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Murat Ülker

Değerli Paydaşlarımız,

Türkiye’de lider, dünyada önde gelen bisküvi üreticisi 
kimliğimizin gerektirdiği sorumlulukla sürdürülebilirlik 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2017 yılında Ülker 
sürdürülebilirlik çalışmalarındaki tecrübesini pladis ile 
küresel ölçeğe taşıma başarısını gösterdi. Ülker’de 
Uluslararası standartlarda gerçekleştirdiğimiz 
sürdürülebilirlik çalışmaları gerek global markalarımız 
gerekse Yıldız Holding’e bağlı diğer şirketlerimiz için 
örnek teşkil etti. Bu doğrultuda 2017 yılında Yıldız 
Holding’e bağlı şirketler için de sürdürülebilirlik platformu 
oluşturduk ve çalışmaları bir çatı altında topladık ve 
hızlandırdık.

Birleşmiş Milletler’in belirlemiş olduğu “Sürdürülebilir 
Kalkınma hedefleri” ile uyumlu şekilde tasarladığımız 
Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda, daha 
gerçekleştireceğimiz pek çok işimiz var. 10 yıllık 
belirlediğimiz hedeflerimize kuruluşumuzun 80. yılını 
kutlayacağımız 2024 yılında ulaşacağız, sonra tabii ki 
koyacağımız yeni hedefler olacak ve onlara ulaşmak için 
çalışmaya devam edeceğiz.  
2024 yılında Ülker Bisküvi’de olmak istediğimiz 
sürdürülebilirlik noktalarından bazılarını sizlerle 
paylaşmak isterim.

• Salım artışı olmadan büyümek
• Birim üretim başına karbon salımını yüzde 40 azaltmak
• Enerji verimliliğini yüzde 25 artırmak 
• Birim üretim başına su kullanımını yüzde 30 azaltmak
• Yüzde 100 geri dönüşüm ile düzenli depolama 
sahalarına sıfır atık göndermek

• Lojistik kaynaklı karbon salımlarını yüzde 20 azaltmak
• Kişi başı eğitim saatini yüzde 40 artırmak
• Koli ve kutularda kâğıt kullanımını yüzde 20 azaltmak
• Gün kayıplı iş kazalarını sıfırlamak
• Alanında lider kurumlarla toplum sağlığı ve geleceğine 
yönelik proje ve işbirliklerine devam etmek
• Personel değişimini yüzde 3.5 seviyelerine düşürmek

2024 yılındaki hedeflerimiz bizim için neden önemlidir? 
Çünkü;  israf edilmemesi gereken dünya kaynaklarının ve 
yaşanabilir bir çevrenin öneminin farkındayız. Sektör 
olarak işlerimizi bu koşullara uygun yönetmekle yükümlü 
olduğumuza inanıyoruz. Sürdürülebilirliği sağlamak, 
verimli çalışmak, doğal kaynakları koruyarak ve 
geliştirerek üretmenin şirket önceliklerimiz arasında 
olmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenledir ki, 
sürdürülebilirlik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bunu 
yaparken bilhassa ürünlerimizin ana hammaddelerinden 
fındık, buğday ve kakaonun sürdürülebilir tedarikine 
yönelik yerel kalkınma projelerine destek sağlıyoruz. Türk 
çiftçisini ve yerel üretimi desteklemek sürdürülebilirlik 
yatırımlarımızın öncelikleri arasındadır. 
#yurdumunülkerçiftçisiylebüyürülker

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda 
sürdürülebilirlik hedeflerimiz açısından bizi daha da 
cesaretlendiren sonuçlar alıyoruz. Önümüzdeki dönemde 
de sürdürülebilirlik stratejimiz ve 2024 hedeflerimiz 
doğrultusunda sektörün ve ülkemizin sürdürülebilir 
kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Bugünlere gelmemizde emeği 
geçenlere teşekkür ederim. #mutluetmutluol 

Saygılarımla,

Murat Ülker 
Yönetim Kurulu Başkanı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2017 1

http://www.ulker.com.tr/tr/haberler/haber-detay/ulker-nesillerdir-ciftcisiyle-birlikte-buyuyor


Değerli Paydaşlarımız,
İşimizi yaparken yeni nesillere mutlu yaşayabilecekleri bir 
dünya bırakmayı amaçlıyor, çiftçiyi, çalışanı, toprağı,  
tüketicilerimizi mutlu etme hedefiyle sürdürülebilirlik 
alanında da liderlik için çalışıyoruz.

“Bu Dünya Bizim” söylemi altında yürüttüğümüz 
sürdürülebilirlik çalışmalarımızda önemli kazanımlar 
sağladığımız bir yılı geride bıraktık. 2024 senesi için 
belirlediğimiz hedefler ve altı alandaki sürdürülebilirlik 
ilkelerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ettik. 

Başarılı performansımız küresel alanda da takdir 
görürken lider sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyoruz. 
Londra Borsası ve Financial Times’ın ortak sahipliğindeki 
FTSE4Good Gelişen Piyasalar Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde işlem görmeye devam ediyoruz. Bunun yanı 
sıra Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 2015 
yılından beri işlem görüyoruz.

Bu yıl önemli bir başarıya imza atarak Bu Dünya Bizim 
sürdürülebilirlik yönetim modelimizle sürdürülebilir 
kalkınmaya önemli katkı yapan şirketlerin Avrupa 
Komisyonu tarafından ödüllendirildiği Avrupa Birliği 
Çevre Ödülleri’nde Türkiye finalisti olduk. Yönetim 
kategorisinde kazandığımız bu başarı ile AB Çevre 
Ödülleri Avrupa Programı’nda ülkemizi temsil etmeye 
hak kazandık.

Karbon salım artışı olmadan büyüme stratejisi açıklayan 
Türkiye’de ilk şirket olarak hedefimizle uyumlu şekilde 
2014 yılından beri büyürken toplam salımlarımızı aynı 
seviyede tutmayı başardık. 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip 
fabrikalarımızın arasına bu yıl da 4 fabrikamız katıldı. 
2017 içerisinde süreçlerde iyileştirmeler, altyapımıza 
yaptığımız yatırımlar, çevre bilincinin yaygınlaştırılması 
gibi iyileştirme çalışmaları ile toplam 1.100 hanenin yıllık 
elektrik tüketimine eş değer 10,2 bin MWh’lik enerji 
tasarrufu sağladık. Ton üretim başına enerji tüketimini 
yüzde 3 azalttık. Birim üretim başına su kullanımımızı 
2014 değerine göre yüzde 30 azaltmayı hedefliyoruz.  Bu 
doğrultuda 2024 hedefimize bir adım daha yaklaşarak 
şimdiden 2014 senesine kıyasla birim üretim başına su 
tüketiminde %27’lik tasarruf sağladık. 300 milyon litreye 
denk gelen bu rakam 3 milyon nüfuslu bir şehrin 1 günlük 
su tüketimine eşdeğerdir. 

