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“İsrafsız şirket” prensibiyle çalışıyoruz .
Değerli Paydaşlarımız,
Sürdürülebilirlik kavramı, günümüzde tüm dünyada kabul gören iş

Değer zincirimizin vazgeçilmez halkalarının tamamına dokunarak; topraktan

modellerinin tamamında artık bir tercih olmaktan öte, organizasyon

çiftçiye, çalışanlardan müşterilere uzanan yelpazede tüm paydaşlarımızla

yapılarının, iş akışlarının ve düşünce yapısının yeniden şekillendirilmesini

beraber gelişmek ve büyümek bizim için önemli bir iş yapma şekli. Farklı

gerektiriyor. Şirketlerin varlıklarının sürdürülebilirliği, azalan ve maliyeti

paydaşlarla beraber ve sistemli çalışmanın önemine inanıyor, bu doğrultuda

yükselen kaynaklar karşısında verimliliğini artırıp, yeni dünyaya hazır

sektörel ve uluslararası girişimlerde farklı paydaş gruplarıyla beraber

olabilmesi önemli bir soru olarak ortaya konuyor. Hele ki rekabetin her geçen

çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarının ancak şirket ve tüm çalışanlar

gün arttığı global iş dünyasında farklılaşarak zorlukları göğüslemek, yeni

tarafından benimsendiğinde başarılı olacağına inanıyoruz. Hedeflerimize

olanı yönetmek ve sürdürülebilir başarıyı yakalamak, güçlü ve uygulanabilir

ulaşmak için belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda çalışanlarımızın ve

stratejilerle mümkün.

yöneticilerimizin katkılarıyla bu yolculukta gayretlerimizi arttırarak devam
ediyoruz.

Bizim işimize baktığımızda değişen bir nüfus görüyoruz. Eskiden üretim
stratejilerimizi artan nüfusla ilişkilendirirdik. Günümüzde bu veri yeterli değil.

Sürdürülebilirlik vizyonumuzu çalışanlarımızın inovasyon ve girişimcilik

Daha talepkar, dijital iletişim sayesinde öğrenen, merak eden, sorgulayan bir

yeteneklerini geliştirmek için de bir fırsat olarak görüyoruz. Bu nedenle ‘Akıl

nüfusla karşı karşıyayız. Sadece artan bir gıda talebi değil tüketicilerin kişiye

Küpü’ projemizle çalışanlarımızın fikirlerini açık inovasyonla bir iç iletişim

özel tercihlerini, taleplerini görüyoruz. İş akışımızı yeni tüketici tercih ve

aracı olarak kullanıyoruz. Geçtiğimiz yıl “Akıl Küpü’ne çalışanlarımız 5 bin

beklentilerini doğru okumamız, tüketiciye ve alışveriş yapanlara ulaşmak

500 fikir iletti, bu fikirlerin yüzde 9’unu hayata geçirdik.

konusunda kanal tercihlerini dünyadaki değişimlere cevap verecek şekilde
geliştirilmiş strateji ve programla desteklememiz gerekiyor.

Operasyonlarımızda yaptığımız iyileştirmelerin temelinde operasyonel
mükemmellik projesi yatıyor. Proje kapsamında sürekli gelişim anlayışıyla,

Asla unutmamalıyız ki, kaynaklar kurulduğumuz yıllardaki kadar bol değil.

çok sayıda mükemmellik aracı ve kalite yönetim sistemini hayata

Kurucumuz Sabri Ülker’den bizlere miras kalan ve kurulduğumuz günden bu

geçiriyoruz. Bu çalışmalar şirketimize önemli finansal ve operasyonel

yana asla taviz vermediğimiz ‘israfsız şirket modeli’ne sadık bir şekilde bu

faydalar getiriyor. Ülker’de “Sıfır Kayıp Yolculuğu” planı doğrultusunda

kriterleri dikkate alarak aksiyon planlarımızı belirliyor ve bu sayede gıda

ilerliyor.

sektöründeki değişimlere anında uyum sağlayabiliyoruz.
Karbon salım artışı olmadan büyüme stratejisini açıklayan Türkiye’deki ilk
Ülker Bisküvi’nin başarısında buğdayın önce una, sonra da ileri üretim

şirket olarak hedefimizle uyumlu şekilde 2014 yılından beri büyürken,

teknolojisiyle bisküvi ve diğer atıştırmalık gibi katma değerli ürünlere

toplam salımlarımızı aynı seviyede tutuyoruz. Öte yandan Gebze Bisküvi

dönüşmesinin yanı sıra yatırımları ve ihracatı ile ülke ekonomisine katkısı da

Fabrikası’nda gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik uygulamalarıyla da

önemli yer tutuyor. Şirketimizi ileriye taşırken, hedeflerimiz arasında gelecek

Türkiye’de kendi sektöründe BREEAM “Yeşil Bina Sertifikası” kazanan ilk

nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için gıda sektörünün sürdürülebilir

gıda üreticisi olduk.

dönüşümüne öncülük etmek de bulunuyor. Bu nedenle kurulduğumuz ilk
günden bu yana “israfsız şirket” prensibiyle hareket ediyor, sürdürülebilirlik

Önümüzdeki yıl da sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda emin

alanında da lider bir şirket olmak için çalışıyoruz.

adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Ülker Bisküvi’nin sürdürülebilirlik
yolculuğunda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza

Kuruluşumuzun 80. yılına denk gelen 2024 için belirlediğimiz çevre, değer

teşekkür ediyorum.

zinciri, inovasyon, çalışanlar, toplumsal sorumluluk, liderlik alanlarını
kapsayan sürdürülebilirlik hedeflerimize adım adım ilerlemenin mutluluğunu

Saygılarımla,

yaşıyoruz. Finansal açıdan 2018 yılında da başarılı performansımızı

Mehmet Tütüncü

sürdürerek 554 bin ton satış hacmine, 6 milyar TL ciroya ve 779 milyon TL

Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu Başkanı & CEO

esas faaliyet kârına ulaştık.
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Rapor
Hakkında

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

Ülker Bisküvi
Hakkında

2018 Sürdürülebilirlik Raporumuz, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

Küçük bir atölyede 1944 yılında temeli atılan

(Ülker Bisküvi)’nin 1 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki

markamız, bugün dünyada bisküvi

Türkiye operasyonlarındaki ekonomik, kurumsal yönetim, sosyal

sektörünün liderleri arasında yer alıyor.

ve çevresel performansımızı içeriyor. Gelecek planlarını da içeren

Türkiye’nin önde gelen gıda şirketlerinden

bu raporda iş modelimizle yarattığımız değeri yansıttık.

biri olarak yurt içinde 6, yurt dışında 4
fabrikada bisküvi, çikolata ve kek

GRI Standartları “Temel” seçeneğine uyumlu olarak

kategorilerinde yüzlerce çeşit üretiyoruz.

hazırladığımız bu raporda ayrıca GRI Gıda Sektör Eki ve

Ankara, Karaman, Esenyurt/İstanbul,

Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu’nun (SASB)

Gebze/Kocaeli, Silivri/İstanbul,

İşlenmiş Gıdalar (Processed Foods) Rehberinden yararlandık.

Topkapı/İstanbul, Mısır’da bulunan 1, Suudi

Liderlik yaklaşımımız kapsamında faaliyetlerimizi Sürdürülebilir

Arabistan’da bulunan 2 fabrikamız ve 2017

Kalkınma Hedefleriyle ilişkilendirerek hedeflere katkımızı ortaya

yılında bünyemize katılan Kazakistan

koyduk.

fabrikamızla toplam on fabrikada üretim
yapıyoruz.

Rapor ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızla ilgili tüm soru, görüş
ve önerilerinizi surdurulebilirlik.platformu@ulker.com.tr adresine

Ürünlerimizi Türkiye’yle birlikte Orta Doğu,

iletebilirsiniz.

Orta Asya, Avrupa, Afrika, Amerika ve Rusya
gibi dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerle

pladis
Hakkında

buluşturuyoruz. Topluma değer katarak bir
dünya markası olmaya odaklanıyoruz.
2018 yılında da başarılı performansımızı
sürdürerek 554 bin ton satış hacmine, 6
milyar TL ciroya ve 779 milyon TL esas
faaliyet kârına ulaştık.

pladis, Yıldız Holding’in ana işi olan atıştırmalık
grubundaki Godiva Chocolatier, United Biscuits,
DeMet’s Candy Company ve Ülker markalarının bir
araya gelmesiyle 2016 yılında kuruldu. Gelirleriyle ana
ortaklığı olan Yıldız Holding’in en büyük kısmını
oluşturan pladis, küresel bir şirket olarak dünyanın
farklı coğrafyalarında 13 ülkede, farklı tüketici beklenti
ve ihtiyaçlarını karşılayacak zenginlikte ürünle ve
17.000 çalışanıyla 180 ülkede faaliyet gösteriyor.

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

SERMAYE YAPISI

%51

pladis
Foods
Limited

%7,48

Ülker Aile Bireyleri

%41,52

Halka Açık

LİDERLİK

EKLER

GRI
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ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İşimizi yaparken
mutlu etmeyi ve
mutlu olmayı
önemsiyoruz.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
İLKELERİMİZ

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

Değişime öncülük eder, yeni ve farklı fikirleri

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde en iyi uygulamaları

kucaklarız. Çevresel sürdürülebilirlik anlamında

takip eder, daha iyisini yapmayı hedefleriz. Değer

gerekli adımlar atabilirken; sıfır atık üreten,

zincirindeki tüm paydaşların temel gereksinimlerini

karbon-nötr uygulamalara sahip, sürdürülebilir su

karşılamalarına yardımcı olur, özellikle çiftçiler ve

yönetimi ve hammadde tedarikiyle

üreticilerle birlikte yol alırız. Şirket değerleriyle

operasyonlarımızda verimliliği ve mükemmelliği

sürdürülebilir toplum değerlerini harmanlayarak, iş

sonuna kadar özümseriz.

yapış şekillerimizde bütünleştiririz.

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
İLKELERİMİZ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda birinciliği

Çalışanlarımız, Ülker Bisküvi sürdürülebilirlik

hedefleriz. Çok çalışarak ve kendini aşarak

çalışmalarının en önemli halkasıdır. İşimizin

en iyiyi, en önce sunma motivasyonuyla

farklı alanlarında olduğu gibi çalışanlarımız için

çalışırız. Şirketimiz değerleri ile paralel

de sürdürülebilir yaklaşımlar geliştiririz.

saygılı rekabet anlayışını içselleştirir, tüm

Biliyoruz ki, ancak her bir çalışanımızın ortak

paydaşlarımız ve yatırımcılarımız için

çabasıyla başarıya ulaşabiliriz. Bireysel

sürekli değer üretiriz.

farklılıklarımız saygı görür, aynı hedef için tek
bir ekip olarak gayret sarfederiz. İnsanı
merkezde tutar, yeni yeteneklerin gelişmesi
için gerekli zemini oluştururuz. İç iletişimde
hiyerarşik yapılanmadan uzak durur, tüm
çalışanlarımıza hak ettiği değeri veririz.

“

Sektöründe öncü

olmanın sorumluluğuyla hareket ederiz. Başarma

azmimiz ve çalışkanlığımızla, yaptığımız işe
yüreğimizi koyar, hedeflediğimiz
sonucu aşarız.

TOPLUMSAL
SORUMLULUK

LİDERLİK
Sektöründe öncü olmanın sorumluluğuyla
hareket ederiz. Başarma azmimiz ve

Sağlıklı ve aktif yaşamı ön plana çıkarır, bu

çalışkanlığımızla, yaptığımız işe yüreğimizi

konuda tüm tüketicileri ve diğer paydaşlarımızı

koyar, hedeflediğimiz sonucu aşarız.

şeffaf bir biçimde bilgilendiririz. Sağlıklı bir

Küresel gelişmeleri takip eder, kuralları

toplumu desteklerken, hayatı kolaylaştırır,

belirler, yenilikçi ve özgün bir biçimde

yalınlaştırmaya odaklanırız.

dönüşümsel liderlik yaparız.
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STRATEJİK
YAKLAŞIM:
MOVERS
Rekabetin her geçen gün arttığı global
iş dünyasında farklılaşmak ve
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TOPLUMSAL SORUMLULUK
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Stratejimizin ilk hedefi, yaptığımız her işin bize maddi değer sağlayıp sağlamadığını
sorgulamaktır. Bu sorgulama süreci, yaptığımız işlerin verimliliğini artıracak ve
büyüme hedeflerimizi doğrudan etkileyecektir.

Maddi değer üretebilmek için hepimizin sahiplenmesi gereken, hepimizi
heyecanlandıracak ortak hedefler olmalı. Hedeflerimiz uzun vadeli olarak düşünülmeli,
aynı zamanda kısa vadelere bölünerek aşama aşama gerçekleştirilmelidir.

sürdürülebilir başarıyı yakalamak, güçlü
ve uygulanabilir bir stratejiyle mümkün.
MOVERS, bize bunu uygulayabilme
imkânı veren yeni strateji yaklaşımımız.
Bir düşünce, hatta yaşam biçimi...

Hepimizin ortak hedefi, yeni değerler var etmek ve bu değerlerle rakiplerimizden
farklılaşmak. Değer zincirindeki her adımın daha fazla değer üretme potansiyeline
sahip olduğunu bilmeliyiz.

“Mutlu Et, Mutlu Ol” felsefemizin son
ürünü... Bir akrostiş olan MOVERS,
yaptığımız her işte dikkate almamız
gereken altı önemli adımın baş
harflerinden oluşuyor.

Bir değer var edebilmek için iş sonuçlarını olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek tüm iç
ve dış faktörleri hesaba katmak, olmazsa olmaz. Etkin risk ve fırsat değerlendirmesi
yapmamız, daha garantili ve başarılı sonuçlar almamızı sağlayacaktır.

Etkin risk ve fırsat yönetimi için güncel rekabet ortamını ve rekabetin geleceğini doğru
analiz etmek hayati önem taşıyor. Sektör içindeki ve dışındaki rakiplerimizi yakından
takip etmemiz gerekiyor.

İş hayatında, sürdürülebilir olmayan hiçbir başarı bir anlam ifade etmez. Bu nedenle
sürdürülebilirlik bizim için hem iş başarısı hem de çevre ve toplum üzerindeki etkimiz
açısından son derece önemlidir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YAKLAŞIMI
2014 yılından beri
sürdürülebilirliğin çalışanlarımız tarafından
benimsenmesi ve tüm operasyonlarımıza yaygınlaşması için çalışıyoruz. Bu
Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı hızlandırdığımız

Kurulduğumuz günden beri mutlu et, mutlu ol anlayışıyla sürdürülebilirliği işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Tüm değer zincirimize dokunarak topraktan çiftçiye,
çalışanlardan müşterilere paydaşlarımızla beraber gelişmek ve büyümek için çalışıyoruz.
Bu alanda yaptığımız çalışmaları Çevre, Değer Zinciri, Çalışanlar, İnovasyon, Toplumsal
Sorumluluk ve Liderlik olmak üzere altı başlık altında topluyoruz.
“Bu Dünya Bizim” mottosuyla sürdürülebilirlik alanında da lider bir şirket olarak ilerliyoruz.
Bu yolculukta 2024 yılı için belirlediğimiz hedefleri ve altı alanda geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik ilkelerimizi referans alıyoruz. Ulusal ve uluslararası gündemi her zaman takip
ediyor, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlamayı önceliklerimizden biri
olarak konumlandırıyoruz.
Sürdürülebilirlik çalışmalarının ancak tüm şirket ve çalışanlar tarafından benimsendiğinde başarılı olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı Yönetim Kurulu liderliğinde, hedeflerimize ulaşmak için belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda tüm çalışanlar ve
yöneticilerimizin katkılarıyla sürdürüyoruz. Hedefler kapsamındaki ilerleme aynı zamanda
CEO dahil olmak üzere çalışan ve yönetici performans göstergelerine girdi sağlıyor.

