka ile 

(örn., Müşterinin Projeye düzeyinde şikayet mekanizması yoluyla veya Banka yönetimiyle 

doğrudan iletişime geçilerek) ele alma çalışmaları başarısız olursa bireyler ve kurumlar 

endişelerini EBRD’nin bağımsız proje hesap verebilirlik mekanizması aracılığıyla ele alma 

yoluna da gidebilirler.      

Hesap verebilirlik mekanizması 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; Banka’nın 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.      

Gilli çevrim içi bilgi talep formu, e-posta adresi, posta veya telefon yoluyla nasıl şikayette 

bulunacağınızı öğrenmek için lütfen internet sayfamızı ziyaret ediniz.    

Şikayette bulunma veya şikayetlerin ele alınması süreci ile ilgili tüm endişelerinizi tartışmak 

veya tüm sorularınızı cevaplandırmak için hazırız. Şikayette bulunanların kimliği talepte 

bulunmaları halinde gizli tutulabilir.      

2020’de yeni mekanizma Sorumlusunun atanmasının ardından vakaların ele alınmasına 

rehberlik etmek amacıyla Proje Hesap Verebilirlik Politikası ve Rehberinin güncellenmiş 

halinin yürürlüğe gireceğini unutmayınız.       
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