Türkiye Çikolata Ar-Ge ve Türkiye Unlu Mamuller Ar-Ge 
merkezlerimizde bu yıl 850’nin üzerinde Ar-Ge projesi, 
2.000’den fazla laboratuvar, pilot ve endüstriyel ölçekte 
Ar-Ge denemeleri üzerinde çalıştık.

Sürdürülebilirlik çalışmalarına çalışanlarımızın katılarak 
bilinçlenmesini ve bu çalışmaları yaygınlaşmasını en 
önemli odağımız olarak görüyoruz. Bu kapsamda 
geçtiğimiz yıllarda 6 fabrikada gerçekleştirdiğimiz 
Sürdürülebilirlik 101 eğitimlerinin ardından ileri seviye olan 
Sürdürülebilirlik 102 eğitimlerini verdik. Bu kapsamda 
yapılan çalıştaylarda dünyanın sorunlarına çözüm arayan 
çalışanlarımız, ürün yaşam döngüsü konusunda 
uygulamalı çalışmalara katıldı.
 
Ülker Bisküvi A.Ş. olarak, hedeflerimize varmak ve daha 
güzel bir gelecek için birlikte çalışmayı sürdürülebilmek 
dileğiyle…

Saygılarımla, 

Mehmet Tütüncü
ÜLKER CEO 

Mehmet Tütüncü

GİRİŞ ÇEVRE ÇALIŞANLAR
TOPLUMSAL

SORUMLULUK LİDERLİKİNOVASYONDEĞER ZİNCİRİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2017 3



Kurumsal yönetim, çevresel ve sosyal alanlardaki hedef, 

performans ve ilerlemelerimizi şeffaf olarak paylaştığımız 

sürdürülebilirlik raporumuzun bu yıl üçüncüsünü 

yayımlıyoruz. GRI Standartları “Temel” seçeneğine 

uyumlu olarak hazırladığımız bu raporda ayrıca GRI Gıda 

Sektör Eki ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları 

Kurulu’nun (SASB) İşlenmiş Gıdalar (Processed Foods) 

rehberinden yararlandık. Faaliyetlerimizin Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri’yle bağlantılarını ve hedeflere 

katkılarımızı paylaşmaya devam ettik.

Türkiye operasyonlarımızı kapsayan rapor, 1 Ocak – 31 

Aralık 2017 tarihleri arasındaki faaliyet dönemini 

yansıtıyor. 

Sermaye Yapısı pladis Hakkında 

Rapor Hakkında

Türkiye’nin en büyük gıda şirketi olarak yurt içinde 6, yurt 
dışında 4 fabrikada bisküvi, çikolata ve kek 
kategorilerinde yüzlerce çeşit üretiyoruz. Ürünlerimizi 
Türkiye ile birlikte Orta Doğu, Orta Asya, Avrupa, Afrika, 
Amerika ve Rusya gibi dünyanın dört bir yanındaki 
tüketicilerle buluşturuyoruz. Küçük bir atölyede 74 yıl 
önce kurulan markamız, bugün bisküvi sektörünün 
liderleri arasında yer alıyor.
Ankara, Karaman, Esenyurt\İstanbul, Gebze\Kocaeli, 
Silivri\İstanbul, Topkapı\İstanbul, Mısır, Suudi 
Arabistan’daki 2 fabrikamız ve 2017 yılında bünyemize 
katılan Kazakistan fabrikamızla toplam on fabrikada 
üretim yapıyoruz. Topluma değer katarak bir dünya 
markası olmaya odaklanıyoruz. Bu doğrultuda 2017 
yılında da başarılı performansımızı sürdürerek 575 bin 
ton satış hacmine ve 4,8 milyar TL ciroya ulaştık.

pladis, Yıldız Holding’in ana işi olan atıştırmalık alanındaki 
Godiva Chocolatier, United Biscuits ve Ülker markalarının 
bir araya gelmesi ile 2016 yılında kuruldu. Küresel bir 
şirket olarak dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı 
tüketici beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak zenginlikte 
ürünle ve 26.000 çalışanı ile 180 ülkede faaliyet 
gösteriyor. Gelirleriyle ana ortaklığı olan Yıldız Holding’in 
en büyük kısmını oluşturan pladis, 2017 yılında 14,3 milyar 
TL ciro elde etti. 

Ülker Bisküvi
Hakkında
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Rapor ve sürdürülebilir lik çalışmalarımızla ilgili tüm 
soru, görüş ve önerilerinizi 
surdurulebilir lik .plat formu@ulker.com.tr adre sine 
ile tebilir siniz.

Bu doğrultuda 2017 yılında da başarılı 
performansımızı sürdürerek 575 bin ton 
satış hacmine ve 4,8 milyar TL ciroya 
ulaştık.
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Ülker Aile Bireyleripladis Foods Limited

Halka Açık
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Sürdürülebilirlik İlkelerimiz

Çevre :

İşimizi yaparken mutlu etmeyi ve mutlu
olmayı önemsiyoruz.

Değişime öncülük eder, yeni ve farklı fikirleri kucaklarız. 
Çevresel sürdürülebilirlik anlamında gerekli adımlar 
atabilen; sıfır atık üreten, karbon-nötr uygulamalara 
sahip, sürdürülebilir su yönetimi ve hammadde 
tedarikiyle operasyonlarımızda verimliliği ve 
mükemmelliği sonuna kadar özümseriz.

İnovasyon :

Faaliyet gösterdiğimiz 
alanlarda birinciliği 
hedefleriz. Çok çalışarak 
ve kendini aşarak en iyiyi, 
en önce sunma 
motivasyonu ile çalışırız. 
Şirketimiz değerleri ile 
bağlantılı olarak saygılı 
rekabet anlayışını 
içselleştirmiş, tüm 
paydaşlarımız ve 
yatırımcılarımız için 
sürekli değer üretiriz.

Toplumsal Sorumluluk :

Sağlıklı ve aktif 
yaşamı ön plana 
çıkarır, bu konuda 
tüm tüketicileri ve 
diğer paydaşlarımızı 
şeffaf bir biçimde 
bilgilendirip. Sağlıklı 
bir toplumu 
desteklerken, hayatı 
kolaylaştırır, 
yalınlaştırmaya 
odaklanırız. 

Değer Zinciri :

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde en iyi uygulamaları 
takip eder, daha iyisini yapmayı hedefleriz. Değer 
zincirindeki tüm paydaşların temel gereksinimlerini 
karşılamalarına yardımcı olur, özellikle çiftçiler ve 
üreticilerle birlikte yol alırız. Şirket değerleriyle 
sürdürülebilir toplum değerlerini harmanlayarak, iş yapış 
şekillerimizde bütünleştiririz.