2024 Hedeflerimiz
ulaşmak istediğimiz yol
haritasını tanımlıyor.

doğrultuda çalışanlarımıza eğitimler veriyor ve farklı birimlerle gerçekleştirdiğimiz

2024 hedeflerimiz
ulaşmak istediğimiz yol haritasını tanımlıyor. Hedeflerimizi
çalıştaylarla stratejimizi ve hedeflerimizi belirliyoruz.

düzenli olarak takip ediyor ve gözden geçiriyoruz. Bu yıl neredeyse tüm birimlerle
gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarla yeni iş ve büyüme stratejimiz kapsamında hedeflerimizi
ve yol haritalarımızı güncelleme çalışmalarımız devam ediyor.
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Ülker’in Değer Zinciri

Tedarik

Buğday, kakao vb. tarımsal
hammadde üretimi
Ambalajlar, hizmet ve diğer
malların tedariki

Satış ve Pazarlama

Müşteri yönetimi
Sorumlu pazarlama faaliyetleri

Üretim

10 fabrikada Ülker Bisküvi
ürünlerinin üretimi
Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri
Çalışanlarla ilişkiler

Lojistik

Ürünlerin satış
noktalarına dağıtımı
Araç filosu optimizasyonu

GRI
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DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

Öncelikli Konular
analiziyle her yıl güncellediğimiz öncelikli konularımız üzerinden sürdürülebilirlik stratejimiz ve
çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu analiz paydaşlarımızın beklentilerini ve küresel gündemi daha iyi
anlamamıza ve en iyi şekilde aksiyon almamıza yardımcı oluyor. Ayrıca rapor içeriklerini de öncelikli
konular doğrultusunda şekillendiriyoruz.
Analize paydaş görüşleri, dış trendler, yönetici görüşleri ve şirket stratejisi girdi sağlıyor. Paydaşlarımıza
düzenli aralıklarla ulaşıyor ve Ülker’in öncelikli konularını, Ülker’in çalışmaları hakkındaki fikirlerini ve
beklentilerini soruyoruz. Bu yıl farklı gruplar arasından belirlediğimiz en önemli paydaşların görüşlerini
anketler aracılığıyla aldık. Daha önce aldığımız paydaş görüşleri ve yeni sonuçları değerlendirerek
konuların paydaşlar için önemini belirledik.

Orta Önem

LİDERLİK

EKLER

Yüksek Önem

1

Paydaşlar için Önemi I Paydaş analizleri

Öncelikli konular sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temellerinden birini oluşturuyor. Önceliklendirme

TOPLUMSAL SORUMLULUK

2

3
4

5
8

9

15

18

13

6

10

7
16

11
12
14

Çok Öncelikli

17

20

19

Öncelikli

Orta Öncelikli

Ülker Bisküvi için önemini belirlerken şirket stratejisi ve yönetici görüşlerinin yanı sıra kapsamlı bir dış
trend analizi gerçekleştirdik. Dış trend analizinde uluslararası ve sektörel girişim ve derneklerin raporları,
küresel trendler ve diğer sektör oyuncularının önceliklerinden yararlandık.
Çok öncelikli konularımız önceki yıllarla benzerlik gösteriyor. Gıda atıkları ve tedarik güvenliği önem

Ülker Bisküvi için Önemi I Strateji + Yönetici Görüşleri + Dış Trendler

kazanan yeni konular arasında yer alıyor. Çok öncelikli konuları hedeflerimiz ve stratejik adımlarla takip
etmeye devam ederken ortaya çıkan yeni konular gelecekte üzerine eğilmeyi planladığımız alanları
gösteriyor.

1 Sürdürülebilir hammadde tedariki

11 Gıda sektöründe sürdürülebilirlik liderliği

2 Gıda güvenliği ve kalitesi

12 Tedarik güvenliği

3 Gıda atıkları

13 Tedarikçi ilişkileri

4 İş sağlığı ve güvenliği

14 Su riskleri ve yönetimi

5 Ambalajlar

15 Ürün etiketleri

6 Ar-Ge ve inovasyon

16 Dengeli beslenme

Bu Dünya Bizim Alanı

Öncelikli Konu

Çevre

İklim değişikliği ve enerji

Değer Zinciri

Sürdürülebilir hammadde tedariki

İnovasyon

Ar-Ge ve inovasyon

Çalışanlar

7 Atıklar

17 Fırsat eşitliği ve çeşitlilik

İş sağlığı ve güvenliği

8 Yetenekleri çekme ve elde tutma

18 Sorumlu pazarlama

Toplumsal Sorumluluk

Gıda güvenliği ve kalitesi

9 İş etiği ve şeffaflık

19 Biyoçeşitlilik

Liderlik

Gıda sektöründe sürdürülebilirlik liderliği

10 İklim değişikliği ve enerji

20 Toplumsal yatırım programları

GRI
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Paydaşlarla Diyalog
Hem iç hem dış paydaşlarımızla düzenli diyaloğa büyük önem veriyor, sürdürülebilir başarının temellerinden biri olarak görüyoruz. Hedeflerimize ulaşmak ve
ötesine geçmek için paydaşlarımızı dinleyerek görüşlerini karar alma süreçlerine
dahil ediyoruz.
Küresel zorlukları aşmak için farklı paydaşlarla beraber ve sistemli çalışmanın
gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda sektörel ve uluslararası girişimlerde farklı
paydaş gruplarıyla beraber çalışıyoruz. Gıda dernekleri, World Cocoa Foundation
(WCF), Kakao İzlenirliği ve Sürdürülebilirliği için Üretici Birliği (PACTS) gibi
kuruluşlarla iş birlikleri yapıyor, tüm süreçlerde paydaşların katkılarıyla ilerlemeyi
ve farklı platformlarda aktif katılımla iş birliklerini arttırmayı hedefliyoruz.
Yıldız Holding ev sahipliğinde başlatılan “Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler
Zirvesi” kapsamında iş dünyasının sürdürülebilirlik için ortak çalışmasını destekliyor ve bu platformda yer alıyoruz.

paydaş analizine göre
paydaşlarımız; Sürdürülebilirlik alanında liderlik göstermeye
Gerçekleştirdiğimiz

devam etmemizi ve tedarikçileri bilinçlendirerek
dönüştürmemizi bekliyor. Sürdürülebilirlik alanında liderlik,

Ar-Ge ve inovasyon alanını iyi yönetilen, yetenek

yönetimi ve ambalaj yönetimini gelişmesi gereken alanlar olarak
tanımlıyor.

Ana paydaş gruplarımız ve iletişim yollarına Ek 1’den ulaşabilirsiniz.
Üyelikler ve iş birliklerimizin listesine Ek 2’den erişebilirsiniz.

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI
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ÇEVRE

KONU ALANI HEDEF
verimliliği stratejisi geliştirmek

Birim üretim başına su kullanımını %30

azaltmak

hedefimize ulaştık.

sıfır atık göndermek

azaltmak
güneş panelleri kurmak

BREEAM Yeşil Bina Sertifikası almak

Yaşam döngüsü analizi çalışmalarıyla ürünlerin

Düzenli depolama alanına giden atık oranı %10

oldu.
azalttık.

Panel kullanılacak fabrikanın tespiti ve fizibilite süreci

devam ediyor.

BREEAM Yeşil Bina Sertifikasını GOOD seviyesinde almaya
hak kazandık.

etkilerinin azaltılması konusunda yol

azaltmak

gösterici oluyor.

2, 8,
12, 13,
17

%15 azaltım sağladık.

Sürdürülebilir ambalaj stratejisi ve politikası oluşturmak

Politika ve strateji çalışmalarımız devam

Ambalaj azaltım çalışmalarının yapılması

92 ton plastik, 173 ton kağıt azaltımı yaptık.

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

İKLİM
EYLEMİ

7, 12,
13,15

Yaşam döngüsü analizi çalışması tamamlandı. Ürünlerin çevresel

çevresel etkisini azaltmak

ÇEVRE

azaltarak 2024

Son iki yılda iade esnek ambalaj ve koli oranını %55

Hedefe uygun ilerleme devam ediyor.

GRI

Birim üretim başına CO2 salımları %0,3 arttı.

azaltmak

%100 geri dönüşümle düzenli depolama alanlarına

Lojistik kaynaklı karbon salımlarını %20

EKLER

SKH* DURUM

Strateji geliştirme çalışmalarımız devam ediyor.

Gebze Fabrikamıza

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

LİDERLİK

Uzun vadeli enerji

Uygun fabrikaların çatılarına

Hedefe ulaşıldı.

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Karbon salımı miktarımız 2014 yılı ile aynı seviyede bulunuyor.

Ambalaj firesini %50

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

Karbon salım artışı olmadan büyümek

Birim üretim başına su kullanımını %30

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

İLERLEME (2014’e göre)

Birim üretim başına karbon salımını %40

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

ediyor.

Hedefin gerisinde kalındı.

KARASAL
YAŞAM

AÇLIĞA
SON

DEĞER ZİNCİRİ

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

9, 12

*Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

İKLİM
EYLEMİ

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

İNOVASYON

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

12

ÇEVRE

KONU ALANI HEDEF

Yaklaşık 2500 çalışanımıza standart sürdürülebilirlik eğitimi
verildi.

çalışanlar

2016’ya göre kaza sıklık oranını %47, kaza ağırlık oranını
%24 azalttık .

Çalışanlardan akıl küpü öneri sistemine sürdürülebilirlik başlığı
altında her yıl en az 500 öneri verilmesi

Devam ediyor.

Çalışan bağlılığını %65-100 aralığında tutmak

2017 yılı bağlılık oranı %77’dir.

%12 seviyesine düşürmek.

ve şeker miktarlarını azaltmak

Satış ve dağıtım kanallarındaki şikayetleri %20

yağ, tuz
azaltmak

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

etmek

Hedefe uygun ilerleme devam ediyor.

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

Son iki yılda çikolata ürünlerinde 727

GRI

8, 10

ton yağ, son bir yılda

180 ton şeker, 17 ton tuz azalttık.
Son iki yılda %7

• Sürdürülebilir fındık tarımı projesi
• Dünya Kakao Vakfı desteği
• Food Drink Europe ve EUFIC üyeliği

SAĞLIKLI
BİREYLER

2, 3,
12

azaltım
17

Hedefin gerisinde kalındı.

AÇLIĞA
SON

TOPLUMSAL SORUMLULUK

EKLER

Çalışan devir oranı %15 olarak gerçekleşti.

Alanında lider kurumlarla toplum sağlığı ve geleceğe yönelik
proje ve iş birliklerine devam

LİDERLİK

SKH* DURUM

Standart sürdürülebilirlik eğitimlerinin tüm
tarafından alınmasını sağlamak

Hedefe ulaşıldı.

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

%2,61 olarak gerçekleşti.

Tüm ürün kategorilerinde kullanılan doymuş

LİDERLİK

ÇALIŞANLAR

Kayıp yetenek (regretted loss) oranını %3’ün altında tutmak

Çalışan devir oranını

TOPLUMSAL
SORUMLULUK

İNOVASYON

İLERLEME (2014’e göre)

Gün kayıplı iş kazalarını sıfırlamak

ÇALIŞANLAR

DEĞER ZİNCİRİ

*Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

LİDERLİK
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ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
VE RİSK YÖNETİMİ
Sürdürülebilirlik çalışmalarını Sürdürülebilirlik Platformu aracılığıyla
özgün bir yapıyla yönetiyoruz. Sürdürülebilirlik Platformu sorumlulukları
arasında sürdürülebilirlikle ilgili politikaların, stratejilerin ve hedeflerin
belirlenmesi ve paydaşlarla iletişim kurularak sürdürülebilirlik konusunda
geri bildirimleri almak bulunuyor. Platform iş birimlerinin arasındaki
koordinasyon ve iş birliğini sağlama görevini de üstleniyor. Bunun yanı
sıra Platform, sürdürülebilirlik çalışmalarının yürütülmesini denetleyerek
stratejisinin ve hedeflerinin güncellenmesini takip etmekle yükümlü
bulunuyor.

YÖNETİM
KURULU
BAŞKANI

PAYDAŞLAR

Yönetim Kurulu’na raporlamakla ve Yönetim Kurulu’nun sürdürülebilirlik

Çalışmalar Ar-Ge, insan kaynakları, kurumsal iletişim, mali işler,
operasyonel mükemmellik, kalite, SEÇ (Sağlık, Emniyet, Enerji, Çevre),
pazarlama, satın alma, tedarik zinciri gibi farklı fonksiyonlarda entegre

GERİ BİLDİRİMLER

bir yaklaşımla ele alınıyor.

ÇALIŞANLAR

sürdürülebİlİrlİk
platformu başkanı Ülker
Türkİye Başkanı

Ar-Ge

İnsan
Lojİstİk
Kaynakları

Satınalma

Platform Koordİnatörü:
Sürdürülebİlİrlİk,
OM-SEÇ ve Kalİte Başkan
Yardımcılığı

Kurumsal
İletİşİm

Pazarlama

Yatırımcı
İlİşkİlerİ

Kalİte

ÇEVRE,
ENERJİ, İSG

GRI
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ÇEVRE

Risk
Yönetimi
Sürdürülebilirlik risklerinin etkin yönetimi işimizin

çalışıyor her birimin riskleri tanımlamasına ve

devamlılığı için büyük önem taşıyor. Risk yönetimi

değerlendirmesine önem veriyoruz.

finansal risklerin yanı sıra iklim değişikliği gibi

Risk yönetimi faaliyetleri Yönetim Kurulu’na bağlı

küresel trendlerle bağlantılı risklerin

Risk Komitesi tarafından yürütülüyor. Risk komitesi,

değerlendirilmesini de içeriyor.

risk matrisinde tanımlanan risklerin, etki alanlarını,
olma olasılıklarını, sorumlu birimleri, alınması

Tarımsal hammaddenin üretiminden başlayarak

gereken ilk aksiyonları ve risklerin türlerini düzenli

müşteriye ulaşmasına kadar tüm değer zincirinde

olarak takip etmekten sorumlu bulunuyor. Komite

finansal ve finansal olmayan riskleri değerlendirerek

düzenli olarak Yönetim Kurulu’na raporlama yapıyor

takip ediyoruz. Çevresel ve sosyal riskleri de bu

ve bağımsız olarak denetleniyor.

kapsamda ele alarak faaliyetlerimiz üzerindeki
etkilerini değerlendiriyoruz. Kur ve faiz riski, iklim
değişikliği etkisiyle değişen ham madde fiyatları,
farklı coğrafyalardaki ortaklık ve yeni yatırım riskleri,
insan haklarına uyum gibi konulardaki riskleri takip
ediyoruz. Tüm çalışanların risk kültürünü alması için

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI
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ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

ETİK
İşimizi yaparken tüm paydaşlarımızı gözeten ahlaklı ve etik iş

tutuluyor ve iki aylık aralıklarla toplanan Etik Kurul’a iletilerek ve

yapış şeklini benimsiyoruz. Etik İlkeler bu doğrultuda temel

içeriğine bağlı olarak İnsan Kaynakları, Hukuk ve İç Denetim

dayanağımızı oluşturuyor. Etik İlkeler paydaşlarımızla olan

gibi farklı birimlerin katkılarıyla çözüme kavuşturuluyor. Bu yıl

ilişkilerimizi belirlemenin yanı sıra yolsuzluk ve rüşvetle müca-

etik hattına ulaşan 15 bildirimin tamamı çözüme kavuşturuldu.

dele düzenlemelerini de içeriyor. Tüm iş süreçlerimizi Etik İlkeler

2 adet yolsuzluk vakası tespit edildi ve bir çalışana bu doğrultu-

çerçevesinde şekillendiriyoruz. Etik İlkelere uyumsuzlukları

da disiplin cezası verildi. Yolsuzluk kapsamında herhangi bir

bildirim hattıyla takip ediyor ve hem mavi yaka hem beyaz yaka

kamu davası bulunmuyor.

çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin bu ilkeleri benimsemesi
için eğitimler veriyoruz. Bu yıl 655 çalışanımız 1 saat yolsuzluk

Etik iş yapma şeklimiz tüm değer zincirinde insan haklarına

ve rüşvetle mücadele konularını da kapsayan etik ilkeler eğitimi

saygıyı da kapsıyor. Bu doğrultuda oluşturduğumuz İnsan

aldı.

Hakları Politikası, OECD Çok Uluslu Şirketler Rehber İlkeleri ve
Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri’ni temel alıyor.

Çalışanlarımız Etik İlkeler Kılavuzu’na internet sitesi üzerinden

Politika’yı faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin dillerine çeviriyoruz.

ve İnsan Kaynakları aracılığıyla ulaşabiliyor, etik konulardaki her

Mısır ve Suudi Arabistan’da Arapça, Kazakistan’da ise Kazakça

türlü bildirimlerini iletebiliyor. İhlaller etikbildirim@ulker.com.tr

ve Rusça olarak yayınladığımız politikayı paydaşlarımızla

adresine bildiriliyor. Çalışanların ilettiği tüm bildirimler gizli

paylaşıyoruz.

İşimizi yaparken tüm
paydaşlarımızı gözeten
ahlaklı ve etik iş yapış
şeklini benimsiyoruz.

Ülker Bisküvi Etik İlkeleri’ne bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Ülker Bisküvi İnsan Hakları Politikası’na bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

GRI
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ÇEVRE

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

Toplam

+ atıklarımızı

%

90

gerİ dönüştürdük

ve tekrar kullandık.

17

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

ÇEVRE
Faaliyetlerimizin doğal kaynaklara bağlı olduğunu biliyor ve bu doğrultuda toprağı, suyu ve biyoçeşitliliği korumak
ve çevresel etkileri azaltmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda iş yapış şeklimizi sürekli gözden
geçiriyoruz. Çevreye karşı duyduğumuz sorumluluk, gıda ve tarım sektöründeki öncü konumumuzla sektörün
sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz. Çevre alanındaki çalışmalarımızı iklim değişikliği ve enerji, su kullanımı, atık
ve ambalaj yönetimi ve biyoçeşitliliğin korunması kapsamında ele alıyoruz.

HEDEF
KARBON SALIMI ARTIŞI

İLERLEME
Karbon salımı
miktarımız

OLMADAN 2014 yılıyla
seviyede
BÜYÜMEK aynı
bulunuyor.
UZUN VADELİ

ENERJİ

Strateji geliştirme
çalışmalarımız

HEDEF

100

%
GERİ DÖNÜŞÜMle

DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARINA

SIFIR ATIK GÖNDERMEK

AMBALAJ FİRESİNİ

50

devam
VERİMLİLİĞİ ediyor.
STRATEJİSİ GELİŞTİRMEK

%
AZALTMAK

BİRİM ÜRETİM BAŞINA

UYGUN FABRİKALARIN

KARBON SALIMINI

40

%
AZALTMAK

BİRİM ÜRETİM BAŞINA

SU KULLANIMINI

%

30

AZALTMAK

Birim üretim başına

CO2 salımları bir
önceki yıla göre
%0,3 arttı.

ÇATILARINA GÜNEŞ
PANELLERİ KURMAK
GEBZE FABRİKASI’NA

BREEAM YEŞİL
BİNA SERTİFİKASI ALMAK

Birim üretim başına
su kullanımını

%30 azaltarak
2024 hedefimize
ulaştık.

YAŞAM
DÖNGÜSÜ ANALİZİ
ÇALIŞMALARIYLA
ÜRÜNLERİN ÇEVRESEL

ETKİSİNİ AZALTMAK

İLERLEME
Düzenli depolama
alanına giden atık oranı

%10 oldu.

Son 2 yılda iade esnek
ambalaj ve koli oranını

%55
azalttık.

Panel kullanılacak
fabrikanın tespiti ve
fizibilite süreci

devam ediyor.

BREEAM Yeşil Bina
sertifikasını GOOD
seviyesinde almaya
hak kazandık.
Yaşam döngüsü
analizi çalışması

tamamlandı.

Ürünlerin çevresel
etkilerinin azaltılması
konusunda yol

gösterici oluyor.

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

İKLİM
EYLEMİ

KARASAL
YAŞAM

18

ÇEVRE

Ankara
Esenyurt

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

Çevresel odak alanlarımızda belirlediğimiz

Yönetim Sistemi sertifikaları doğrultusunda

2024 hedefleriyle performansımızı takip

yönetiyoruz. Ayrıca ISO 50001 Enerji Yönetim

ediyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmek

Sistemi sertifikası Silivri fabrikamız dışındaki

amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyor, olumsuz

tüm fabrikalarımızda bulunuyor. Silivri

çevresel etkilerimizi en aza indiriyoruz. Bu

fabrikamızın da ISO 50001 sertifikasını 2019

kapsamda koymuş olduğumuz hedeflere

yılı içerisinde almayı hedefliyoruz. Buna ilave

erişmek ve çevre performansımızı iyileştirmek

olarak tüm fabrikalar için ISO 50001’in en

için 2018 içerisinde toplam 1 milyon TL’lik

güncel versiyonu olan ISO 50001:2018

çevre yatırımı ve harcaması gerçekleştirdik.

kapsamında güncellemeler devam ediyor.

Koyduğumuz çevre hedeflerine ulaşmak için

Ürünlerimiz için yaşam döngüsü analizi

yaklaşımımızın tüm çalışanlarımız tarafından

gerçekleştiriyoruz. Bu analiz ürünlerin ham

benimsenmesine önem veriyoruz. Bu

maddeden bertaraf edilene kadarki tüm

doğrultuda çalışanlarımıza çevre alanında

süreçlerdeki çevresel etkilerini analiz

eğitimler veriyor ve farkındalık çalışmaları

etmemize imkan sağlıyor. Bu çerçevede

gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda çalışanlar

Biskrem ve Çokokrem markalarımızın

için belirlemiş olduğumuz kişisel performans

tamamlanan yaşam döngüsü analizinden

göstergelerinde de iklim değişikliği ve çevreyle

edinilen çıktıları benzer ürün gruplarına da

ilgili kriterler bulunuyor. Böylelikle sadece

yayarak çevresel etkilerimizin kapsamlı

operasyonlarımızın çevre performansı değil

yönetimini sağlıyoruz.

aynı zamanda tüm çalışanlar için belirlenmiş

Çevre performansımızı geliştirmek amacıyla

performans göstergeleri takip ediliyor ve

tüm paydaşlarımızın görüş ve tavsiyelerini

yönetim kuruluna raporlanıyor.

değerlendiriyoruz. Böylelikle özel sektörün,
kamunun, STK’ların ve üniversitelerin

Gebze
Karaman

Çevre performansımızın yönetiminde hem

beklentilerini değerlendirerek kurumsal

kurum içi politikalar hem de uluslararası

önceliklerimiz ve stratejimiz doğrultusunda

standartlar yol gösterici oluyor. Tüm

çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

fabrikalarımızdaki operasyonları ISO 9001
Silivri

Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre

Topkapı
: Sertifika mevcut.
: Sertifikalandırma süreci devam ediyor.

Ülker çevre yönetimi politikamıza ve çevre için vaatlerimize
Ülker Yatırımcı İlişkileri web sitesinden erişebilirsiniz.
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14,2 bin

9.000

artan aşırı hava olayları, kuraklık, doğal kaynakların
sınırlı ve hızla tükeniyor oluşu hem çevre hem de
sosyal açısından pek çok sorunu da beraberinde
getiriyor. İklim değişikliğiyle mücadele noktasında
özellikle iş dünyasına büyük sorumluluklar düşüyor.
Bu doğrultuda belirlemiş olduğumuz çevre
hedeflerini gerçekleştirebilmek için özellikle karbon
emisyonlarının ve enerji tüketiminin etkin yönetimi
yüksek önem taşıyor.
Faaliyet hacmimiz sürekli büyürken ürün başına
karbon salımlarımızı 2014 değeriyle aynı seviyede
tutmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda
doğrudan salım değerlerimiz olan kapsam 1 ve
kapsam 2 değerlerimizi yakından takip ediyor, gerekli

sağladık. Bu miktarda tasarruf aynı zamanda 2,4
milyon TL’lik maddi tasarruf anlamına geliyor.

970
960
950

2016

2017

2018

2016

2017

305

tüketimine eş toplam 14,2 bin MWh enerji tasarrufu

980

304

Bu doğrultuda 2018 içerisinde 9 bin hanenin elektrik

316
314
312
310
308
306
304
302
300

314

kullandığımız enerji miktarını azaltmayı hedefliyoruz.

990

967

iyileştirmeler ve verimlilik çalışmalarıyla

965

takip ediyoruz. Süreçlerimizde gerçekleştirdiğimiz

1000
998

dolaylı etkilerimizi içeren kapsam 3 salımlarımızı da

Salım Yoğunluğu (CO2e/ton)

Enerji Yoğunluğu (kWh/ton)

aksiyonları hayata geçiriyoruz. Buna ilave olarak

GRI

maddi tasarruf

Küresel iklim değişikliği sebebiyle etkileri giderek

durumlarda performansımızı iyileştirmek adına

EKLER

2,4 milyon TL

MWh’lik enerji
tasarrufu

hane

LİDERLİK

2018
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Su Yoğunluğu (m3/ton üretim)

LİDERLİK

EKLER
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SU TÜKETİMİ KIRILIMI

12000

için kritik öneme sahip su kaynaklarının daha
verimli yönetimini sağlamak amacıyla
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
2024 hedefleri kapsamında performansımızı

2016

2017

Birim üretim başına su kullanımımızı 2014 değerine
göre %30 azaltma hedefimize şimdiden ulaştık.
Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde 2018
içerisinde toplam 107 bin m3 su tasarrufu sağladık.
Topkapı fabrikamızda ise 600 ton yağmur suyunu
toplayarak kullandık.

Birim üretim başına su tüketimini

%30 azaltarak

2014’e göre
2024 için koymuş olduğumuz
azaltım hedefine şimdiden ulaştık.

”

2018

%64

0

Kuyu
Suyu

%35
Şebeke Suyu

1.56

200

1.88

1.5

0.5
2014

2.21

2

1

0

%30

azaltım

400

iyileştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.

“

2.5

1.63

arasında bulunuyor. Gıda sektörünün de devamlılığı

600

726

verimliliğin sağlanması önem verdiğimiz konular

772

ve su kaynaklarının korunarak su tüketiminde

800

azaltım

846

Tarım sektörünün ana girdilerinden biri olan suyun

%32

1060

1000

%1
Yağmur Suyu

2014

2016

2017

2018
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ATIKLAR

%90

Geri Dönüştürülen

%10

Atık Sahasına Giden

Üretim süreçlerimizi tasarlarken sorumlu üretim ve tüketim
yaklaşımını gözetiyoruz. Ürettiğimiz atık miktarını azaltıyor, ortaya
çıkan atıklarda geri dönüşüm ve tekrar kullanımı teşvik eden döngüsel
süreçleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda atıklarımızı %100 geri
dönüşüme göndermek ve atık sahasına gönderdiğimiz atık miktarını
sıfıra indirmek hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı
yürütüyoruz.
2018 yılında oluşan toplam 17.362 ton atığın %90’ına denk gelen
15.574 ton atığı geri dönüştürdük veya geri kazandık. Sadece katı
atıklarımızı değil, aynı zamanda atık su değerlerimizi de takip
ediyoruz. Atık suyun mevzuatlar uyarınca deşarjını sağlıyor, deşarj
ettiğimiz suyun kalitesini standartların ötesinde arttırmayı

Ambalajlar ürünlerin korunarak tüketiciye en uygun koşullarda sunulmasında önemli

hedefliyoruz. 2024 hedefimiz doğrultusunda toplam atık su miktarını

bir rol oynuyor ve tüketiciyle doğrudan temas kurduğumuz iletişim aracı görevini de

2014 değerine göre %3 azaltmak üzere çalışmalarımızı önümüzdeki

görüyor. Bunun yanı sıra ambalajlar çevresel etkilerimiz bakımından zincirin son halkası

dönemde de sürdüreceğiz.

konumunda. Ambalajlar vasıtasıyla ortaya çıkan çevresel etkilerin azaltılması için etkin
ambalaj yönetimine önem veriyoruz. Ambalajlarda kullanılan geri dönüştürülebilir ham
madde oranının arttırılması, ambalaj atıklarının azaltılması ve paketlemedeki

Silivri fabrikamızda daha önce düzenli depolama sahalarına
gönderdiğimiz

40 ton evsel atığı İstanbul

optimizasyon çalışmaları bu konudaki odak alanlarımızı oluşturuyor.
Ürünlerimiz için gerçekleştirdiğimiz yaşam döngüsü analizleri aynı zamanda

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yakma tesisine gönderdik ve

ambalajların iyileştirilmesine de katkı sağlıyor. Yaşam döngüsü analizleri doğrultusunda

atıklarımızdan

ambalajlama standartları geliştirerek bu alanda sektörde öncü olmayı hedefliyoruz.

enerji üretimi sağladık. Önümüzdeki
dönemde Silivri fabrikası evsel atıkların tamamını

yakma tesisine göndermeyi planlıyor.

Bunun yanı sıra lojistik alanında kolileme, paketleme, ürün taşınması başta olmak üzere
süreçlerde yerden tasarruf sağlamak ve rota optimizasyonları gibi çeşitli
düzenlemelerle geniş kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz. Paketleme ve ambalaj
azaltımı alanında yaptığımız çalışmalarla 2018 yılı içerisinde 2,86 milyon TL tutarında
tasarruf sağladık.

LİDERLİK

EKLER

GRI
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BİYOÇEŞİTLİLİK
Gıda sektörünün sürdürülebilirliği ve tarım alanlarının

hedefliyoruz. Böylelikle daha kaliteli ürünü daha verimli

üretkenliğinin korunması tüm canlı türlerinin çeşitliliğinin

bir şekilde yetiştirilmesini mümkün kılacak projeler

korunmasına bağlı. Gıda sektöründe faaliyetlerini

geliştiriyoruz. Aynı zamanda yerel çiftçilerin ve sosyal

sürdüren bir şirket olarak tarımsal üretimin devamlılığı

kalkınmanın da sağlanması amacıyla yerel yönetimler,

için biyoçeşitliliğin korunmasına önem veriyoruz. Bu

sivil toplum kuruluşları ve çiftçilerle çalışmalar

yaklaşımımız, faaliyetlerimizin biyoçeşitlilik üzerine

yürütüyoruz. Çalışmalar kapsamında 2017 içerisinde

etkilerinin değerlendirilmesi, izlenmesi, belirlediğimiz

yayımladığımız Giresun’da Sürdürülebilir Fındık Üretimine

hedeflere göre hareket edilmesini ve raporlanmasını

Doğru başlıklı rapor bu alanda tüm paydaşlarımız için yol

sağlamak üzerine kuruludur. Bu kapsamda özellikle

gösterici ve öğretici bir rol oynadı.

faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde biyoçeşitliliğin
korunması, sürdürülebilirlik vizyonumuz, stratejik

Çalışanlarımız ile 2011 yılında dikimini gerçekleştirdiğimiz

hedeflerimiz ve çevre koruma faaliyetlerimiz arasında

Ülker Ankara Hatıra Ormanı’nı ekimini sürdürdüğümüz

önemli bir yere sahip.

yeni fidanlarla yıllar içerisinde büyüttük. Bugün itibariyle
26 bini aşan sedir ve çam ağaçlarından oluşan orman

2015 yılında uluslararası bir vakıfla başlattığımız

çok çeşitli canlılara ev sahipliği yaparken aynı zamanda

Sürdürülebilir Fındık Tarımı Projesi’yle dünyanın en kaliteli

bölge hava kalitesinin iyileştirilmesine de katkı sağlıyor.

fındığı konumundaki Giresun ilindeki fındık çeşitliliğinin

Ormanın güvenliği ve düzenli olarak temizliği de yine

korunmasına destek veriyoruz. Proje kapsamında aynı

çalışanlarımızın katkılarıyla mümkün oluyor.

zamanda sürdürülebilir fındık yetiştiriciliğini sağlamayı

“

2015 yılında uluslararası bir vakıfla başlattığımız

Sürdürülebilir Fındık Tarımı Projesi’yle
dünyanın en kaliteli fındığı konumundaki Giresun ilindeki
fındık çeşitliliğinin korunmasına destek veriyoruz.

