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Bunge Türkiye 

Ülke: TÜRKİYE 

Proje Numarası: 52681 

Sektör: Gıda İşletmeciliği 

İlan Türü: ÖZEL 

Çevresel Kategori: B 
Hedef Kurul Tarihi: 15 Aralık 2021 

Durum: Kullandırılıyor 

PSD Yayın Tarihi: 08 Mart 2022 

Bilgiye Erişim Politikası’nın III. bölümünün 2.6. numaralı paragrafında izin verildiği şek ilde, bu Proje Özet Dokümanı’nın 

açık lanma tarihi Bilgiye Erişim Direktifi’nin 1.4.4. numaralı bölümü uyarınca ertelenmiştir.  

Proje Açıklaması 

Markalı ve fason yemeklik yağların işlenmesi, rafine edilmesi ve şişelenmesi işiyle iştigal eden Türk 

menşeili Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘nin (“Şirket” veya “Bunge Türkiye”)işletme sermayesi 

ihtiyaçları ile Ayvalık ve Trakya'daki fabrikalarındaki yatırımlarını finanse etmek için 50 milyon ABD 

Doları tutarında (veya TL eşdeğeri) uzun vadeli kredi. Ayrıca EBRD ve Bunge, Türkiye’deki 
sürdürülebilirlik projelerinde işbirliği yapacaktır. 

Proje Amaçları 

Proje, kadın çiftçilere yönelik eğitim programıyla onların becerilerini ve ekonomik fırsatlara erişimlerini 

artıracaktır. Bunge Türkiye, tarımda akıllı iklim uygulamalarının kullanımı konusunda üreticilere destek 

verecek ve onlarla bilgi paylaşımında bulunacaktır. Banka ayrıca, Türkiye'de organik sertifikalı 

zeytinyağı tedarikini arttırmak ve zeytin üreticiliğinin karbon ayak izindeki iyileştirme alanlarını belirlemek 

için zeytin tedarik zincirinin iklim değişikliği direncini analiz edecek bir teknik işbirliğinin başlatılmasını 

destekleyerek şirketin sertifikalı organik zeytin üretimi yapmasını destekleyecektir. 

Geçiş Etkisi 

ETI 71 

Proje, Türkiye'deki kadın zeytin üreticilerinin becerilerini geliştirmek amacıyla, yinelenebilir ve ulusal 

olarak akredite edilmiş bir eğitim programı sunacağından, projenin birincil geçiş etkisi "Kapsayıcılık"t ır.  



PUBLIC 

PUBLIC 

 
 

Projenin amacı, Türkiye'nin tüm zeytin coğrafyasındaki kadın üreticilerine odaklanarak, zeytin hasadı 

verimliliğini ve iklim direncini artırmak için ihtiyaç duyulan çiftçilik becerilerinin sağlanması ve aynı 
zamanda ekonomik olarak değerli, çevre dostu üretim i sağlamaktır. 

Banka, hammadde tedariki yoluyla şirketin tedarik zinciri kaynak verimliliğini, iklim değişikliğine karşı 

dayanıklılığını ve çevre standartlarını iyileştirmek için Bunge Türkiye ile birlikte çalışacağından, ikincil 

geçiş etkisi "Yeşil"dir. 

Müşteri Bilgileri 

BUNGE GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Şirket, Türkiye'de yer alan Marmara ve Ege bölgelerindeki dört üretim tesisi ile Türkiye merkezli, 

entegre yemeklik yağ üreticisidir. Bunge Türkiye, Komili, Kırlangıç ve Sezai Ömer Madra gibi tanınmış 

yemeklik yağ markalarıyla zeytinyağı, ayçiçek yağı ve pişirme yağı üretmek için yağlı tohumları, tahılları 

ve protein ürünlerini işlemekte, rafine etmekte ve şişelemektedir. Şirket, yağlı tohum işlemede dünya 

lideri olan ve 40'tan fazla ülkede bulunan yaklaşık 300 tesisinde 23.000'den fazla çalışanı ile özel bitki 

bazlı sıvı ve katı yağ üretimi ve tedarikinde lider olan Bunge Limited'in bir iştirakidir. 