Çalışanlar :

Çalışanlarımız, Ülker Bisküvi sürdürülebilirlik 
çalışmalarının en önemli halkasıdır. İşimizin farklı 
alanlarında olduğu gibi çalışanlarımız için de 
sürdürülebilir yaklaşımlar geliştiririz. Biliyoruz ki, ancak 
her bir çalışanımızın ortak çabasıyla başarıya ulaşabiliriz. 
Bireysel farklılıklarımız saygı görür, aynı hedef için tek bir 
ekip olarak gayret sarf ederiz. İnsanı merkezde tutar, yeni 
yeteneklerin gelişmesi için gerekli zemini oluştururuz. İç 
iletişimde hiyerarşik yapılanmadan uzak durur, tüm 
çalışanlarımıza hak ettiği değeri veririz.

DAHA AZ
YAĞ

DAHA AZ
ŞEKER

DAHA AZ
TUZ

Liderlik :

Sektöründe öncü olmanın sorumluluğuyla hareket 
ederiz. Başarma azmimiz ve çalışkanlığımızla, yaptığımız 
işe yüreğimizi koyar, hedeflediğimiz sonucu aşarız. 
Küresel gelişmeleri takip eder, kuralları belirler, yenilikçi 
ve özgün bir biçimde dönüşümsel liderlik yaparız.

AVRUPA

ÇEVRE

Bİ
R

Lİ
Ğ

İ

ÖDÜLÜ

ÜLKER “BU DÜNYA BİZİM”

YÖNETİM KATEGORİSİ
FİNALİSTİ
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AÇLIĞA SON

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

SAĞLIKLI
BİREYLER



Ana paydaş gruplarımız ve iletişim yollarına Ek 1’den 
ulaşabilirsiniz. 

Üyelikler ve iş birliklerimizin listesine Ek 2’den 
erişebilirsiniz. 
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Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Kurulduğumuz günden bu yana sürdürülebilirliği iş yapış 
biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. 
Ürünlerimizin ortaya çıkmasında emeği geçen çiftçiyi, 
çalışanı, toprağı ve tercihleriyle bizi yönlendiren 
müşterileri ve tüketicilerimizi mutlu etmek temel 
hedefimiz. Yıldız Holding’in “Mutlu Et Mutlu Ol” 
söylemini benimseyerek dünya, toplum ve ürün 
kapsamında çalışmalarımızı şekillendiriyoruz.
“Bu Dünya Bizim” söylemi altında topladığımız 
çalışmalar Çevre, Değer Zinciri, Çalışanlar, İnovasyon, 
Toplumsal Sorumluluk ve Liderlik olmak üzere altı başlık 
altında yürütülüyor. Paydaşlarımızın beklentisine paralel 
olarak sürdürülebilirlik konusunda da ilk akla gelen lider 
şirketlerden biri olmayı hedefliyoruz. Liderlik 
yolculuğumuzda ilerlerken 2024 yılı için belirlediğimiz 
hedefleri ve altı alanda geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik 
ilkelerimizi referans alıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda 
attığımız adımlarla Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne 
de katkı sağlamak üzere çalışıyoruz. 
Sürdürülebilirlik çalışmalarını Yönetim Kurulu’nun 
liderliğinde, hedeflerimize ulaşmak için belirlediğimiz yol 
haritası doğrultusunda tüm çalışanlar ve yöneticilerimizin 
katkılarıyla sürdürüyoruz. Hedefler kapsamındaki ilerleme 
aynı zamanda CEO dâhil olmak üzere çalışan ve yönetici 
performans göstergelerine girdi sağlıyor. 

Şirket önceliklerini belirlerken “G0AL21”, strateji ve 
vizyonumuz belirleyici rol oynuyor. 

Ayrıca sürdürülebilirlik platformu üyeleri ve üst düzey 
yöneticilerin görüşlerini analize dâhil ediyoruz. Her yıl 
finansal, çevresel, sosyal ve itibarıyla ilgili risk ve fırsatları, 
küresel trendleri ve mevzuat düzenlemelerini göz önünde 
bulundurarak önceliklerimizi güncelliyoruz.

Ülker Bisküvi Öncelikleri 

İklim değişikliği, doğal kaynaklar üzerindeki baskılar ve 
sosyal sorunlar gibi sektörümüz ve dünyada 
karşılaştığımız zorlukların ancak beraber 
çözülebileceğine inanıyoruz. Benzer şekilde şirket olarak 
hedeflerimize ulaşmanın ve ötesine geçmenin 
paydaşlarımızı dinleyerek gerçekleşeceğini biliyoruz. Bu 
yüzden sürdürülebilirlik liderliği yolculuğumuzda tüm 
paydaşlarımızı dâhil ederek güçlü diyaloğa önem 
veriyoruz. 
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 katılım ile iş birliklerini arttırmayı hedefliyoruz.

Önceliklendirme Analizi ile ilgili ayrıntılı bilgiye 2016 
Sürdürülebilirlik Raporu Önceliklendirme Analizi 
bölümünden erişebilirsiniz. 

Paydaşlarla İletişim 
Öncelikli Konular

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı yönlendiren en önemli 
alanlar arasında öncelikli konularımız bulunuyor. 
Paydaşlarımızın katkılarını alarak düzenli olarak 
güncellediğimiz öncelikli konular stratejimize yön veriyor 
ve paydaş iletişimimizi güçlendirerek paydaş 
beklentilerine daha iyi cevap vermemizi sağlıyor. Öncelikli 
konu analizini paydaşlar ve Ülker Bisküvi için öncelikler 
olmak üzere iki aşamada yapıyor, ortak konuları ise 
önceliklerimiz olarak belirliyoruz. 

Paydaş Analizi

Paydaşların önceliklerini uluslararası standartlara uygun 
olan paydaş analizi aracılığıyla öğreniyoruz. Sorumluluk 
seviyesi, etki derecesi, yakınlık derecesi, kişi ve kurumları 
temsil etme, bağlılık derecesi ile politika ve strateji 
belirlemede etkisi kriterlerini esas alarak paydaş 
gruplarını değerlendiriyor ve en önemli paydaşları 
belirliyoruz. Online soru formlarıyla paydaşların görüş ve 
beklentilerini alıyor, dış trend analizi ile küresel gündem 
ve sektörel öncelikleri de analize dahil ediyoruz. 

GİRİŞ ÇEVRE ÇALIŞANLAR
TOPLUMSAL

SORUMLULUK LİDERLİKİNOVASYONDEĞER ZİNCİRİ

BU DÜNYA BİZİM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2017 9



Düzenli depolama alanlarına giden atık oranımız %8’e indi.

*2016 yılına göre ilerlemedir.