”

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI
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+ YAKLAŞIK
DEĞER ZİNCİRİNDE

2.400
TEDARİKÇİ İLE
BERABER ÇALIŞIYORUZ.

24

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

DEĞER ZİNCİRİ
Ürünlerin tarladan sofraya olan yolculuğunun sürdürülebilir bir yaklaşımla yönetiyor, değer zincirinin
her halkasında paydaşlarımızı mutlu etmeyi hedefliyoruz. Faaliyetlerimizin ana hammaddesi olan
tarım ürünlerinin sürdürülebilir tarım yöntemleriyle elde edilmesini sorumluluğumuz olarak
görüyoruz. Tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilir üretime ilham veriyoruz. Böylece, paydaşlarımızın
gelişimini destekleyerek birlikte güçleniyor, tedarik güvenliğini sağlıyor ve tüm değer zincirinde
çevresel etkilerin azaltılmasına katkı veriyoruz. Bununla birlikte, operasyonel mükemmellik anlayışıyla
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla kendi faaliyetlerimizden kaynaklı çevresel etkileri azaltırken, aynı
zamanda iş süreçlerinde verimliliği artırıyoruz.

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

AÇLIĞA
SON

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

İKLİM
EYLEMİ

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

Değer zincirinde yaklaşık 2.400 tedarikçiyle beraber çalışıyoruz. %96’sı yerel şirketlerden oluşan
tedarikçi ağıyla yerel kalkınmaya katkı sağlıyoruz. Bununla birlikte, tedarikçilerin çalışma
standartlarını iyileştirmeyi önemsiyoruz. Temel insan hakları, çalışma koşulları, çevre koruma, kalite
ve gıda güvenliği ve etik gibi konularda ilkeler belirlediğimiz Tedarik Zinciri Politikası’nı kendi
faaliyetlerimizde uyguladığımız gibi, beraber çalıştığımız tedarikçilerin uygulamasını da bekliyoruz.
Bu politikayı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme başta olmak üzere uluslararası
anlaşmaları temel alarak hazırladık.
Tedarikçi seçimlerinde, Tedarik Zinciri Politikası şartlarını karşılayan şirketleri tercih ediyoruz.
Tedarikçilere ürün güvenliği ve kalitesi, çevresel denetim ve risk analizleri gibi alanlarda denetimler
gerçekleştiriyoruz.

Tedarik Zinciri Politikamıza Ülker Yatırımcı İlişkileri

internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

2.400
tedarikçi

%96’sı

yerel şirket

ILO

Uluslararası
Çalışma Örgütü

BM

Küresel İlkeler
Sözleşmesi

BM

Çocuk Hakları
Sözleşmesi
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SÜRDÜRÜLEBİLİR
TARIM VE
HAMMADDE
İklim değişikliği kaynaklı hava olaylarının tarımsal faaliyetler üzerindeki
olumsuz etkisi, erozyon ve kuraklık gibi sebeplerle verimlilik düşüşü,
nüfusun sürekli artışı gibi sorunlar karşısında dünyada gıda talebinin

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÜRETİMDE KULLANILAN
ANA HAMMADDE ORANLARI

%50

%28

Buğday

Şeker

karşılanması her geçen gün zorlaşıyor. Küresel bir gıda üreticisi olarak, bu
sorunlara yanıt bulmak için sürdürülebilir tarım uygulamaları geliştiriyor
ve sorumlu hammadde tedariki gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamalar,

%13

tedarik güvenliğini ve çevre üzerindeki etkileri azaltmamızı sağlıyor.

Palm Yağı

Küresel düşünüp yerel hareket ediyor, Türkiye’de yerel üreticilerle

%8

çalışıyoruz. Ülkemizin en büyük tarımsal hammadde alıcılarından biri
konumunda bulunuyoruz. 2018 yılında ağırlık bazında tükettiğimiz ana
hammaddenin %57’sini buğday oluştururken, buğdayın alımında yerel
tedarikçilere öncelik veriyoruz. Sözleşmeli olarak çalıştığımız çiftçileri
tercih ederek tedarik güvenliğini sağlıyor ve çiftçi refahını artırıyoruz.
Buğday alımıyla, çiftçiler, nakliye, tahmil tahliye ve depolama çalışanları,
kooperatif ve derneklere destek olarak 500.000’den fazla aileye katkı
sağlıyoruz.

Üretimde kullanılan ana
hammadde miktarı (ton)

2016

2017

2018

167.416

251.000

240.000

Fındık

6.356

6.290

5.700

Kakao Çekirdeği

26.951

34.725

39.500

Palm Yağı

60.719

59.976

62.527

Şeker

112.541

85.000

135.000

Toplam

373.983

436.991

482.727

Buğday

%1
Fındık

Kakao
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Ükemizde biyoçeşitliliği koruyan ve çevresel etkileri azaltan sürdürülebilir
tarım uygulamalarını geliştirmek amacıyla üretim kuruluşları ve tarım
araştırmalarına destek oluyoruz. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal
Araştırma Enstitüsü’yle bisküvi için ideal buğday türünü üretmek için iş birliği
yaptık. Yüksek verimli, hastalık ve kuraklıklara dayanıklı bir buğday türü olan
Ali Ağa ismini verdiğimiz türü geliştirdik. Ali Ağa türü, T.C. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü
tarafından tescillendi. Bu türün kullanımını yaygınlaştırmak için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Fındık çeşitliliği ve üreticilerini korumak için uluslararası bir vakıfla birlikte
Sürdürülebilir Fındık Tarımı projesini yürüttük. Başta Giresun olmak üzere,
doğal bitki örtüsü içerisinde fındık barındıran ve fındık üretimi yapılan
bölgelerde biyoçeşitliliğin korunması için kapasite geliştirme ve pilot bahçe
çalışmalarını başlattık. Ayrıca, fındık üreticilerinin sosyal ve ekonomik
gelişimine katkı veriyoruz.

Daha fazla bilgiye
Çevre Bölümü’nden ulaşabilirsiniz.
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Ana hammaddelerimiz arasında yer alan kakaonun üretiminde de sürdürülebilir tarım uygulamalarının hayata geçmesine
katkıda bulunuyoruz. Ülker Bisküvi olarak, yurt dışından kakao tedariki kapsamında PACTS (Processor Alliance for Cocoa
Traceability and Sustainability - Kakao İzlenebilirliği ve Sürdürülebilirliği için Üretici Birliği) programına sponsoruz. Çevreye
duyarlı ve profesyonel bir üretim zinciri oluşturmayı ve verimliliği artırmayı hedefleyen PACTS, kakao üretimi yapan çiftçilere
yenilikçi üretim uygulamaları başta olmak üzere sürdürülebilir üretim hakkında eğitimler veriyor. Program sponsoru olarak,
Fildişi Sahili’ndeki kakao üreticilerine içilebilir su sağlama ve güneş enerjisiyle aydınlatma yapılması için destek oluyoruz.
Fildişi Sahili'nde kurulan ihracat şirketimiz üzerinden çiftçi ve kooperatiflerle daha yakın iş birliği kurarak kakao alımını 5.500
tona yükselttik ve bu yıl toplam kakao tedarikinin %14’ünü buradan karşıladık. Gelecek yıl ise kakao alımının 10.000 ton
olmasını hedefliyoruz.

Kakao alımını

Toplam kakao tedarikinin

Gelecek yıl hedefi

ton’a yükselttik.

buradan karşıladık.

ton kakao

5.500

%14‘ünü

10.000

Bununla birlikte, kakao üreticilerinin refah düzeyinin artırılması ve sürdürülebilir üretim yapılması gibi konularda çalışmalar
yürüten Dünya Kakao Vakfı’na (World Cocoa Foundation) 2012 yılından bu yana üyeyiz. Türkiye’nin en büyük kakao kullanıcısı
olarak, dünya çikolatacılarıyla aynı platformda bulunuyoruz.

“

2018'de, pladis Global,

Earthworm Vakfı’yla sürdürülebilirlik pozisyonunu güçlendirmek için palm yağında ana
kaynağa kadar izlenebilirlik ve sahadaki dönüşüm programlarının tanımlanmasına
odaklanan bir program başlattı. 2018'de, pladis Global, menşei ülkelerdeki
ana kaynağa kadar %84 oranında izlenebilirlik sağladı.

”
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Operasyonel mükemmellik çalışmaları temelde üç ana odakta
ilerletiliyor; “Sıfır İş Kazası”, “Sıfır Kalite Problemi” ve “Sıfır Kayıp”.
Bu odak noktaları doğrultusunda yapılan iyileştirme
çalışmalarının sonuçlarını hem kendi içimizde hem de sektör
ortalamalarıyla kıyaslayarak her yıl daha da zorlayıcı hedefler
koyuyoruz.
İş güvenliği, çevre, emniyet ve kalite odağıyla çalışmalar yapan

Değer zincirinde gelişim sağlamak için iyileştirme ve verimlilik
çalışmalarına kendi operasyonlarımızdan başlıyoruz. Kurum
kültürümüzün bir parçası olan sürekli gelişim anlayışıyla, çok
sayıda mükemmellik aracı ve kalite yönetim sistemini hayata
geçiriyoruz. Operasyonel mükemmellik (OM) kapsamında
gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar, şirketimize finansal ve
operasyonel faydalar getirmesinin yanında aynı zamanda sıfır
kayıp kültürüne de önemli katkı sunuyor.
Uluslararası alanda başarısı kanıtlanmış Yalın Üretim, Toplam
Üretken Bakım, Toplam Kalite Yönetimi, Altı Sigma ve 5S gibi
programlardan ilham alarak kendi operasyonel mükemmelik
modelimizi oluşturduk. Yıldız Mükemmellik Yolu (YMY) adındaki
program, “mükemmel sistemleri hayata geçiren mutlu ve
motive ekiplerle sürdürülebilir sonuçlara ulaşmak” ilkesi üzerine
kuruldu.
Çalışmaların takibi, gönüllülük esasıyla oluşturulan komiteler
aracılığıyla yapılıyor. Farklı alanlarda çalışma yapan bu
komitelerde çeşitli birim ve görevlerden çalışanlar yer alıyor.
Fabrikanın ana hedeflerine ulaşması için, her komite kendi yol
haritasına uygun olarak çalışmaları gerçekleştiriyor. Fabrika
ekiplerinin tüm eğitim, danışmanlık ve koçluk ihtiyaçları OM
Merkez ekibi tarafından sağlanıyor. Doğrudan CEO’ya
raporlayan OM, SEÇ ve Kalite Başkan Yardımcılığı
organizasyonu altında yer alan dört kişilik OM merkez ekibi
düzenli olarak fabrikalarda destek görevini sürdürüyor.
Kullanılan iyileştirme araçlarıyla, operatörden üst yönetime
kadar her seviyeden çalışan süreçte aktif rol alıyor. Her
fabrikamızın “Sıfır Kayıp Yolculuğu” adı altında stratejik planları
ve hedefleri bulunuyor ve tüm iyileştirme faaliyetleri bu plan
doğrultusunda yönetiliyor.

SQSE (Safety, Quality, Security, Environment) Komitesi, farklı
disiplinlerden yer alan üyeleriyle haftalık toplantılar yapıyor ve
proaktif yaklaşımla karşılaşılabilecek tüm riskleri analiz ederek
aksiyon planına dönüştürüyor. Ayrıca komite üyeleri ve fabrika
liderlik ekibi her hafta farklı bir gündem maddesiyle konuya özel
saha turları yaparak çalışmaları yerinde inceliyor,
uygunsuzlukları tespit ediyor ve iyi uygulamaları takdir edip
ödüllendiriyor. Saha çalışanlarının da aktif olarak katıldığı bu
uygulamayla farkındalık artırılıyor ve güvensiz davranış kaynaklı
riskler önemli ölçüde ortadan kaldırılıyor. Ayrıca tüm kalite ve
gıda güvenliği süreçleri her an takip altında tutularak
oluşabilecek risklerin önceden tespit edilebileceği takip
sistemleri kuruluyor.

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

“
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Sıfır
iş kazası

Sıfır
kalite problemi
Sıfır
kayıp

”
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Fabrikalar, mükemmellik yolculuğunda ulaştıkları sonuçlar ve

ürün miktarının artırılması yer alıyor. Bu kapsamda farklı ölçeklerde

uyguladıkları sistemler bakımından birbirleriyle kıyaslanıyor ve en iyi

iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Her yıl sayısı artan yılda toplam

uygulamaları ödüllendirerek Ülker standardı haline getiriliyor.

2000’e yakın iyileştirme çalışması tamamlanıp raporlanıyor. 2017

Fabrikalar arası yapılan GOYA (Gez Oturma Yerinde Artık)

yılında bu çalışmalarla yaklaşık 20 milyon TL, 2018 yılında 16,5

uygulamalarıyla en iyi uygulamalar yerinde incelenerek hızla

milyon TL tasarruf gerçekleştirildi. 2019 yılı için öngörülen tasarruf

yaygınlaştırılıyor. Bu kapsamda ortaya çıkan öğrenimleri de el

miktarı ise 10 Milyon TL. Bu tasarruflar yeni yatırım yapmadan

kitapları haline getirerek kurumsal hafıza oluşmasını sağlanıyoruz.

kayıpları ve verimsiz süreçleri iyileştirerek yapılıyor. Sıfır Kayıp

TOPLUMSAL SORUMLULUK

2017

2018

Yolculuğu planımız doğrultusunda operasyonel mükemmellik
İyileştirme yapılan konuların başında ürün ve ambalaj firelerinin
azaltılması, plansız duruşların önlenmesi ve birim zamanda üretilen

çalışmalarımıza emin adımlarla devam ediyoruz.

2019
için öngörülen

LİDERLİK
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20 milyon TL

maddi tasarruf

16,5 milyon TL

maddi tasarruf

10 milyon TL

maddi tasarruf

GRI
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LOJİSTİK
Etkin lojistik yönetimiyle dört ülkede 10 fabrikada
ürettiğimiz ürünleri tüketicilere en taze ve güvenli şekilde

Verilerle Lojistik Faaliyetleri:

ulaştırıyoruz. Lojistik ağındaki iyileştirme ve verimlilik
çalışmaları fabrikalardan tüketicilere uzanan değer zinciri
boyunca oluşan çevresel etkileri azaltmamızı sağlıyor.

30 milyon km, kat edilen yıllık toplam mesaf

Bununla birlikte, maliyetleri azaltarak şirketimizin

3042 sevkiyat noktası

finansal karlılığına da katkı veriyoruz.

20 dağıtım merkezi

Lojistik alanında verimlilik çalışmalarını 2016 yılında

Yıllık 12 milyondan fazla sipariş

başlayan Tedarik Zinciri Mükemmellik Yolculuğu,

Yılda 114.748 tır ve kamyon sevkiyatı

kapsamında ele alıyoruz. Tedarik Zinciri Mükemmellik

95.000 envanter palet stoğu

Yolculuğu Ülker’in sürdürülebilirlik yönetim modeli
ışığında gerçekleştirilen bir verimlilik ve yeniden

45 kategori altında 1251 yıldız ürün

yapılanma projesidir. Proje kapsamında tedarik
zincirindeki kritik alanlarda, ilgili tüm paydaşlarla iş birliği

LOJİSTİK KAYNAKLI

içinde iş ihtiyaçlarının sürdürülebilir bir iş modeliyle en

KARBON SALIMLARINI

verimli şekilde karşılanması hedefleniyor. Uzun vadeli bir
bakış açısıyla Ülker’in tüm atıştırmalık ürünlerinin

Projenin Çıktıları:

üretildiği andan rafa çıkana kadar geçirdiği tüm tedarik
zinciri süreçleri fabrikadan müşteriye kadar tüm
paydaşların katkısıyla ele alınıyor.