EBRD Finans Özeti 

50.000.000,00 ABD Doları Kredi 

Toplam Proje Maliyeti 

50.000.000,00 ABD Doları 

İşletme sermayesi ve yatırım harcamaları ihtiyaçları için uzun vadeli finansman. 
 
 
 
Katkısallık 

Şartlar (yerel para biriminde kullanabilme seçeneği ile daha uzun vadeli kredinin temini), EBRD 

nitelikleri (projeye, harici akredite edilmiş ve özellikle kadın çiftçi odaklı kapsamlı bir eğitim programının 

dâhil edilmesi ile daha yüksek kapsama standartları ve GET (Yeşil Ekonomi Geçişi)'e uygun 

yatırımların finansmanı yoluyla daha iyi enerji ve kaynak verimliliği standartları sağlamak için teknik 

işbirliği).  

 

Çevresel ve Sosyal Özet 

B Sınıfı (ESP 2019). Proje, işletme sermayesinin sağlanmasını, zeytin ve zeytinyağı sektörü için 

sürdürülebilirlik projelerini, çiftçilere yönelik eğitimleri ve şirketin Trakya ve Ayvalık'taki tesislerinde 

seçilen yatırım harcamalarını içermektedir. Çevresel ve sosyal durum tespiti, şirket tarafından bir Ç&S 

araştırmasının yapılmasını, ek destekleyici belgelerin sunulmasını, Bunge 2020 yılı Küresel 

Sürdürülebilirlik Raporu’nun gözden geçirilmesini ve Bunge'nin Türkiye'deki üç üretim tesisindeki bir 
dizi personelle yapılan görüşmeleri içermektedir. 
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Durum tespiti sırasında dikkate alınan temel konular, münferit tesislerdeki operasyonel ve kaynak  

verimliliği konularını, Ç&S yönetim sistemlerinin uygulanmasını, mevcut Körfez  Fabrikası'ndaki üretim 

sürecinin Ayvalık Fabrikası'na taşınması dâhil insan kaynakları yönetimini ve hem şirket bünyesinde 

hem de kamuya açık raporlama süreçlerini içermektedir. Bunge Türkiye, öncelikle ulusal yasal 

gerekliliklere uygunluk ve Bunge Global yönetim sistemleri ve standartlarına uygunluk olmak üzere iki 

alana odaklanan Ç&S konularının yönetimine yönelik kapsamlı bir yaklaşıma sahiptir. Münferit tesisler 

ayrıca çevre konusunda ISO 14001 veya enerji yönetimi konusunda ISO 50001 gibi resmileştirilmiş 

yönetim sistemlerini benimsemeyi de tercih edebilirler. Ç&S konularını yönetmek için yeterli kapasite, 

dünya çapında, Türkiye'deki Bunge bünyesinde ve tümü çevre, sağlık ve güvenlik ve çalışma konularını 

yönetmek için atanmış personele sahip münferit üretim tesislerinde birden fazla düzeyde 

sağlanmaktadır. TPG'ler (Temel Performans Göstergesi) bir dizi konuda mevcuttur ve her üretim, Bunge 

Türkiye'nin küresel gereksinimlerine ve üzerinde anlaşmaya varılan TPG'lere uygunluk açısından 

düzenli olarak denetlenmektedir. 