2024 Sürdürülebilirlik Hedefleri

KONU ALANI HEDEF İLERLEME (2014 YILINA GÖRE)

TO
PL

UM
SA

L
SO

RU
ML

UL
UK

Tüm yağ ürünlerinde toplam 2.000 ton, unlu 
mamuller kategorisinde 8.000 ton daha az 
doymuş yağ kullanmak  

Çikolata ürünlerinden 3.000 ton yağ çıkarmak 

Satış ve dağıtım kanallarındaki şikâyetleri %20 
azaltmak

Unlu mamüller kategorisinde doymuş yağ oranı %0,72 

azalttık.*

Çikolata ürünlerindeki yağ oranın %0,23 azalttık.*

Sorumlu pazarlama, gıda güvenliği ve kalite alanındaki 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

ÇA
LI

ŞA
NL

AR

Kişi başı eğitim saatlerini yaklaşık %40 
arttırmak 

Personel değişim oranını %3,5 seviyesine 
düşürmek

Çalışan bağlılığını %85 seviyesine yükseltmek

Gün kayıplı iş kazalarını sıfırlamak 

Sendikalaşma oranını %100’e yükseltmek

Çalışan başına eğitimler ortalama 19 saat olarak gerçekleşti.

Çalışan devir oranı %9 olarak gerçekleşti. 

Çalışanlarımızın %96’sının katılımıyla yaptığımız çalışan 
anketinde bağlılık oranımız 2 puan artarak %77 olarak 
gerçekleşti.

Gün kayıplı iş kazası sayısını %27 oranında azalttık.* 

2016 yılında sendikalaşma oranını %100’e çıkararak 
hedefimize ulaştık, aynı oranı devam ettiriyoruz. 

DE
ĞE

R
Zİ

NC
İR

İ

Lojistik kaynaklı karbon salımlarını %20 
azaltmak

Yaklaşık 1050 ton CO2e azaltım

LİD
ER

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

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

ÇE
VR

E
İN

OV
AS

YO
N Esnek ambalajlarda plastik kullanımını %20 

azaltmak 
Esnek ambalajlarda plastik kullanımını 110 ton azalttık.*

Koli ve kutularda kağıt kullanımını 266 ton azalttık.*
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İLGİLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFİ

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

KARASAL
YAŞAM

AÇLIĞA
SON

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİMİKLİM

EYLEMİ

İKLİM
EYLEMİ

İKLİM
EYLEMİ

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ
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Koli ve kutularda kâğıt kullanımını %20 
azaltmak 

Yaşam döngüsü analizi çalışması tamamlandı. Ürünlerin 
çevresel etkilerinin azaltılması konusunda yol gösterici oluyor.

Salım artışı olmadan büyümek

Birim üretim başına karbon salımını %40 
azaltmak

Enerji verimliliğini %25 arttırmak

Birim üretim başına su kullanımını %30 azaltmak

%100 geri dönüşüm ile düzenli depolama 
sahalarına sıfır atık göndermek

Yaşam döngüsü analizi çalışmalarıyla ürünlerin 
çevresel etkisini azaltmak

Uygun fabrikaların çatılarına güneş panelleri
kurmak

Gebze Fabrikası’na Yeşil Bina sertifikası almak

Ambalaj firesini %50 azaltmak

Salım miktarımız 2014 yılı ile aynı seviyede bulunuyor.

Birim ton üretim başına karbon salımı 304 kg CO2 oldu.

10,2 bin MWh’lik enerji tasarrufu sağladık.

Birim üretim başına su kullanımını %27 azalttık.

Panel kullanılacak fabrikanın tespiti ve fizibilite süreci devam
ediyor.

Sertifika süreci devam ediyor.

Ambalaj fire oranı %48 azaldı*.



Sürdürülebilirlik çalışmalarını Yıldız Holding vizyonu ve 
ilkelerinden hareketle Ülker Bisküvi’ye özgün bir yapıyla 
yönetiyoruz. Bu kapsamda Sürdürülebilirlik Platformu 
sürdürülebilirlikle ilgili politikaların, stratejilerin ve 
hedeflerin belirlenmesinden ve paydaşlarımızla 
iletişiminden sorumlu olarak çalışmalarını yürütüyor. 
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 bir yaklaşımla ele 
alınıyor. Platform iş birimlerinin arasındaki koordinasyon 
ve iş birliğini sağlama görevini de üstleniyor.
Bunun yanı sıra Platform, sürdürülebilirlik çalışmalarının 
yürütüldüğünü denetleyerek Yönetim Kurulu’na 
raporlamakla ve Yönetim Kurulu’nun sürdürülebilirlik 
stratejisinin ve hedeflerinin güncellenmesini takip 
etmekle yükümlü bulunuyor. 

Sürdürülebilirlik Yönetimi
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Etik İlkeler

Sürdürülebilirlik Risklerinin 
Yönetimi

İklim değişikliği, artan nüfus gibi küresel trendlerin gıda 
sektörü üzerinde önemli etkileri bulunuyor ve işimizin 
devamlılığı için trendlerin getirdiği risk ve fırsatları 
yakından takip ederek yönetmemiz gerekiyor. Bu 1 
nedenle risk yönetimi finansal risklerin yanı sıra sürdürü-
lebilirlik risklerinin değerlendirilmesini de içeriyor. 
Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, faaliyetlerimiz 
etkileyen öncelikli konuları tespit ediyoruz. Tarladan 
tüketiciye tüm değer zincirinde oluşabilecek finansal ve 
finansal olmayan riskleri göz önünde bulundurarak takip 
ediyoruz. 
Risk yönetimi faaliyetleri Yönetim Kurulu’na bağlı Risk 
Komitesi tarafından yürütülüyor. Risk komitesi, risk 
matrisinde tanımlanan risklerin, etki alanlarını, olma 
olasılıklarını, sorumlu birimleri, alınması gereken ilk 
aksiyonları ve risklerin türlerini düzenli olarak takip 
ediyor.
Her birimin ilgili riskleri tanımladığı, tüm çalışanlara 
sirayet eden bir risk kültürü ile riskleri haritalandırıyoruz. 
Risk matrisi ile takip edilen ve önceliklendirilen riskler 
çevresel sosyal ve yönetimsel riskleri de kapsıyor. 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. 
Tarımsal faaliyetlere bağlı bir şirket olarak karşı karşıya 
olduğumuz başlıca riskler arasında iklim değişikliği ile 
tarımsal üretimdeki insan hakları ve çalışma koşulları 
geliyor. İnsan hakları ve sürdürülebilir hammadde tedariki 
alanındaki çalışmalarımız, tüketicilerimize adil çalışma 
ortamlarında üretilmiş, erişilebilir fiyatlarda, uluslararası 
standartlara uygun, hijyenik ve üstün kalitede ürünleri 
sürekli olarak sunmamıza olanak tanıyor.