HEDEF

15 milyon TL'den fazla yıllık tasarruf

%

20

AZALTMAK

İLERLEME

(2014 yılına göre)

%15

azaltım
sağlandı.*

Doğrudan sevkiyat oranı %43'ten %54'e yükseldi
Tedarik Zinciri Mükemmellik Yolculuğu projesi Ülker’in
2024 sürdürülebilirlik hedeflerine paralel olarak karbon

Çift katlı tır kullanımı %5 artarak %22’ye yükseldi.

*Lojistik kapsamında 2018’de karbon salımı
hesaplama metodolojisi standardize edildi.

salımlarını azaltmasına önemli katkılar sağlıyor. Verimlilik

Tır doluluk oranı ise %2 artarak %95’e yükseldi.

Hesaplamalara konsinye, ikramlık çikolatalar,

çalışmaları küçük araç kullanımının azaltılması, çift katlı

Doğrudan mağaza sayısı 1500’den 1305’e düştü.

dahil edildi. Önümüzdeki yıllarda bu meto-

tırlarla araç verimliliğinin artırılması, paletli sevkiyatların
ve palet verimliliğinin artırılması, araç doluluk oranlarının
optimize edilmesi ve fabrikadan müşteriye doğrudan
sevkiyatın artırılması etrafında şekilleniyor.

Teslimat noktası sayısı %9 azaldı.
Depolar arası sevkiyat oranı %54’ten %45’e düştü.

tüm depolar arası fiilen yapılan sevkiyatlar
doloji

üzerinden

hesaplama

yaplmaya

devam edecektir. 2014 yılında 35.792.931 km
mesafe kat edilirken 29.343 ton karbon
salımı, 2018 yılında 29.408.788 km mesafe
kat edilirken 24.954 ton karbon salımı
gerçekleşti.
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NİTELİKLİ
ARGE VE İNOVASYON EKİBİMİZ

46

KİŞİLİK

31

KADROSUYLA SÜREÇLERİMİZE

KATKI SAĞLIYOR.

32

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

İNOVASYON
Hızlı nüfus artışı, yükselen orta sınıfla birlikte gıdaya yönelik talebin artması, tüketici tercihlerinin
değişmesi gibi trendler gıda sektöründe önemli bir değişimi beraberinde getiriyor. Üretimdeki köklü
geçmişimizle inovasyonu birleştirerek rekabet avantajı sağlıyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve
çağın değişen koşullarına yanıt veriyoruz. Daha besleyici ve tüketici taleplerine yönelik ürünler
geliştirmek üzere inovasyonu temel alıyoruz. Şirketimizin tamamına yayılan bir inovasyon kültürü
oluşturmanın gelişime giden önemli bir yol olduğuna inanıyoruz.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlamak ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak üzere
bir araç olarak gördüğümüz inovasyon, yenilikçi ürünlerle büyüme fırsatı sağlıyor. Aynı zamanda
müşterilerimize dengeli beslenme konusunda ilham veriyor, iyi bir yaşam tarzını teşvik ediyoruz.

İLERLEME

HEDEF
Sürdürülebİlİr
ambalaj stratejİsİ ve
polİtİkası oluşturmak

Ambalaj azaltım

çalışmalarının yapılması

Politika ve strateji
çalışmalarımız

devam ediyor.
92 ton plastik,
173 ton kağıt
azaltımı yaptık.

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

“

2018 yılında

Ar-Ge kapsamında
toplam 198 proje gerçekleştirdik ve

bu projelerin 81’ini tamamladık, 96 projemiz
ise devam ediyor.

”
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İnovasyon
Kültürü
Tüm çalışanlarımız tarafından benimsenen ve tüm birimlerin aktif katılımıyla bir
inovasyon kültürü oluşturuyoruz. Çalışanlarımızın fikirleri süreçlerimizi iyileştirmede
önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle, çalışanlarımızın yaratıcı fikirlerine başvurmak
üzere açık inovasyonu destekliyoruz.
Üretim, tedarik zinciri, pazarlama ve satış başta olmak üzere tüm birimlerin
katılımıyla Ar-Ge ve inovasyon süreçlerimizi bütüncül bir yaklaşımla yönetiyoruz.
Sürdürülebilirlik ve küresel trendlerle bağlantılı olarak ele aldığımız Ar-Ge ve
inovasyon yaklaşımı kapsamında yatırımlar gerçekleştiriyoruz.
Geçmişten bugüne yenilikçi vizyonumuzla ürünlerimizin kalitesini ve
faaliyetlerimizde verimliliği arttıran uygulamalar hayata geçiriyoruz. Akıl Küpü’yle
29 yıldır çalışanlarımızın fikirlerini alıyoruz. Çalışanlarımız 2018 yılında Akıl Küpü
aracılığıyla 5.500 öneri sundular; bu önerilerin %9’unu uygulamaya aldık. Kurum
içinde inovasyon kültürünün kapsamını genişletmek adına, 2024 yılına kadar
çalışan önerilerini %40 arttırma ve bu önerilerin %20’sini hayata geçirme hedefimiz
doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor.
Yıldız Holding tarafından hayata geçirilen ve Ülker bünyesinde sahiplendiğimiz
Inovasyon, ilham ve Fikir Platformu Idea Stars aracılığıyla süreçlerden iş modeline
birçok farklı alanda çalışanlarımız fikirlerini iletebiliyor. Yenilikçi fikirleri teşvik etmeyi
amaçlayan platform sayesinde çalışanlar, yarışarak ödül kazanıyor. Senenin ve
Kalitenin Yıldızları etkinliğinde ise her yıl en iyi iş uygulamalarını değerlendiriyor,
İnovasyon kategorisi altında geliştirilen projeleri ödüllendiriyoruz. Yıldızların Sesi
çalışan bağlılığı anketi ile her iki yılda bir çalışanlarımızın inovasyona dair görüşlerini
alıyoruz.

Çikolata Ar-Ge kapsamında, yeni

ürün geliştirme, maliyet düşürme,

alternatif hammadde, süreç ve kalite iyileştirme, ambalaj geliştirme
alanlarında

2018 yılında toplam 740 adet proje hayata geçirdik ve

toplam

10 milyon TL tasarruf potansiyeli oluşturduk.

34
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Nitelikli Ar-Ge ve inovasyon ekibimiz 46 kişilik kadrosuyla yenilikçi uygulamalar
geliştirerek süreçlerimize katkı sağlıyor. 2016 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı onayı alan pladis Türkiye Çikolata Ar-Ge Merkezi’nde çalışmalarımız
devam ediyor. 2018’de Ar-Ge kapsamında toplam 198 proje gerçekleştirdik ve
bu projelerin 81’ini tamamladık, 96 projemiz ise devam ediyor. Çikolata Ar-Ge
kapsamında, yeni ürün geliştirme, maliyet düşürme, alternatif hammadde,
süreç ve kalite iyileştirme, ambalaj geliştirme alanlarında 2018 yılında toplam
740 adet proje hayata geçirdik ve toplam 10 milyon TL tasarruf potansiyeli
oluşturduk. Başka bir gelişme ise Ar-Ge’de merkezileşmek adına Kek ve Bisküvi
Ar-Ge ekiplerinin tek organizasyon altında toplanması oldu. Bu kapsamda,
ekiplerin görevleri güncellendi. Unlu Mamuller Ar-Ge biriminde kategori
bazından proje yönetimine geçerek iş odaklanmasını ve çıktıları büyük oranda
arttırdık.
Tüketici beklentilerini anlamak ürün geliştirmede büyük önem taşıyor. Ar-Ge
denemeleri ve tüketici testleri gerçekleştirerek bu beklentilere yanıt veriyoruz.
2017'de kurulan Unlu Mamuller Ar-Ge merkezinde ise 2.389 Ar-Ge denemesi
gerçekleştirdik. Bunlara ek olarak, 34 adet tüketici testi gerçekleştirerek
tüketicilerin beğenisini belgelendirdik.

Ar-Ge ve inovasyon
harcamalarımız
geçen yıla oranla
%16 arttı.

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

35

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

Gelişen İnovasyon
Performansı
İnovasyonu, 2024 Sürdürülebilirlik ve MOVERS hedeflerimize ulaşmada önemli
bir araç olarak görüyoruz. Ambalaj kullanımını azaltma hedefine yönelik hayata
geçirdiğimiz yenilikçi uygulamalarla çevresel ayak izimizi azaltırken
süreçlerimizde verimliliği de arttırıyoruz. Mevcut paketleme uygulamalarımızı
gözden geçiriyor; ambalaj ve kolilerde daha az malzeme kullanmaya yönelik
çalışmalar geliştiriyoruz. Bu çalışmalar sonucunda önemli derecede finansal
tasarruf sağlarken plastik ve kağıt kullanımını da azaltıyoruz.
Tüketicilerin kullandığı ambalajların geri dönüşümü odaklandığımız konular
arasında yer alıyor. Ürün ambalajlarında kağıt ve plastik karışımı malzeme
yerine tek materyalden oluşan ambalajlara geçiş yaparak ambalaj geri
dönüşümünü kolaylaştırmayı ve geri dönüşüm oranlarını arttırmayı
amaçlıyoruz. Bu doğrultuda 2018’de kullandığımız ambalaj malzemelerinin
haritasını çıkardık, çevresel etkilerini ve maliyetlerini tespit etik. Bu çıktıları
Ar-Ge’de kullanarak geri dönüşüm odaklı bir ambalaj sistemine geçmek üzere
çalışıyoruz.

740

adet Proje

10 milyon TL

maddi tasarruf

2.389

Ar-Ge denemesi
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SIFIR
İŞ KAZASI HEDEFİYLE

DEVAM EDİYORUZ.
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HEDEF
Kayıp yetenek

Mutlu Et Mutlu Ol çatı söylemimiz altında çalışanlarımızla birlikte güçlenerek toplum için değer üretme hedefiyle
çalışıyoruz. Paydaşlarımızın mutluluğu için ilk adımın çalışan mutluluğundan geçtiğine inanıyoruz. Çalışanların düzenli
ve küresel gelişmeler doğrultusunda eğitim alabildikleri, beceri ve yetkinliklerini arttırabildikleri, insan haklarına saygılı,
ayrım gözetmeksizin fırsat eşitliğini destekleyen, adil ve eşitlikçi bir iş ortamı yaratmayı hedefliyoruz. 2024 yılı için
belirlediğimiz sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma yolunda aynı zamanda çalışanlarımızın mutluluklarını,
memnuniyetlerini ve bağlılıklarını artırmayı amaçlıyoruz.

(regretted loss) oranını

%3’ün

altında tutmak
Standart sürdürülebİlİrlİk

eğİtİmlerİnİn tüm
çalışanlar tarafından

LİDERLİK
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İLERLEME
2018 yılında
%2,61 olarak

gerçekleşti.

2500

Yaklaşık
çalışanımıza standart
sürdürülebilirlik

alınmasını sağlamak

eğitimi verildi.

Gün kayıplı İş

2016’ya göre kaza

kazalarını
sıfırlamak
Çalışanlardan akıl
küpü önerİ sİstemİne

sürdürülebİlİrlİk

başlığı altında her yıl

%47,

sıklık oranını
kaza ağırlık oranını

%24 azalttık.
Devam
ediyor.

en az 500 önerİ verİlmesİ

Çalışan bağlılığını

%65-100
ARALIĞINDA tutmak
Çalışan deVİR oranını

%12

sevİyesİne düşürmek.

2017 yılı
bağlılık oranı
%77’dir.
2018
%15 olarak

yılında
çalışan devir oranı

gerçekleşti.

GRI
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Çeşitli, farklı, güvende ve memnun hisseden çalışanlar hedefimiz
gerçekleştirmede Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bize rehberlik ediyor.
Eşitsizliklerin azaltılması doğrultusunda çeşitliliği ve kadınların iş hayatında
her kademede güçlenmesini destekliyoruz. İş gücümüzün %23,5’ini kadınlar
oluşturuyor. 5.005* kişilik çalışanın %12’sini kapsam dışı, %88’ini ise kapsam
içi çalışanlar oluşturuyor. On yıl ve üzeri süredir çalışanlar tüm çalışanların
%36’sını oluşturuyor.

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

KATEGORİYE GÖRE ÇALIŞAN SAYISI

%12

CİNSİYETE GÖRE ÇALIŞAN SAYISI

%23,5

Kapsam Dışı

%36

Kadın

%88

Kapsam İçi

*Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin rapor kapsamında baz alınan Türkiye operasyonlarında çalışan kişi sayısıdır.

ÇALIŞMA SÜRELERİNE GÖRE ÇALIŞANLAR

10 yıl ve üzeri

%76,5
Erkek

%32
0-5 yıl

%32
5-9 yıl

GRI
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Yetenek ve
Performans Yönetimi
Çeşitlilik ve eşitliği destekleyen çalışma ortamı aynı zamanda çalışanların yeteneklerini en
etkin şekilde ortaya koymalarına fırsat sunuyor. Bu bağlamda iş ortamında çeşitlilik ve
fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımız bu yıl da devam etti. Gençleri ve kadın
çalışanları iş hayatına entegre etmeyi hedefleyen Genç Platform ve Yönetim Kurullarında
Daha Çok Kadın projelerine destek oluyoruz. Genç yetenekleri şirketimize kazandırmak
amacıyla başladığımız Job Stajyer programı kapsamında Ülker Bisküvi bünyesinde 13
stajyer yedi farklı departmanlarda staj yapma olanağı buldu. Staj programının sonunda
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geliştirme alanlarını en kapsamlı şekilde görmelerine olanak sunuyor. Çalışanlar sistem
kapsamında tanımlanmış yetkinliklere uygun olarak yıl içerisinde ara
değerlendirmelerden geçerek yıl sonunda gerçekleştirilen son değerlendirmeyle
performans skorlarını alıyor. Kapsam dışı çalışanların tümü performans
değerlendirmesine tabi tutulmuştur. Değerlendirmeler sonunda çalışanlara rotasyon
veya yeni kariyer fırsatları sunuyoruz.

Eğitimler
Sürdürülebilir rekabet için yetenek yönetiminin iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir
parçası haline gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Ülker Bisküvi bünyesindeki tüm açık
pozisyonları ilk olarak iç ilanlarla duyuruyoruz. Aynı şekilde yönetici pozisyonlarını da iç
kaynaklardan doldurmaya öncelik veriyoruz.
2024 hedefimiz olan kayıp yetenek (regretted loss) oranını %3’ün altında tutmak
doğrultusunda yeteneklere yatırım yapıyor, çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenliyoruz.

Hedef Belirleme

Ara Değerlendirme

Değerlendirme

2018 yılında çalışan devir oranı %15 olarak gerçekleşti. Sağladığımız eğitimler
arasında mesleki ve kişisel gelişim ve yetkinlik, liderlik, İSG ve çevre eğitimleri, işbaşı
bilgilendirme eğitimleriyle kalite ve gıda güvenliği eğitimleri yer alıyor. Sadece

Performans Değerlendirme Sistemi

EKLER

GRI

Standart sürdürülebilirlik
eğitimlerinin tüm
çalışanlar tarafından
alınmasını sağlıyoruz.

ise 5 kişiyi istihdam ettik.
Uyguladığımız performans yönetim sistemi çalışanların mevcut performanslarını ve

LİDERLİK

çalışanlarımızın değil beraber çalıştığımız iş ortaklarımızın da gelişimine katkıda
bulunuyoruz. Bu yıl çalışan başına sağladığımız eğitimleri %10 arttırarak 21 saate
çıkarttık. Taşeronlara ise kişi başına ortalama 12 saat eğitim verdik.
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“
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Job Stajyer

Ülker Bisküvi bünyesinde 13 stajyer
yedi farklı departmanlarda staj yapma olanağı buldu.
Staj programının sonunda ise 5 kişiyi istihdam ettik.