 

İnsan kaynakları ile ilgili hususlar da aynı şekilde yerel iş kanunu, Toplu Sözleşme ve Bunge yerel ve 

küresel prosedürlerine uygun olarak yönetilmektedir. Çevre ile ilgili olarak, İK ile ilgili hususlar, PR2 ile 

ilgili tüm hususlar için yürürlükte olan yazılı İK politikaları ile kapsamlı bir şekilde yönetilmektedir. Sektör 

ve ülke bağlamı için önemli olan, şirketin personelinin önemli bir bölümünün ilgili sektör birliğine üye 

olduğu bir Toplu İş Sözleşmesine sahip olmasıdır. Bu sözleşme, mevcut Körfez Fabrikası'ndaki üretim 

sürecinin Ayvalık Fabrikası'na taşınması bağlamında da önem taşımaktadır. Yeniden yapılanma süreci, 

personel için önemli değişiklikler içereceğinden, yine ulusal gereksinimlere ve Bunge'nin küresel 

gereksinimlerine uygun olarak, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir sürecin yeniden yürürlüğe girmesini 

sağlamak için hem sendikaya hem de personele ile bir yol haritası iletilmiştir. Sağlık ve güvenlik, ulusal 

gereksinimlere ve Bunge'nin küresel prosedürlerine uygun olarak yönetilmektedir. Sağlık ve güvenlik 

kültürü, uygun yönetim sistemlerinin uygulandığı tüm tesislerde güçlüdür ve bu sistemlerin başarısı, çok 

düşük kaza ve olay oranlarıyla kendini göstermiştir. 

 

Raporlama açısından şirket, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartları, Temel Seçeneği karşılayan 

bir Sürdürülebilirlik Raporu hazırlarken, aynı zamanda bunu Sürdürülebilir Muhasebe Standartları Kurulu 

(SASB) ve İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü'nün (TCFD) ilgili göstergeleri ile uyumlu hale 

getirmeyi amaçlamaktadır. Bu rapor, üzerinde anlaşmaya varılan TPG’lere yönelik standart bir 

raporlama formatı kullanan yerel üretim tesislerinden alınan düzenli raporlarla beslenmektedir. GRI 

raporu, şirket tarafından çeşitli düzeylerde üstlenilen birçok paydaş katılımı faaliyetinin sadece bir 

parçasıdır. Bunge Türkiye, duyurulan bir dizi iletişim kanalıyla harici şikayetlerin alınmasına yönelik bir 

sisteme sahiptir. 

 

Mevcut sistemler ve projenin doğası göz önüne alındığında, Bunge'nin Banka'nın performans 

gerekliliklerine uyum sağlaması için başka herhangi bir eylemin gerekli olduğu düşünülmemektedir ve 

dolayısıyla herhangi bir çevresel ve sosyal eylem planı gerekmeyecektir. Şirketin PR'lere sürekli uyumu 

sağlamak için mevcut yaklaşımlarını uygulamaya devam etmesi ve ayrıca Banka'ya yıllık çevresel ve 

sosyal rapor sunması gerekecektir. 
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Teknik İşbirliği 

Proje, iki Teknik İşbirliği ile ilişkilidir: 

SSF tarafından finanse edilen ve şirket ile maliyet paylaşımı yapılan ilk Teknik İşbirliği, eğitim 

sağlayıcılarıyla işbirliği içerisinde çiftçilerin zeytin üretimindeki becerilerini geliştirecek bir eğitim 

akademisi kurmada şirketi destekleyecektir.  

Türkiye-EBRD İşbirliği Hesabı tarafından finanse edilen ve ş irket ile maliyet paylaşımı yapılan ikinci 

Teknik İşbirliği, zeytin üreticiliğinin karbon ayak izindeki iyileştirme alanlarını belirlemeyi amaçlayan 

zeytin tedarik zincirinin iklim değişikliği direncini analiz edecektir. 

 

Şirket İletişim Bilgileri 

Erdem Yıldız 

erdem.yildiz@bunge.com +90 216 417 27 37 https://www.bunge.com 

Küçükyalı Mahallesi Aydınevler Sanayi Cad. Centrum İş Merkezi, D:3/301, 34854, Maltepe, 

İstanbul, Türkiye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:erdem.yildiz@bunge.com
https://www.bunge.com/
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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 olmak üzere tüm raporlar 
incelenecektir.  Raporlar Bankanın veya Bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerin dillerinden herhangi birinde 
olabilir. Raporlardaki bilgiler iyi niyet temelinde sunulmalıdır.  

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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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 geçi lerek) 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/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/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.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