Riskleri, sürdürülebilirlik faktörlerinin risk, etki ve zaman-
lamalarını ortaya koyan kapsamlı bir risk yönetimi 
çerçevesinde ele alıyoruz. Kurumsal risk yönetimi 
anlayışımızı şirketimizi etkileyebilecek potansiyel etkenle-
ri tanımlamak, risk alma profilimize uygun şekilde 
yönetmek ve bu risklere karşı makul güvence sağlamak 
üzerine kuruyoruz. Etkin risk yönetimi sistemiyle sürdürü-
lebilir karlılık ve büyümeyi, rekabet gücümüzü arttırmayı, 
yasal düzenlemelere uyum sağlamayı, fırsat ve tehditleri 
tespit ederek sağlıklı kararlar almayı amaçlıyoruz. Riskleri 
yönetirken proaktif davranarak, gerekli mekanizmaları 
kuruyor, sistematik sürdürülebilirlik çalışmaları ve 
denetimlerle risklere karşı dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz. 

“Mutlu et mutlu ol” mottosuyla çalışırken tüm paydaşları-
mızı gözeten ahlaklı ve etik iş yapış şeklini benimsiyoruz. 
Etik ilkelerimizi tüm süreçlerimizde yönlendirici rehber 
olarak alıyoruz. Paydaşlarımıza ve dünyaya karşı temel 
sorumluluklarımızı tanımlayan Etik İlkeler adil işleyiş için 
gerekli olan temel çerçeveyi çiziyor. Etik ilkelerimize 
uygun, şeffaf bir yönetim stratejimizin de temel taşları 
arasında yer alıyor.
Etik İlkeler rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında 
düzenlemeleri de içeriyor. İlkeler yolsuzluk, rüşvet, 
kolaylaştırıcı ödemeleri ve rekabet karşıtı davranışları 
yasaklıyor. Bunların yanı sıra kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar ve vakıflarla olan bağış ilişkilerinin şeffaf bir 
biçimde yürütülmesi de Etik İlkeler kapsamında sağlanı-
yor.
Etik İlkelere tam uyumu sağlamak için çalışanlarımız ve 
tedarikçilerimizin ilkelerimizi benimsemesi önem taşıyor. 
Bu doğrultuda çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize 
yolsuzluk ve rüşvetle mücadeleyi de içeren konularda  
etik ilkeler eğitimi veriyor ve eğitim alan çalışan ve 
tedarikçi kapsamını her yıl genişletiyoruz. Bu yıl 4.897 
çalışanımız ve 141 tedarikçimiz etik ilkeler eğitimi aldı. Etik 
ilkeler eğitimi alan çalışanımız önceki yıla göre yaklaşık 10 
kat artış gösterdi.
Eğitimlerin yanı sıra Etik İlkelere uyumu sağlamak için 
bildirim hatlarımız bulunuyor. Çalışanlarımız Etik İlkeler 
Kılavuzu’na diledikleri zaman internet sitesi üzerinden ve 
İnsan Kaynakları aracılığı ile ulaşabiliyor, etik konulardaki 
sorularını yöneltebiliyor. İhlaller ise etikbildirim@ulker.-
com.tr adresine bildiriliyor. Çalışanların bu adrese ilettiği 
tüm bildirimler gizli tutuluyor ve iki aylık aralıklarla 
toplanan Etik Kurul’a iletilerek ve içeriğine bağlı olarak 
İnsan Kaynakları, Hukuk ve İç Denetim gibi farklı birimle-
rin katkılarıyla çözüme kavuşturuluyor. Etik hattına 2017 
yılında 7 bildirim ulaştı ve tamamı çözümlendi. Yolsuzluk 
ve rüşvet, rekabete aykırı davranış de dâhil olmak üzere 
etik ilkelerimize aykırı ve suç oluşturan konularda kamu 
davası olmadı. 

Ülker Bisküvi Etik İlkeleri’ne bu bağlantıdan 
ulaşabilirsiniz:

http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/kurumsal/
etik-ilkeler 

Ülker Bisküvi İnsan Hakları Politikası’na bu 
bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/_asset
s/pdf/surdurulebilirlik/ulker-insan-haklari-polit
ikasi.pdf

İnsan Hakları Politikası

Farklı coğrafyalarda faaliyet gösterirken tüm 
operasyonlarımızda ve tedarik zincirimizde Etik İlkelere 
ve temel insan haklarına saygı gösterme anlayışını 
benimsiyoruz. Bu doğrultuda oluşturduğumuz OECD 
Çok Uluslu Şirketler Rehber İlkeleri ve Uluslararası 
Çalışma Örgütü Sözleşmeleri’ni temel alan İnsan Hakları 
Politikamızı rehber alıyoruz. Politikayı faaliyet 
gösterdiğimiz bölgelerin dillerine çeviriyoruz. Mısır ve 
Suudi Arabistan faaliyetlerimiz doğrultusunda politikayı 
Arapça diline çevirerek çalışan ve tedarikçiler başta 
olmak üzere tüm paydaşlarla paylaştık. 
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Faaliyetlerimizin toprağa, suya ve doğaya bağlı olduğu 
bilinciyle doğal sermayemiz olarak gördüğümüz çevreyi 
ve çevresel koşulları iyileştirmek üzere çalışıyoruz. 
Gelecek nesilleri düşünerek faaliyetlerimizi topluma ve 
çevreye saygılı bir şekilde gerçekleştiriyor, 2024 
hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliği, enerji, doğal 
kaynak yönetimi, ambalaj ve atık yönetimi ile 
biyoçeşitlilik alanlarında gelişim sağlıyoruz. 

Çevre politikamızı çevre yönetiminde ana rehberimiz 
olarak alıyoruz. Gerek verdiğimiz eğitimler gerek kurum 
için bilgilendirmeler ile çevresel sürdürülebilirlik alanında 
farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. 

Çevre alanında koyduğumuz hedeflere ulaşabilmek için 
çalışanlarımız başta olmak üzere paydaşlarımızın 
katkılarını önemsiyoruz. Onların geri bildirimleri ile 
iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz. Operasyonel 
mükemmellik adına GOAL21 kapsamında belirlenmiş 
hedeflerimiz bize yol gösteriyor.  

Yönetim kuruluna doğrudan bağlı olan Sürdürülebilirlik 
Platformu, çevre performansının takibinden ve hedeflerin 
gerçekleştirilmesinden sorumludur. 2024 hedefleri 
doğrultusunda tüm çalışanlar ve operasyonlar için 
belirlenmiş performans göstergeleri takip ediliyor düzenli 
olarak yönetim kuruluna raporlanıyor. 

Ürünlerimizin çevresel etkilerinin ölçümlenmesi 
noktasında yaşam döngüsü analizi büyük önem taşıyor. 

Çevre yönetimi politikamıza ve çevre için vaatlerimize 
Ülker Yatırımcı İlişkileri web sitesinden erişebilirsiniz. 