25

”
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Çalışanlara sunulan yan haklar
Çalışanlara sağladığımız yan haklar grup içinde yer alan şirketlerimizin yan hak bütçelerine
göre belirlenmektedir. Çalışanların ücretleri ve yan hakları, piyasa koşulları dikkate alınarak,
herhangi bir ayrım gözetmeksiniz adil bir şekilde yönetiliyor. Kapsam dışı çalışanların
standart yan hak paketlerini bireysel ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirebilecekleri esnek
yan haklar uygulaması yer almaktadır. Çalışanlar kendilerine sunulan bütçe dahilinde esnek
yan haklar portalında yer alan eş ve çocuk tamamlayıcı sağlık sigortası, alışveriş çeki,
check-up, bireysel emeklilik sigortası gibi alternatifleri seçebilmektedirler. Kapsam içi
çalışanların yan hakları ise toplu iş sözleşmeleri kapsamında takip edilmektedir.
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• Liderlik Eğitimleri (Liderlik Zirvesi, Liderlik Pusulası,
Liderlik Haritası ve Liderliğe ilk Adım)
• Kişisel Gelişim (Katalog) Eğitimleri
• Etik İlkeler ve Çalışma Prensipleri Eğitimi
• İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
• İlk Düzey Yönetici Eğitimi
• Yıldız Operatör Eğitimi
• Teknik Eğitimler

22

20

ÇALIŞANLAR

Çalışanlara sunulan eğitimler:

programı kapsamında

Çalışan başına ortalama eğitim saati

İNOVASYON
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Çalışanlarla
Diyalog
Çalışanları öneri ve yenilikçi fikirlerini paylaşmaları

bağlılığının arttırılması amaçlanıyor. Anlık ödül

için teşvik eden çift yönlü ve güvene dayalı bir

maddi ya da maddi olmayan yazılı veya sözlü

iletişim benimsiyoruz. Çalışan odağının,

takdir şeklinde olabiliyor.

memnuniyetinin artırılması ve çalışanların İK
süreçlerinde karar alma mekanizmalarına

Ayın Yıldızı: Ayın Kalite Yıldızı ve Ayın İSG

katılmasını önemsiyoruz.

Yıldızı kategorilerinde çalışanlar bildirdiği
vukuatlar üzerinden ödüllendiriliyor. Ek olarak

Kahvaltı ile Kısa Bir Mola: Türkiye’deki 6

tesisler Ayın Yıldızı Tesisi ödülünü alabiliyor. 3

fabrikamızda her ay düzenli olarak tüm çalışanları

ayda bir kere ise Yıldız Atölye ödüllendirilmesi

temsil eden bir grup fabrika çalışanıyla yöneticiler

yapılıyor.

ve sendika çalışanları kahvaltıda buluşuyor ve
çalışanlardan gelen öneriler değerlendiriyor.

verimliği konusunda çalışanlar, taşeronlar ve

girişimcilik yeteneklerini geliştirme amaçlı bir iç

fabrikayı ziyaret eden öğrencilere deney setleri

iletişim aracı olarak kurulmuştur. Akıl Küpü’ne

üzerinden uygulamalı eğitim veriyor.

çalışanlar 2018 yılında 5.500 fikir iletti, bu fikirlerin
%9’unu hayata geçirdik. 2019’da akıl küpü altında

Motivasyon Takımları: Çalışan bağlılığını

sürdürülebilirlik alanı açarak 500 fikir toplamayı

arttırmak amacıyla tamamen gönüllülük

hedefliyoruz.

esasına dayalı oluşturulan Motivasyon Takımları
kapsamında her fabrikadan yaklaşık 10 kişi

Anlık Ödül: Yıldız Holding değerleri ve ana

aktif görev alıyor. Takımın misyonu şirket içi

yetkinlikleri çerçevesinde, çalışanların beklenenin

birlik ve beraberliğin sağlanarak çalışan

ötesinde sonuçlarla şirkete katkı sağlayan, örnek

motivasyonunun artırılması için

tutum, davranış ve eylemlerinin takdir edilmesi ve

organizasyonlar yapmak. Her yıl Mutlu Bir An

en kısa sürede ödüllendirilmesi esasına dayanan

Takvimi kapsamında planlanan aktiviteler

bir ödüllendirme sürecidir. Sadece kapsam dışı

hayata geçiriliyor.

çalışanların ödüllendirildiği sistemle çalışan

Akıl
Küpü

Anlık
Ödül

Ayın
Yıldızı

Enerji
Okulu

Motivasyon
Takımları

Enerji Okulu: Enerji Yöneticileri, kaynakların
sürdürülebilir kullanımı, enerji tasarrufu ve

Akıl Küpü: Kapsam içi çalışanların inovasyon ve

Kahvaltı ile
Kısa Bir Mola

“

Akıl Küpü’ne

5.500 fikir iletti, bu fikirlerin %9’unu
hayata geçirdik. 2019’da akıl küpü altında sürdürülebilirlik alanı açarak
çalışanlar 2018 yılında

500 fikir toplamayı hedefliyoruz.

”
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Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak amacıyla Sıfır İş Kazası hedefiyle
çalışıyoruz. Çalışanlar ve iş ortaklarımıza güvenli bir ortam sunmak için İSG mevzuatı
kapsamında gerekli tüm tedbirleri alıyor, alanında uzman çalışanların yetkinliklerini
arttırmaya odaklanıyoruz. Türkiye’deki 6 fabrikamız OHSAS 18001 İŞ Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemine sahiptir. Sağlık, Emniyet, Enerji ve Çevre (SEÇ) departmanı iş sağlığı ve
güvenliğinden sorumlu en üst düzey organdır. İSG’den sorumlu Operasyonel Mükemmellik
Sağlık Emniyet Enerji Çevre Kalite ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı CEO’ya iki
raporlama düzeyindedir.

Çalışan başına ortalama İSG eğitim saati

6

3,17

2

4,86

4,9
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İş sağlığı ve güvenliği
önceliğimiz.

İş Sağlığı ve
Güvenliği

4
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Bütün çalışanlarımız İSG kurulları, SEÇ komiteleri ve çalışan

•Hazırladığımız Kaza/Ramak Kala Haritası ve İSG El Kitaplarıyla tüm

taşıyor. Yetiştirilen gözlemcilerin bir İş Güvenliği Uzmanı gibi çalışma

temsilcileri aracılığıyla % 100 oranında temsil edilmektedir.

çalışanlarımızı detaylı bir şekilde bilgilendiriyor, Kazasız Gün Sayısı

ortamlarındaki riskleri görüp raporlaması, bu şekilde fabrikadaki bütün

Tablosu uygulamasıyla iş güvenliği performansımızı çalışanlarımızla

çalışanların gözlemci olarak yetiştirilmesi ve riskleri proaktif olarak

paylaşıyoruz.

önlemenin bir kültür haline getirilmesi hedefleniyor.

Kaza sebeplerini güvensiz hareket ve güvensiz ortam

•SQSE (Safety, Quality, Security, Environment) incelemeleri yaparak tüm

•Gruba özel karma Risk Değerlendirme metodumuzu geliştirdik ve

başlıklarında analiz ediliyoruz. Güvenli davranış kültürünü

çalışanlarımızın sıfır iş kazası hedefini içselleştirmesini sağlıyoruz.

tüm işletmelerimizdeki Risk Değerlendirme ekiplerine eğitimi verdik.

Fabrikalarda faaliyet bazlı risk değerlendirme çalışmaları yapıyor
ve mevzuat çerçevesinde güncellemeler gerçekleştiriyoruz.

geliştirmek ve risk noktalarında sürekli iyileştirme sağlamak için

Sahada daha detaylı risk değerlendirme çalışmaları yaparak, tehlikeleri

sıfır iş kazası hedefimizi çalışanlara sürekli hatırlatıyor,

•Davranış Odaklı Güvenlik Kültürü projesi kapsamında; Alan

kaynağında kontrol altında tutma noktasında proaktif bariyerlerimizi

içselleştirmelerini sağlamak için eğitimler veriyor, çeşitli

Sorumluluğu projesini başlattık. Fabrikalarımız kendi içinde farklı

tekrar değerlendirdik ve geliştirdik.

etkinlikler düzenliyoruz. 2018’de çalışan başına 4,86 saat iş

alanlara bölünerek, bu alanlara özel İSG soru listelerini hazırladı. Her

sağlığı ve güvenliği eğitimi verdik. Verdiğimiz eğitimlere ek

alandan sorumlu çalışanlar ve yöneticileri belirlenerek gözlemci

•İSG konusunda farkındalığı ve bilgiyi arttırmak amacıyla “Bu Oyunda

olarak, İSG konusundaki hassasiyetimizi gerçekleştirdiğimiz

eğitimleri tamamlandı (Tehlikeli Durum/Tehlikeli Hareket/Ramak

Hayat Var” konulu tiyatro oyununu organize ettik ve her fabrikada

projelerle destekledik ve kapsamda ödül ile disiplin

Kala/Gözlem Süreçleri). İSG birimi, gelen gözlem notlarını dijital ortama

kapsam içi ve kapsam dışı çalışanları kapsayacak şekilde İSG bilgi

taşıyarak, önemli bulunanları haftalık yönetici toplantısında gündeme

uygulamalarımızı bu kapsamda gözden geçirdik.

yarışmaları düzenledik. İlk üçe giren ekiplere çeşitli ödüller verdik.

Kaza sıklık oranı (LTAR)
Çalışanlar İSG performansı*

2018

Taşeron çalışan sayısı

862

Çalışan sayısı

5005

Ölümlü kaza sayısı

0

Ölümlü kaza sayısı

0

Meslek hastalığı sayısı

0

Meslek hastalığı sayısı

0

İş kazası sayısı

44

Kaza sıklık oranı (LTAR)

1,49

Kaza sıklık oranı (LTAR)

3,28

Meslek hastalığı oranı (ODR)

0

Meslek hastalığı oranı (ODR)

0

Kaza ağırlık oranı (ASR)

1,18

2018

Kaza ağırlık oranı (ASR)

0,44

2,4

2,8

2
1
0

2018

3,8

3

Taşeronlar İSG performansı*

1,49

4

2015

2016

2017

*Ölümlü kaza sayısı, meslek hastalığı sayısı, kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranı için
alınan doğrulama 60.sayfada paylaşılmıştır.
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Gıda kalİtesİ VE
güvenlİğİ kapsamında

bu yıl

44

64

tedarİkçİyİ denetledİk.
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Mutlu Et Mutlu Ol söylemiyle paralel olarak toplumun
gelişimine ve mutluluğuna katkı sağlamanın

AÇLIĞA
SON

sürdürülebilirlik için temel olduğuna inanıyoruz. Buradan
hareketle, işimiz için de değer oluşturacak alanlarda
yatırımlar gerçekleştirerek topluma değer katıyoruz.
Dengeli beslenmeyi teşvik ediyor, sorumlu pazarlama

SAĞLIKLI
BİREYLER

yaklaşımı kapsamında ürün içerikleriyle ilgili şeffaf ve
doğru bilgi paylaşımı yaparak iyi bir yaşam tarzı öne
çıkarıyoruz. Özellikle çocuklarda ve genç nesilde dengeli
beslenme alışkanlıklarının oluşmasına katkı sağlamak
için bilinçlendirme çalışmaları yapıyor, ürünlerden tuz,
yağ ve şekeri azaltıyoruz.

HEDEF
TÜM ÜRÜN KATEGORİLERİNDE

KULLANILAN

DOYMUŞ YAĞ,
tuz ve şeker
MİKTARINI AZALTMAK

İLERLEME
Son iki yılda çikolata
ürünlerinde 727 ton
yağ, son bir yılda
180 ton şeker, 17
ton tuz azalttık.

SATIŞ VE DAĞITIM KANALLARINDAKİ

ŞİKAYETLERİ

%

20

AZALTMAK

Son 2

yılda

%7azaltım
sağlandı.

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM
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KALİTE VE
GIDA GÜVENLİĞİ
Bizim ve paydaşlarımız için yüksek önceliklerden olan kalite ve gıda

Ürünlerimizin kalitesini sürekli geliştirmek için çalışıyor, gıda güvenliğini

güvenliği, üretimde ödün vermediğimiz bir konu olarak öne çıkıyor.

yasal mevzuatlara uygun şekilde uluslararası standartlarda sağlıyoruz.

Kalite sistemini Girdi, Proses Kontrol ve Gıda Güvenliği gereklilikleri

Fabrikalarımız, iç ve dış denetimlerle yıl içerisinde düzenli olarak

üzerine kurulmuş bir kontrol sistemi olarak konumluyor ve bu

denetleniyor. Ayrıca, ürünlerimiz T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

gereklilikleri sıfır hata prensibiyle yerine getirmeyi hedefliyoruz.

tarafından denetime tabi tutuluyor. Tüketici sağlığı ve güvenliği

Hata veya uygunsuzluk olması durumunda sürekli iyileştirme

kapsamında ürünlerimizin tamamı kendi bünyemizdeki ve dışarıdan

anlayışımızla, düzeltici ve önleyici çalışmalar yapıyor, uygunsuzluk

hizmet aldığımız laboratuvarlarda analiz ediliyor.

ve hataların tekrar etmesini önlüyoruz.
Ürünlerimizin tamamı IFS, BRC, ISO 22000 ve ISO 9001 sertifikalı
tesislerde üretiliyor ve fabrikalarımız bu sertifikalar kapsamında
denetimlerden geçiyor. Fabrikalarımızın tamamı yıl içinde her ay kalite ve
gıda güvenliği iç denetimleri yaparak standartlarını yukarı taşıyor ve yılda
bir kez de Merkez Kalite Sıfır Hata Uygunluk denetimlerinden geçiyor.
Kendi süreçlerimizde olduğu kadar tedarik süreçlerinde de yüksek kalite
ve gıda güvenliği standartlarına önem veriyoruz. Yüksek ve orta riskli
tedarikçilerin Global Food Safety Initiative – GFSI sertifikalarından birine,
düşük riskli ham madde tedarikçilerinin minimum gereklilik olarak ISO
22000, ambalaj tedarikçilerinin de minimum gereklilik olarak ISO 9001
sertifikalarına sahip olmaları gerekiyor. Gıda kalitesi ve güvenliği
kapsamında bu yıl 64 tedarikçiyi denetledik. Bu sistemle tedarikçilerin iş
süreçlerini belirli standarda yükseltmelerini ve uluslararası
sertifikalandırma sistemlerine katılmalarını teşvik ediyoruz.

GRI
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Piko 5; tahıl, kuru meyve, kuru yemiş, bitter çikolata ve sütten oluşan 5 farklı iyiliği
tek bir pakette buluşturuyor. Atıştırmalık kategorisine yeni bir soluk getiren Ülker
Piko 5, 96 kalorili ‘Hindistan cevizli-Chia-Badem’, 94 kalorili ‘Kırmızı meyve-Badem’
ve 89 kalorili ‘Kayısı-Fındık’ olmak üzere üç çeşidiyle tüketicilere farklı alternatifler
sunuyor.
Ülker Metro’nun çikolatadaki uzmanlığıyla; 12gr yüksek protein ve %100 lezzeti bir

Dengeli beslenme ve iyi yaşam, gıda sektörünü etkileyen en önemli küresel
trendlerden biri olarak öne çıkıyor. Sektörde lider şirketlerden biri olarak
tüketici beklentilerini karşılayan ürünlerle değişime hızla yanıt veriyor,
toplumun dengeli beslenme konusunda bilinçlenmesine katkı sağlıyoruz.
İyi bir yaşam için ham madde tedarikinden pazarlamaya sorumlu bir
yaklaşımla sürdürülebilir bir gıda sistemini destekliyoruz. Tüketici beklentileri
doğrultusunda ürünlerimizin şeker, yağ ve tuz içeriğini azaltıyoruz.