İklim değişikliği pek çok küresel trendin etkileyicisi 
konumunda olan etkisi küresel olarak hissedilen 
günümüzün en büyük sorunlarından biri. İklim 
değişikliğiyle mücadelede etkileri azaltmak ve uyum 
çalışmalarını yürütmek ise tüm paydaşların iş birliği 
yaparak ortak hareket etmesinden geçiyor. Bu kapsamda 
özel sektöre, kamuya, uluslararası ve sivil toplum 
kuruluşları ile bireylere büyük sorumluluklar düşüyor. 
İklim değişikliğinin getirdiği riskleri proaaktif bir şekilde 
yönetmek için uzun vadeli hedeflerle şeffaf bir enerji ve 
karbon yönetimi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda iklim 
değişikliği hedeflerini yönetici ve çalışanların performans 
değerlendirme sistemine dâhil ediyoruz.

Büyürken ürün başına karbon salımlarımızı 2014 değeri 
ile aynı seviyede tutmayı hedefliyoruz. Bu hedefi 
koyduğumuz günden beri karbon salımı artışı olmadan 
büyümeyi başardık. Sadece kapsam 1 ve kapsam 2 
salımlarımızı değil, aynı zamanda kapsam 3 salımlarımızı 
da takip ediyoruz. 

Süreçlerde iyileştirmeler, altyapımıza yaptığımız 
yatırımlar, çevre bilincinin yaygınlaştırılması gibi 
iyileştirme çalışmaları ile 2017 içerisinde toplam 1.100 
hanenin yıllık elektrik tüketimine eş değer 10,2 bin 
MWh’lik enerji tasarrufu sağladık. Bu performans ile 841 
bin TL’lik maddi tasarruf sağlamış olduk. Geçtiğimiz yıl 
0,996 MWh/ton olan enerji yoğunluğu değerimizi bu 
sene 0,969 MWh/ton’a düşürdük. 

İklim Değişikliği ve EnerjiÇevre
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Fabrikalarımızda sera gazlarının yanı sıra diğer 
hava salımlarımızı da takip ediyoruz. Belirlenen 
sınır değerlerin çok altında olan salımlarımız 
düzenli olarak denetleniyor. 2014 yılında ürün 
başına 0,006878 kg ve 0,1182 kg olan birim ürün 
başına SO2 ve NOx salımlarımızı 2024 yılına 
kadar %3 azaltmayı hedefliyoruz.

Salım artışı olmadan büyümek.

Enerji verimliliğini %25 arttırmak.

Birim üretim başına karbon salımını %40 azaltmak.

Birim üretim başına su kullanımını %30 azaltmak.

%100 geri dönüşüm ile düzenli depolama 

alanlarına sıfır atık göndermek.

Ambalaj firesini %50 azaltmak.1

Uygun fabrikaların çatılarına güneş panelleri 

kurmak.

Gebze Fabrikası’na Yeşil Bina standardı almak.

Yaşam döngüsü analizi çalışmalarıyla ürünlerin 

çevresel etkisini azaltmak.

Hedef İlerleme (2016 yılına göre)

Salım miktarımız 2014 yılı ile aynı seviyede 

bulunuyor.

10,2 bin MWh’lik enerji tasarrufu sağladık.  

Birim ton üretim başına karbon salımını %3 azalttık. 

Birim üretim başına su kullanımını %17 azalttık. 

Düzenli depolama alanlarına giden atık oranımız 

%8’e indi.

Ambalaj fire oranı %48 azaldı.

Panel kullanılacak fabrikanın tespiti ve fizibilite 

süreci devam ediyor

Sertifika süreci devam ediyor.

Yaşam döngüsü analizi çalışması tamamlandı. 

Ürünlerin çevresel etkilerinin azaltılması konusunda 

yol gösterici oluyor

http://www.ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/surdurulebilirlik/cevresel-surdurulebilirlik/cevre-yonetim-sistemi.aspx

Gıda sektörünü yakından ilgilendiren küresel gelişmeler 
doğrultusunda risk ve fırsatları etkin yönetebilmek 
amacıyla faaliyetlerimizi Birleşmiş Milletler’in belirlemiş 
olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve Paris 
Anlaşması ile uyumlu olacak şekilde tasarlıyoruz.

Operasyonlarımızı uluslararası standartlara göre 
yönetiyoruz. Tüm fabrikalarımızda ISO 9001 ve ISO 14001 
sertifikaları bulunuyor. Ankara, Esenyurt, Gebze ve 
Karaman fabrikalarımız 2017 yılı içerisinde ISO 50001 
sertifikası aldı. Silivri fabrikamızın ise 2018’de ISO 50001 
sertifikasını almayı planlıyoruz. 

Çevre Yönetimi

: Sertifika mevcut.

: Sertifikalandırma süreci devam ediyor.

1 Referans yılı 2015’tir.
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SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

İKLİM
EYLEMİ

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

Bu kapsamda Biskrem ve Çokokrem 
markalarımızın yaşam döngüsü analizini 
tamamlayarak ürünlerin ham maddeden atık 
maddelerin bertaraf edilmesine kadarki tüm 
süreci ele aldık. Bu çalışmadan edinilen çıktılar 
Ar-Ge ve İnovasyon birimlerince ürün 
geliştirme süreçlerinde ürünlerin çevresel 
etkilerinin en aza indirilmesi için kullanılıyor.
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Artan nüfus ve azalan doğal kaynaklar kaynak kullanımında 
verimlilik artışını kaçınılmaz bir hale getiriyor. Gerek gıdanın 
sürdürülebilirliğinin sağlanması gerek herkesin gıda ve suya 
yeterli erişimi için gıda sektöründe faaliyet gösteren 
şirketlere önemli görevler düşüyor. Bu doğrultuda 2024 
hedeflerimiz kapsamında performansımızı iyileştirmek 
üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Birim üretim başına su kullanımımızı 2014 değerine göre %30 
azaltmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 2024 hedefimize bir adım daha 
yaklaşarak şimdiden 2014 senesine kıyasla birim üretim başına su 
tüketiminde %27’lik azaltım sağladık. 

Doğal kaynak yönetimimizin en önemli alanlarından biri 
olan suyu verimli kullanıyor, bu doğrultuda tüketimin en 
fazla olduğu alanları tespit ederek bu alanlarda 
iyileştirmeler yapıyoruz. Ayrıca şirket içi farkındalık 
çalışmaları ile çalışanlarımızı su tüketimi konusunda 
bilinçlendiriyoruz. 

Doğal Kaynak ve Su Yönetimi

Toplam su kullanımı (bin m3)

Sorumlu üretim ve tüketim kültürünün yaygınlaşması için 
atık yönetiminin önemli bir yere sahip olduğuna 
inanıyoruz. %100 geri dönüşümle depolama sahalarına 
sıfır atık gönderme hedefi üzerine çalışmalarımızı 
yoğunlaştırıyoruz. Geri dönüşümün yanı sıra atıkların 
önemli bir kısmını hayvan yemi olarak kullanarak geri 
kazanıyor, toplam atık miktarımızı azaltıyoruz. Toplam 
geri dönüştürülen ve geri kazanılan atık miktarımız tüm 
atıklarımızın %92’sını oluşturuyor. Etkin atık yönetimimiz 
sayesinde düzenli depolama sahasına giden atık oranını 
%8’e indirdik. 