“

Tüketici beklentileri
doğrultusunda ürünlerimizin

şeker, yağ ve tuz
içeriğini azaltıyoruz.

”

arada sunan yeni Metro Protein, protein bar pazarına farklı bir soluk getirdi. Metro
Protein içerdiği süt proteini, bezelye proteini ve yer fıstığı ile hem protein almak
isteyen hem de lezzetten ödün vermeyenlerin vazgeçemeyeceği bir ürün oldu.
Yılda toplam 31 ton olmak üzere ürünlerimizin tuz içeriğini azaltma hedefi belirledik.
Bu hedef kapsamında sodyum oranını çubuk kraker reçetelerimizde %2, susamlı
çubuk kraker reçetelerimizde %5 azalttık. Krispi tırtıklı ve Krispi çubuk ürünlerinde
ise sodyum oranını %5 azaltmak üzere çalışıyoruz.

Çikolatalı ürünlerimizdeki yağ oranını bir yılda

240 ton azalttık. Protein içeriği zengin
ürünler ve mevcut ürünlerde şeker azaltım
çalışmalarımız devam ediyor.

Altınbaşak Çörekotlu Kinoalı projesiyle çeşni karışımları olarak kinoa, susam, çörek

Ürünlerimizin şeker içeriğini yılda toplam 440 ton azaltmak üzere çalışmalara

otu ve keten tohumu kullanarak hem lezzetli hem de bol lifli bir atıştırmalık ürünü

başladık. Biskrem ve Pötibör markalı ürünlerde %2, Bebe bisküvisinde ise %5

daha portföyümüze ekledik.

oranında şeker içeriğini azaltmayı hedefliyoruz
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şekeri, yağı ve tuzu
azaltılmış ürünler

SORUMLU
PAZARLAMA

Tüketici
İlişkileri

yüksek besin değeri
taşıyan ürünler

Tüketicilerimize karşı sorumlu pazarlama yaklaşımını

Kurucumuz Sabri Ülker’den miras

benimsiyoruz. Pazarlama çalışmalarımızda çocukların

aldığımız yaklaşımla daima müşteri

da dahil olduğu tüketicilerimizi, doğru seçimler

memnuniyeti sağlamak üzere çalışıyoruz.

yapmaları konusunda yönlendirmeyi sorumluluğumuz

Bu kapsamda, tüketicilerin ihtiyaçlarına

olarak görüyoruz. Dengeli beslenmeye katkı sağlayan

yanıt vermek adına etkili iletişim kurmayı

ürünlerimizle iyi bir yaşamı teşvik etmek üzere çalışıyor,

esas alıyoruz. Müşterilerimiz, Müşteri

toplumun bu konuda bilinçlenmesinde rol alıyoruz.

İletişim Merkezi (MİM) aracılığıyla geri

Yüksek kalite standartlarındaki ürünlerimizin satışını

bildirimlerini iletiyorlar. İletilen geri

şeffaflık ilkesi kapsamında sorumlu pazarlama

bildirimleri detaylı şekilde inceleyerek

uygulamalarını dahil ederek gerçekleştiriyoruz.

müşterilerimizin sorunlarını çözmek ve

Ürünlerimizin reklamları ve sponsorluklarımızla aktif ve

süreçlerimizi iyileştirmek için çalışıyoruz.

iyi bir yaşamın önemine değiniyoruz.

Bu yıl, MİM’e iletilen 5.089 geri bildirimin

Toplam ciro içindeki oranlar;

%16,7

DEĞER ZİNCİRİ

şeker ilavesiz
ürünler

%99’unu çözüme kavuşturduk.

Yüksek kalite standartlarındaki ürünlerimizin satışını
şeffaflık ilkesi kapsamında sorumlu pazarlama uygulamalarını
dahil ederek gerçekleştiriyoruz.
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KURUMSAL
SORUMLULUK
PROJELERİ
Mutlu Bir Toplum
İçin Çalışıyoruz

İstanbul Modern
Sizin Perşembeniz

Ülker Bisküvi olarak kurucumuz Sabri Ülker’in “Biz her

Ülker, toplumsal gelişimin bir parçası olan sanatı

insanın, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, mutlu bir

ulaşılabilir kılmak hedefiyle, Türkiye’nin sayılı çağdaş

çocukluk geçirme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz”

sanat müzelerinden İstanbul Modern ile birlikte “Sizin

sözünü her alanda ilham kaynağı olarak görüyoruz. 1944

Perşembeniz” projesini yürütmektedir. Proje sayesinde

yılından bu yana onlarca kuşağın yetişmesine tanıklık eden

İstanbul Modern, her perşembe kapılarını tüm

Ülker’in, sosyal sorumluluk alanındaki duyarlılığı ve

ziyaretçilerine daha uzun süreyle ücretsiz açtı. Böylece

devamlılığı, köklü tarihinden gelmektedir. Şirket, spor,

sanatseverler, perşembe günleri 10.00-20.00 saatleri

kültür-sanat konularında çocukların fiziksel, sosyal,

arasında İstanbul Modern’deki tüm sergileri ücretsiz

kültürel ve zihinsel gelişimine uzun yıllar katkı sağladı.

olarak gezip etkinliklere katılabildi ve film gösterimlerini

Ülker Çocuk Sinema Şenliği, Ülker Çocuk Sanat Atölyesi

izleyebildi.

gibi projeleri hayata geçirdi. 2007-2016 yılları arasında
çocuk futbolu projeleriyle 330 binden fazla çocuğun çok
yönlü gelişimlerine destek oldu. “İstanbul Modern – Sizin
Perşembeniz Sponsorluğu” ve “Baskı Müzesi – Ücretsiz
Salı Günü Desteği” gibi kültür-sanat alanındaki
çalışmalarımıza ise 2018 yılında da devam ettik.

Baksı Müzesi Ücretsiz
Salı Günü Desteği
Ülker, 2010 yılında Bayburt’ta açılan ve kısa sürede
gelişerek Avrupa’nın en iyi müzesi ödülüne layık görülen
Baksı Müzesi ile ücretsiz salı günü projesini hayata geçirdi.
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YILDIZ HOLDİNG 2018 YILINDA

+ GELECEK
Sürdürülebİlİr
İçİn Lİderler zİrvesİ

düzenleDİ.
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HEDEF
Alanında lİder
kurumlarla toplum sağlığı

ve geleceğe yönelİk
proje ve İş bİrlİklerİnİ

devam ettİrmek

İLERLEME
fındık
tarımı projesi
Dünya Kakao
Vakfı desteği
Food Drink Europe
ve EUFIC üyeliği
Sürdürülebilir

Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için attığımız adımlarla sektörel
liderlik rolünü sürdürülebilirlik alanına da taşıyoruz. Gelecek nesillere
yaşanılabilir bir dünya bırakmak için gıda sektörünün sürdürülebilir
dönüşümüne öncülük ediyoruz.

2015 yılında “Bu Dünya Bizim” söylemi altında toplanan sürdürülebilirlik çalışmaları, bağlı olduğumuz Yıldız Holding’in
çalışmalarına da temel oluşturdu. Çalışmalar sonucunda Yıldız Holding ve bağlı şirketlerinin ortak Sürdürülebilirlik Söylemi
olan “Sürdürülebilirlik Gelecek Nesillere Vaadimiz” ortaya çıktı. Yıldız Holding, Ülker Bisküvi liderliğinde başlayan
sürdürülebilirlik yolculuğunda yeni bir adım atarak iş dünyasında sürdürülebilir dönüşüme öncülük ediyor. Sürdürülebilir
gelecek için ortak bir vizyon oluşturmak ve iş dünyasının rolünü Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri rehberliğinde yeniden
tanımlamak için 2018 yılında Sürdürülebilir Gelecek için Liderler Zirvesi düzenledi. Sürdürülebilirlik kapsamında farklı
etkinlik ve konferanslara konuşmacı olarak katılarak sürdürülebilirlik anlayışının tüm paydaşlara yayılması için çalışıyoruz.

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

Sürdürülebilirlik
Gelecek Nesillere
Vaadimiz...

Sürdürülebilirlik liderliğinde, sürdürülebilirlik vizyonumuzu paydaşlara yaymak ve iş birlikleri yapmak önemli rol oynuyor.
Odaklandığımız öncelikli konu alanlarında değer yaratmanın yolu iş birliklerinden geçiyor. Bu kapsamda, Bahri Dağdaş
Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle bisküviye uygun yüksek verimli Aliağa adında buğday türünü üretmek için iş
birliği yaptık. Uluslararası bir vakıfla birlikte yürüttüğümüz Sürdürülebilir Fındık Tarımı projesiyle fındık üretimi yapılan
bölgelerde biyoçeşitliliğin korunmasına ve üreticilerin sosyoekonomik gelişimine odaklanıyoruz. Bununla birlikte,
sürdürülebilir kakao tedariki kapsamında uluslararası platformlarda yer alıyoruz. PACTS (Processor Alliance for Cocoa
Traceability and Sustainability - Kakao İzlenebilirliği ve Sürdürülebilirliği için Üretici Birliği) programına sponsoruz ve Dünya
Kakao Vakfı’nın (World Cocoa Foundation) üyesiyiz.
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Sektörde bir ilk olan Sosyal Etki Analizi çalışmasını 2018 yılında başlattık. Bu değerlendirme
yöntemi, şirketlerin ortak değer yaratan toplumsal yatırım programları oluşturmalarını, bu
programları ölçümlemelerini ve elde edecekleri etkinin devamlılık sağlamasına imkan sağlıyor.
Çalışma sonuçlarının ışığında, sosyal ve çevresel yatırım alanlarını yeniden belirleyeceğiz.
Sürdürülebilirlik performansımızla endeksler ve ödül platformlarında yer alıyoruz. Nielsen ve
Sustainable Brands İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirilen Consumer Connect-İyi Yaşam (Good
Life) Araştırması’na göre Ülker tüketicilerini iyi yaşama ulaştıran en iyi gıda markası seçildi.
2017 yılında Avrupa Komisyonu tarafından verilen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri’nde, Bu Dünya
Bizim sürdürülebilirlik yönetim modelimizle Türkiye finalistliğini elde ettik. 2016 yılında ilk kez
FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’ne girdik ve endekste yer almaya devam
ediyoruz. 2015 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeyiz. Çevresel
etkilerimizi azaltmak üzere gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla İstanbul Sanayi Odası Çevre
Ödülleri’nde Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldük.
Sürdürülebilir Markalar Konferansı’nda Ülker Türkiye, Orta Asya ve Balkanlar Bölgesi Başkanı
Mete Buyurgan iyi yaşam trendini ve Ülker’in bu konudaki çalışmalarını anlattı.
Sürdürülebilir Gıda Konferansı’ndaki özel oturumda Ülker ve Yıldız Holding CEO’su Mehmet
Tütüncü, Food and Drink UK Federasyon Başkanı Ian Wright ile gıda sektöründeki global
trendleri ve sürdürülebilir gıda üretiminin önemini değerlendirdi.
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Nielsen ve Sustainable Brands

Istanbul iş birliğiyle gerçekleştirilen Concumer Connect-İyi Yaşam (Good Life)
Araştırması’na göre Ülker tüketicilerini iyi yaşama ulaştıran
en iyi gıda markası seçildi.

”
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EK 1: Paydaşlarla İletişim Yöntemleri

Çalışanlar

Memnuniyet anketleri, İSG kurulu toplantıları, duyuru ve bilgilendirmeler, iç
yayınlar, faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporları, eğitimler, çalıştaylar, web
sitesi, endüstriyel ilişkiler kurulları, çalışan destek hattı, Akıl Küpü, paydaş analizi

Sektörel Örgüt ve Dernekler,

Üyelikler ve yönetim kurulu üyelikleri, toplantı ve ortak çalışmalara aktif katılım,

Sivil Toplum Kuruluşu ve

faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporları, duyurular, seminerler, konferanslar,

Uluslararası Kuruluşlar

web sitesi, paydaş analizi

Distribütör ve Tedarikçiler

Birebir görüşmeler, faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporları, kalite denetimleri,

Hissedar ve Yatırımcılar

EK 2: Üyelikler ve İş Birlikleri

Ankara Sanayi Odası
Ankara Ticaret Odası
Ankara Ticaret Borsası
İstanbul Sanayi Odası
İstanbul Ticaret Odası
İstanbul Ticaret Borsası

ilgili politika ve dokümanlar, web sitesi, paydaş analizi

Gebze Ticaret Odası

Genel kurul, özel durum açıklamaları, basın açıklamaları, birebir toplantılar ve

Kocaeli Sanayi Odası Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Ülke

yazışmalar, konferans katılımları, aracı kurum/banka raporları, dönemsel

Üyelikleri (Suudi Arabistan, Mısır, Çin, İran, Arjantin, Brezilya,

bilgilendirme yazıları, faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporları, web sitesi, algı
çalışmaları, paydaş analizi

Meksika, Nijerya, Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Lübnan,
Yemen, BAE, Irak)

Kamu Kurumları

Birebir görüşmeler, faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporları, paydaş analizi

Medya

Birebir görüşmeler, basın toplantıları, faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporları,
duyuru ve açıklamalar, web sitesi, sosyal medya, paydaş analizi

Tüketiciler

Ülker Müşteri İletişim Merkezi, web sitesi, faaliyet raporları, sürdürülebilirlik
raporları, haberler, duyurular, sosyal medya, tüketici anketleri, paydaş analizi

Üniversiteler

Ortak çalışmalara aktif katılım, faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporları, web
sitesi, staj programları, kariyer günleri, konferanslar, paydaş analizi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD)
Şekerli Mamül Sanayicileri Derneği (Şemad)
İstanbul İhracatçı Birlikleri
ILSI Europe
The European Food Information Council (EUFIC)
World Cocoa Foundation (WCF)
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Verilerin Hazırlanması
Enerji Tüketimi

Raporlamaya dair esaslar, 2018 yılı Sürdürülebilirlik Raporunda yer verdiğimiz enerji tüketimi, sera gazı salımı
(Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3), su tüketimi ve iş sağlığı ve güvenliği (güvenliği komitelerinde işgücü

Enerji tüketimi verileri kapsamında elektrik, doğal gaz, jeneratör, çalışan servisleri ve şirket araçları

temsili, ölümlü kaza sayısı, meslek hastalığı oranı, kayıp gün oranı, kaza sıklık oranı, kaza ağırlık oranı)

için kullanılan yakıt (dizel/benzin) olmak üzere birincil yakıt kaynakları raporlanmaktadır.

verilerine ait veri toplama ve hesaplama esaslarına dair bilgi vermektedir.
Elektrik tüketimi ve doğal gaz tüketimi verileri servis sağlayıcıların sayaç ve faturalarından elde
Raporlamaya dair esaslar 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren FY 18 mali yılını ve Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.’nin

edilmekte, yakıt tüketimi verileri ise jeneratör, şirkete ait araçlar ve çalışan servislerinin kullanımı için

Ankara, Esenyurt, Gebze, Karaman, Topkapı ve Silivri fabrikalarındaki ilgili operasyonlarını kapsamaktadır.

servis sağlayıcıların faturalarından elde edilmektedir.
Şirket enerji tüketimi hesaplamalarında aşağıda belirtilen dönüşüm faktörlerini kullanmaktadır:

Genel Raporlama İlkeleri

•

Bu rehber dokümanın hazırlanmasında aşağıdaki prensiplere dikkat edilmiştir:

•

Elektrik tedarik birimi kWh cinsinden faturalandığı için mWh dönüşüm faktörü olarak

1 kWh = 0.001 mWh kullanılmaktadır.;
Doğalgaz tedarik birimi m3 cinsinden faturalandığı için mWh dönüşüm sırasında 8250

kcal/m3*4,18 KJ/kcal/1000 dönüşüm faktörü ile tüketim önce KJ’a sonra 1000’e bölünerek GJ’a
•

Bilgilerin hazırlanmasında - bilginin kullanıcılarına bilginin uygunluk ve güvenilirliğinin temel ilkelerini

çevrilmiştir. Son olarak 1 GJ = 0,27 mWh dönüşüm faktörü kullanılmıştır.

vurgulamak,

•

•

kcal/m3*4,18 KJ/kcal/1000 dönüşüm faktörü ile tüketim önce KJ’a sonra 1000’e bölünerek GJ’a

Bilgilerin raporlanmasında - bilgilerin önceki yıl dahil diğer verilerle karşılaştırılabilirlik / tutarlılık ilkelerini

ve kullanıcılara netlik sağlayan anlaşılabilirlik / şeffaflık ilkelerini vurgulamak

Kullanılan enerji kaynaklarının alt ısıl değerleri ve Ton Eşdeğer Petrolü (TEP) çevrim katsayıları 27

Ekim 2011 tarihli 28097 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin
Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin” Ek-2’sinde yer alan Enerji Kaynaklarının Alt
Isıl Değerleri ve Petrol Eşdeğerine Çevrim Katsayıları tablosundan alınmıştır.