Katı atıklarımızın yanında atık su değerlerimizi de takip 
ediyoruz. Atık suyun mevzuatlara uygun deşarjını 
sağlıyoruz. Atık su arıtma tesisleriyle atık su kalitesini 
arttırmaya yönelik çalışıyoruz. 2024 hedeflerimiz 
doğrultusunda atık suyun kalitesini arttırarak toplam atık 
su miktarını 2014 yılına oranla %3 azaltmayı hedefliyoruz. 

Atık ve Atık Su Yönetimi

Ürünlerin korunması ve gıda atıklarının önlenmesinde 
önemli bir yere sahip olan ambalajlar aynı zamanda ürün 
hakkında tüketiciye bilgi sağlayan bir iletişim aracı 
görevini üstleniyor. Ürünün tedarik zincirindeki 
yolculuğunda ve tüketilen ürünün oluşturduğu atık 
sebebiyle ortaya çıkan çevresel etkilerimizin azaltılması 
kapsamında ambalaj yönetimi büyük etkiye sahip. 
Ambalajlarda kullanılan ham madde oranı, ambalaj 
atıklarının azaltılması ve paketlemedeki optimizasyon 
çalışmaları bu noktada odaklandığımız alanları 
oluşturuyor. Özellikle 2024 yılına kadar ambalaj firelerinin 
2014 değerine göre %50 azaltılması hedefimiz 
doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2017 için 
ambalaj fire oranımız %1,06 oldu. Böylelikle 2016 yılına 
göre %48 azaltım sağladık. 

Ürünlerimiz için gerçekleştirdiğimiz yaşam döngüsü 
analizi ambalajları da kapsıyor ve ambalajlar dolayısıyla 
ortaya çıkan çevresel etkimizi ölçümlüyor ve analiz 
ediyoruz. Ambalaj standardı geliştirerek sektörümüzde 
bu alanda öncü olmayı hedefliyoruz. Ambalajların ve 
kolilerin kalınlık, boyut ve ağırlıklarında çeşitli 
optimizasyon çalışmaları yapıyoruz. Gereksiz ambalaj ve 
paket boyutlarının önüne geçerek alansal verimlilik artışı 
sağlıyoruz. Ambalaj ve paketleme alanında yaptığımız 
çalışmalar kapsamında 850 bin TL’lik tasarruf sağladık.

Ambalaj Yönetimi
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6 fabrikada 24 seansta binden fazla çalışanla birlikte Sürdürülebilirlik 102 eğitimlerini yıl 
bitmeden tamamladık. Eğitim kapsamında düzenlenen katılımcı çalıştayda dünyanın sorunlarına 
çözümler arayan çalışanlar, ürün yaşam döngüsü konusunda uygulamalı eğitimlerle bilgi sahibi 
oldu. Kapsam içi çalışanların %96’sı, kapsam dışı çalışanların %94’ü çalıştaydan memnun 
olduklarını belirttiler. Söz konusu eğitimler Ülker Bisküvi tarihinin en etkili ve çalışanların 
katılmaktan memnun olduğu eğitimlerden biri oldu. Çalışanlarımız sürdürülebilir geleceğe dair 
öngörülerini ve hayallerini çizimlere yansıttılar.
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2015 yılında uluslararası bir vakıfla birlikte başlattığımız 
Sürdürülebilir Fındık Tarımı Projesi kapsamında Giresun 
ilindeki fındık çeşitliliğinin korunması, daha sürdürülebilir 
yöntemler ile fındık üretiminin gerçekleştirilmesi ve fındık 
alanlarının tüm ekosistem dikkate alınarak doğru 
yayılımının sağlanması için araştırmalar ve pilot 
uygulamalar hayata geçirdik. Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre dünyanın en 
büyük fındık üreticisi konumundaki Türkiye’nin gelecekte 
de bu konumunu korumasına ve Ülker ürünlerinin lezzeti 
için de vazgeçilmez olan fındığın devamlılığının 
sağlanmasına destek oluyoruz. Yerel yönetimler, sivil 
toplum kuruluşları ve çiftçiler ile iş birliği içinde 
yürüttüğümüz çalışmaları içeren “Giresun’da 
Sürdürülebilir Fındık Üretimine Doğru” başlıklı raporu bu 
sene yayımladık. Önümüzdeki dönemde proje kapsamına 
fındık tarımı yapılan tüm bölgeleri katmak üzerine 
çalışmalarımız devam ediyor. 

Dünyanın en kaliteli fındığı sıralamasında en üst sıralarda yer alan Giresun kalite fındığını korumak ve iyi 
tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak için fındığımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Uluslararası bir vakıf 
işbirliğiyle, “Sürdürülebilir Fındık Tarımı” projemizin iyi tarım uygulamalarına pilot bahçelerde başladık.

Gıda sektörünün sürekliliği açısından biyolojik çeşitlilik 
önemli bir yere sahip. Tarım alanlarının üretkenliğinin 
korunması için biyoçeşitlilik alanındaki çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 
Karasal Yaşamın Korunması doğrultusunda 
biyoçeşitliliğinin korunarak ve toplum genelinde bu 
konudaki farkındalığın arttırılması önceliklerimiz arasında 
bulunuyor.

Biyoçeşitlilik

20 21

Uluslararası bir vakıf işbirliği ile yerli bir tür olan 
Giresun tombulunun biyoçeşitlilik etkilerini 
araştırdığımız projede, fındık üreticilerinin sosyal ve 
ekonomik düzeylerinin geliştirilmesi boyutunu da ön 
plana taşıyoruz. 

KARASAL
YAŞAM
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Çalışanlarımızla birlikte ilk tohumlarını 2011 yılında attığımız ve her geçen yıl birlikte büyüttüğümüz Ülker Ankara 
Hatıra Ormanı biyoçeşitliliğe yaptığımız diğer önemli bir katkı. Ormanımızı büyütmeye devam ediyoruz. Hatıra 
Ormanı bugün 26.000’i aşan sedir ve çam ağacıyla farklı ekosistemleri bünyesinde barındırıyor. Ormanın temizliği, 
güvenliği ve kontrolü de düzenli olarak çalışanlarımızla beraber sağlanıyor.