FY 18 ve sunulan karşılaştırmalı dönemler için Şirket’in enerji, enerji tüketimi sonucu oluşan sera gazı
salınımı ve su tüketimi aşağıdakilerle ilişkilidir:
•

Ankara, Esenyurt, Gebze, Karaman, Topkapı, Silivri fabrikalarındaki üretim faaliyetleri

•

Üretim tesisleri içerisinde malzeme ve ürünlerin nakliyesi

•

Şirkete ait araçlar

•

Soğutucu gazlar

•

Şiket çalışan servisleri

•

Şirket çalışanlarının uçak iş seyahatleri

Fabrika kapıları dışında kullanılan tedarikçi ya da müşteri kaynaklı enerji ve su tüketimi, buna bağlı olarak
meydana getirdikleri sera gazı salımları raporlama kapsamına dahil edilmemiştir.

10200

çevrilmiştir. Son olarak 1 GJ = 0,27 mWh dönüşüm faktörü kullanılmıştır.
•

Raporlama Kapsamı

Motorin tedarik birimi lt cinsinden faturalandığı için mWh dönüşüm sırasında

Sera Gazı Salımları
Sera gazı referans yıl olarak tam ve güvenilir verilere erişimin olduğu ve bugünkü faaliyetleri yansıtan 2014 yılı belirlenmiştir. Sera gazı hesaplama metodolojisi olarak “sera gazı
salımları veya uzaklaştırma faktörleriyle çarpılan sera gazı faaliyet verileri”ne dayalı
hesaplama yöntemi uygulanmıştır.
Sera gazı salımları Dünya Kaynakları Enstitüsü (World Resources Institute, WRI)/ Dünya
Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (World Business Council on Sustainable
Development, WBCSD) Sera Gazı Protokolü metodolojisine uygun şekilde
hesaplanmıştır. Kuruluş sınırları kontrol yaklaşımı ile ele alınmış ve Ülker Bisküvi Sanayi
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A.Ş.’nin Türkiye’de kontrolü altında bulunan üretim tesislerinde sera gazına salımına sebebiyet veren
kaynaklara göre dağılım şöyledir:

Emisyon Faktörleri

CO2

CH4

N2O

Toplam
kg CO2e

Doğalgaz

1,9365

0,0048

0,0009

1,9422

LPG

2,8777

0,0013

0,0012

2,8802

Dizel

2,6248

0,0039

0,0366

2,6652

Benzin

2,2164

0,0034

0,0483

2,2681

Dizel (stationary)

2,6248

0,0099

0,0056

2,6403

Benzin (stationary)

2,2164

0,0080

0,0057

2,2301

Soğutucu gazlar - R22

1760,0

1760,0

Su Tüketimi

Soğutucu gazlar - R410A

1923,5

1923,5

Su tüketimi verileri kapsamında şebeke suyu, yeraltı suyu ve yağmur suyu tüketimi raporlanmaktadır.

Soğutucu gazlar - R404A

3942,8

3942,8

Soğutucu gazlar - R407C

1624,2

1624,2

Soğutucu gazlar - R134A

1300,0

1300,0

Yangın tüpleri - HFC 227ea

3350,0

3350,0

Yangın tüpleri - Halon 1301

6290,0

6290,0

SF6

23500,0

23500,0

Elektrik (şebeke) (2016)

0,4898

0,0002

0,0013

0,4913

Elektrik (şebeke) (2017)

0,5093

0,0002

0,0015

0,5109

Elektrik (şebeke) (2018)

0,5050

0,0002

0,0014

0,5066

Çalışan ulaşımı - Servisler

0,5570

0,0003

0,0063

0,5636

İş amaçlı kısa uçuşlar

0,1560

0,0001

0,0015

0,1576

İş amaçlı orta mesafe uçuşlar

0,0850

0,00001

0,0008

0,0858

İş amaçlı uzun uçuşlar

0,1113

0,00001

0,0011

0,1124

Kapsam 1 - Doğrudan Sera Gazı Salımı: Tesis ve binalarda kullanılan yakıtlar, dizel yakıt kullanan acil
durum jeneratörleri, şirkete ait araçlar ve soğutucu gazlar,
Kapsam 2 – Enerji Kaynaklı Dolaylı Sera Gazı Salımı: Elektrik tüketimi,
Kapsam 3 – Diğer Dolaylı Sera Gazı Salımı: Çalışanların işe geliş-gidişleri için kullanılan servisler ve
çalışanların uçakla yaptıkları iş seyahatleri de kapsama dahil edişmiştir.
Hesaplamalarda CO2, CH4, N2O ve HFC’ler (soğutucu gaz) salımlarından oluşan CO2 eşdeğeri faktörler
kullanılmıştır. Kullanılan emisyon faktörleri aşağıdakı tabloda detaylandırılmıştır. Küresel Isınma
Potansiyeli (Global Warming Potantial, GWP) katsayıları Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 5. Değerlendirme Raporu’ndan ve DEFRA
Greenhouse gas reporting: conversion factors 2018’den alınmıştır. Şebeke emisyon faktörü ilgili yılın
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

Su tüketimi verileri servis sağlayıcıların sayaç ve faturaları ile şirket içi sayaçlardan elde edilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
Aşağıda belirtilen formüller İSG verilerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır.
Kaza Sıklık Oranı (LTAR) =

Gün kayıplı İş Kazası Sayısı X 200.000
Toplam Çalışma Saati

Kaza Ağırlık Oranı

=

İş Kazalarına Bağlı Toplam Kayıp Saat X 1.000
Toplam Çalışma Saati

Düzeltmeler ve Yeniden Bildirimler
Doğrulanan verilerin ölçüm ve raporlanması belirli bir dereceye kadar tahmin içermektedir. Bazı istisnai
durumlarda, önceki yıllarda raporlanan verilerin düzeltilmesi gerekebilir. Sirkete ilişkin verilerde 5%'in
üzerinde bir sapma görülmesi durumunda yeniden bildirim yapılabilir.
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EK 4: Çevresel Performans Göstergeleri*
2016

2017

2018

Kapsam 1 Toplam

72.177

70.241

67.810

CO2

71.984

70.047

67.621

CH4

156

158

153

N2O

37

36

36

Kapsam 2 Toplam

69.415

73.382

74.468

CO2

69.203

73.144

74.233

CH4

26

27

27

N2O

185

211

208

Kapsam 3 Toplam*

4.535

4.677

4.534

CO2

4.483

4.314

4.482

CH4

2

318

2

N2O

50

45

50

141.592

143.623**

142.278**

CO2

141.187

143.191

141.854

CH4

183

185

180

N2O

222

247

244

Genel Toplam

Enerji Tüketimi

2016 MWh

2017 MWh

2018 MWh

Binalar yakıt & elektrik

448.597

455.466

451.094

Satın alınan elektrik

141.275

143.622

148.372

304.825

310.367

301.641

2.496

1.476

1.081

719

642

665

719

642

665

449.316

456.108

450.379

Doğal gaz
Jeneratör (dizel)
Araç yakıtları
Dizel
TOPLAM

2018 (ton)

2018 (%)

58

<%1

Yan ürün olarak geri kazanılan

4.582

%26

Düzenli depolama/katı atık sahasına giden

1.785

%10

10.693

%62

245

%1

Tehlikeli atık miktarı

Geri dönüştürülen
Enerji amaçlı geri kazanılan

Su tüketimi (m3)
*Son üç yıl için Kapsam 3 verilerine iş amaçlı uçuşlar ve çalışan servisleri dahildir.
**2014 yılı referans sera gazı salım verilerine F-gazları dahil değildir. 2018 F-gazları hariç salımlar
135.416 ton CO2’dir. Bu doğrultuda toplam sera gazı salımları 2014’le aynı seviyede kalmıştır.

Şebeke suyu

252.762

Yeraltı suyu (kuyu suyu)

472.754

Yağmur suyu (varsa; toplanan, biriktirilen)

592
726.108

TOPLAM

Hava Salımları: Tüm fabrikalarda sera gazı salımlarının yanı sıra diğer hava salımlarını da takip
ediyoruz. Bu kapsamda belirlenen sınır değerlerin altında gerçekleşen salımlarımız düzenli olarak
denetleniyor. 2014 yılında ürün başına 0,006878 kg SO2 ve 0,1182 kg NOx olan salım
değerlerimizi 2024 yılına kadar %3 azaltmayı hedefliyoruz.

Atıksu Miktarı (bin m3)

2016

2017

2018

592

605

517

*Enerji tüketimi, doğrudan (kapsam 1) sera gazı salımları, enerji dolaylı (kapsam 2) sera gazı salımları, diğer dolaylı (kapsam 3) sera gazı salımları ve su tüketimi
verileri için alınan doğrulama 60.sayfada paylaşılmıştır.

GRI
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EK 5: Sosyal Performans Göstergeleri
2016
Cinsiyete ve Kategoriye Göre Çalışanlar

2016

2018

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

95

534

125

532

117

479

1705

3692

1292

3556

1059

3350

Kapsam dışı çalışan sayısı
Kapsam içi çalışan sayısı

2017

Toplam çalışan sayısı

6026

5505

2018

5005

Cinsiyet ve Yaşa Göre İşten
Ayrılan Çalışanlar

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

10

39

10

8

13

26

30-50 yaş

427

372

166

185

153

308

30 yaş altı

291

325

81

185

89

179

Toplam

728

736

257

378

255

513

50 yaş üstü

Kapsam İçi

Kapsam Dışı

0-5 yıl süreyle çalışanlar

359

1224

1563

204

5-10 yıl süreyle çalışanlar

563

1065

1295

111

Cinsiyet ve Yaşa Göre
Yeni İşe Giren Çalışanlar

10 yıl ve üzeri süreyle çalışanlar

253

1541

1551

281

2016

2017

2018

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

50 yaş üstü

0

1

0

3

0

2

30-50 yaş

2

20

3

13

23

71

30 yaş altı

0

0

0

0

7

1

2

21

3

16

30

74

Toplam

23

19

2016

635

768

2016

2017

2018

104

2017

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

50 yaş üstü

0

2

0

1

0

1

30-50 yaş

32

102

25

133

36

163

30 yaş altı

67

204

76

258

89

221

Yeni işe alınan çalışan sayısı

99

308

101

392

123

387

2016
Cinsiyet ve Kategoriye Göre
Performans Değerlendirmesine
Tabii Çalışanlar
Kapsam dışı çalışanlar

2017

2018

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

91

514

125

532

116

4780

2018
Eğitimler

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Doğum iznine ayrılan çalışan sayısı

86

232

49

109

69

277

Toplam eğitim saati

Doğum izninin sona ermesinden sonra
işe dönen çalışan sayısı

61

232

30

96

48

277

Taşeronlara verilen toplam
eğitim saati

Cinsiyete Göre Doğum İzni

1.464
2018

Erkek

Cinsiyete ve Yaşa Göre Üst Yönetim
Organlarındaki Çalışanlar

2018

Kadın

Kadın

Çalışma Sürelerine Göre Çalışanlar

2017

2016

2017

2018

132.098

107.125

104.727

-

9.851

9.407
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GRI 101: Temel Esaslar 2016
Genel Göstergeler
Paydaş Analizi
GRI Standardı

102-40

53

GRI 101: Temel Esaslar 2016

102-41

4.399 çalışan olmak üzere çalışanların %88'i toplu iş sözleşmesi kapsamındadır.

Genel Göstergeler

102-42

9

102-43

9
9

Göstergeler

Sayfa Numarası/ Doğrudan Kaynak

Kurumsal Profil

GRI 102:
Genel
Göstergeler
2016

102-1

3

102-44

102-2

3

Rapor Profili

102-3

http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/FormGonder.aspx

102-45

2018 Faaliyet Raporu

102-4

3

102-46

9

102-5

3

102-47

9

102-6

3

102-48

Bulunmamaktadır.

102-7

3

102-49

Bulunmamaktadır.

102-8

57

102-50

3

102-9

24-25

102-51

3

102-10

Bulunmamaktadır.

102-52

3

102-11

14

102-53

3

102-12

53

102-54

3

102-13

53

102-55

58-59

102-56

60-61

GRI 102:
Genel
Göstergeler
2016

Strateji
102-14

2

102-15

7

Etik ve Dürüstlük
102-16

5-6

102-17

15

Yönetişim
102-18

2018 Faaliyet Raporu

102-19

2018 Faaliyet Raporu

102-20

13

102-36

http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/kurumsal-yontim/uretlendirme-politikasi.aspx

GRI 200: Ekonomik Standart Serileri
Ekonomik Performans
GRI 201: Ekonomik
Performans 2016

201-1

2018 Faaliyet Raporu

204-1

24

205-2

15

205-3

15

Satınalma Uygulamaları
GRI 204: Satınalma
Uygulamaları 2016
Satınalma Uygulamaları
GRI 205: Yolsuzlukla
Mücadele 2016
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GRI 300: Çevresel Standart Serileri

301-1

21
GRI 401:
İstihdam 2016

302-1

17-19, 56

302-3

17-19, 56

302-4

17-19, 56

Su
GRI 303:
Su 2016

303-1

20, 56

303-3

20, 56

GRI 403: İş Sağlığı
ve Güvenliği 2016

Emisyonlar
GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 305:
Emisyonlar 2016

103-1

17-19, 56

103-2

17-19, 56

103-3

17-19, 56

305-1

17-19, 56

305-2

17-19, 56

305-3

17-19, 56

305-4

17-19, 56

305-5

17-19, 56

305-7

17-19, 56

306-2

20, 56

Atıksular ve Atıklar
GRI 306:
Atıksular ve Atıklar 2016

Uyum
GRI 307:
Uyum 2016

57

401-2

57

401-3

57

103-1

42-43

103-2

42-43

103-3

42-43

403-1

42-43

403-2

42-43

403-3

42-43

404-1

39-40, 57

404-2

39-40

404-3

57

405-1

36, 57

416-1

46

Eğitim ve Öğretim
GRI 404: Eğitim ve
Öğretim 2016

Çeşitlilik ve Fırsat
GRI 405: Çeşitlilik ve
Fırsat 2016

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
GRI 416: Müşteri Sağlığı
ve Güvenliği 2016

Gıda Sektör Eki
Gösterge

Sayfa Numarası/ Doğrudan Kaynak

Ürün Sorumluluğu
307-1

17, 18

Tedarikçilerin Çevresel Bakımdan Değerlendirmesi
GRI 308: Tedarikçilerin
Çevresel Bakımdan
Değerlendirmesi 2016

401-1

İş Sağlığı ve Güvenliği
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

308-1

24

EKLER

Sayfa Numarası/ Doğrudan Kaynak

İstihdam

Enerji
GRI 302:
Enerji 2016

LİDERLİK

GRI 400: Sosyal Standart Serileri

Malzemeler
GRI 301:
Malzeme 2016

TOPLUMSAL SORUMLULUK

G4-FP5

46

G4-FP6

45,47, 48

G4-FP7

46

GRI
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