“Sürdürülebilir Fındık Tarımı” projemiz için çiftçilerimizle bir araya gelerek daha mutlu bir gelecek için ortak bir sinerji oluşturduk.
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Üretimde kullandığımız temel ham maddeler dört 
kıtadan gelirken tesislerimizde ürettiğimiz 300’ün 
üzerinde ürünümüzü Türkiye’den Orta Doğu’ya, 
Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya yedi kıtada 
milyonlarca tüketicimiz ile buluşturuyoruz. Bu geniş 
yelpaze içerisinde, kalitemizden ve rekabetçiliğimizden 
ödün vermeden tedarik zincirinde çevresel, sosyal ve 
ekonomik koşulları iyileştirmek adına Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri önemli bir çerçeve oluşturuyor. Buna 
göre, 2’nci Hedef doğrultusunda tarımsal üretimde 
verimliliğin arttırılmasını, çiftçilerin sosyo-ekonomik 
koşullarının iyileştirilmesini ve tarımsal üretimin çevresel 
etkilerinin azaltılmasını destekliyoruz. 

Değer zinciri çalışmalarımızı, bütüncül ve proaktif bir 
yaklaşımla yönetiyoruz. Bu kapsamdaki tüm potansiyel 
riskleri, işimizin devamlılığına etki edebilecek kritik riskler 
olarak tanımlıyoruz ve ilgili konularda önlemler alıyoruz. 
Kendi faaliyetlerimizin yanı sıra 2.300’ün üzerindeki 
tedarikçilerimizin operasyonlarında temel insan hakları, 
çalışma koşulları ve çevre koruma ve etik gibi konularda 
uyum sağlamasını beklediğimiz konuları şekillendiren 
Tedarik Zinciri Politikası’nı oluşturduk. Tedarikçilerimizin, 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme gibi uluslararası 
anlaşmaları esas alarak hazırladığımız, değer zinciri 
boyunca sorumluluğu esas alan Politika’mıza uyumlu 
faaliyet göstermelerini bekliyoruz ve ilgili alanlarda 
sürdürülebilir uygulamaları kendi tedarik zincirlerinde 
yaygınlaştırmalarını destekliyoruz.

Tedarikçilerimize yönelik kalite, ürün güvenliği, çevresel iç 
denetimler, risk analizleri gibi alanları kapsayan 
denetimler gerçekleştiriyoruz. Tedarikçilerimizden 
belirlediğimiz kalite standartlarını benimsemelerini ve 
standartların sürekliliğini sağlamalarını bekliyoruz. 2017 

2 http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/_assets/pdf/surdurulebilirlik/Ulker_Tedarik_Zinciri_Politikasi.pdf

Tüm dünyada tarımsal üretim, iklim değişikliği kaynaklı 
meteorolojik olaylar sebebiyle üretimin azalması, 
erozyon, kuraklık ve bilinçsiz gübre ve ilaç kullanımı gibi 
nedenlerle verimlilik düşüşü, kırsal alanlardan kentlere 
göçlerin artışı gibi pek çok ciddi sorunla karşı karşıya. 
Bununla beraber, artan küresel nüfus ve gelişmekte olan 
ülkelerde refah artışıyla birlikte gıda talebinin artması gibi 
sebepler tarımsal üretimin üzerindeki baskıyı arttırarak 
ormansızlaştırma ve biyoçeşitliliğin azalması gibi pek çok 
probleme sebep oluyor.

Türkiye’nin en büyük tarımsal hammadde alıcıları 
arasında yer alan bir gıda şirketi olarak faaliyetlerimizin 
sürekliliği ile ürünlerimizin kalitesi üzerinde de doğrudan 
etkisi olan bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak 
amacıyla tarımsal ürünlerin sürdürülebilir tedariki öncelik 
verdiğimiz konular arasında yer alıyor. “Bu Dünya Bizim” 
anlayışımızla uyumlu şekilde, tarım ve hammadde 
tedariki konusunda iyi uygulamaları hayata geçiriyor, 
sürdürülebilir üretim kuruluşları ve tarım araştırmalarına 
destek oluyoruz.

Tarımsal hammaddeleri verimli kullanarak operasyonel 
verimliliği arttırmaya ve israftan kaçınmaya yönelik 
uygulamaları devreye alarak, üretimde sürdürülebilirliğe 
doğru adımlar atıyoruz. Böylece, 12’nci Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefi ile uyumlu olarak hasat sonrası kayıplar 
dâhil olmak üzere üretimdeki ve tedarik zincirlerindeki 
gıda kayıplarının azaltılmasına katkıda bulunuyoruz. 
Ayrıca, iade hammadde ile bitmiş ürünlerde karantina ve 
imha oranlarını yarıya indirme hedefimiz doğrultusunda 
da ilerleme kaydediyoruz.

Çiftçi refahını, tedarik güvenliğinin, üretkenliğin ve iş 
başarısının temel etkenleri arasında görüyoruz. 
Çiftçilerimizin ve üreticilerimizi geliştirme ve destekleme 
çalışmaları ile sosyo-ekonomik kalkınmalarına katkı 
sağlamayı sorumluluklarımız arasında kabul ediyoruz. Bu 
doğrultuda, ürünlerimizin neredeyse tüm kategorilerinde 
kullandığımız buğdayın alımında yerel tedarikçileri tercih 
ediyor, anlaşmalı çiftçilerimizden öncelikli ve güvenceli 
satın almalar yaparak onları destekliyoruz. Bununla 
beraber, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar 
Enstitüsü ile bisküvi için ideal buğday üretmek üzere 
ıslah çalışmaları çerçevesinde yüksek verimli, hastalıklara 
ve kuraklığa daha dayanıklı bir tür olan Ali Ağa’nın 
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor.

Ürünlerimizin tarladan masaya ulaştığı sürecin her bir 
halkasında en iyi koşulları sağlamayı ve paydaşlarımızı 
mutlu etmeyi amaçlıyoruz. Değer zincirimiz olarak 
adlandırdığımız bu ağ boyunca, insan ve çalışan haklarına 
saygıyı, çiftçi ve üreticiler ile birlikte güçlenmeyi ve çevresel 
etkileri iyileştirmeyi esas alan bir bakış açısıyla hareket 
ederek daha sürdürülebilir bir üretime için ilham veriyoruz.

Sürdürülebilir Tarım ve Ham 
Madde Tedariki
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Değer Zinciri 

Türkiye’nin en önemli alıcıları arasında yer aldığımız fındık 
tarımına, yerel üreticilerden yaptığımız satın almalar ve 
Sürdürülebilir Fındık Tarımı projesi aracılığıyla destek 
oluyoruz. Giresun’da fındık tarımının biyoçeşitliliği 
destekleyecek şekilde geliştirilmesi yolundaki sorunların 
tespit edildiği ve önerilerin geliştirildiği projede ayrıca 
üreticilerinin sosyal ve ekonomik düzeylerine katkıda 
bulunmayı hedefleyen kapasite geliştirme ve pilot bahçe 
çalışmaları yürütüldü. Proje hakkında daha detaylı bilgiye 
Biyoçeşitlilik bölümünden ulaşabilirsiniz.

Ana ham maddelerimiz arasında önemli bir yer tutan 
kakaonun tarımında sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaya 
yönelik çalışmalarımız da bulunuyor. Kakao çiftçilerinin 
sosyo-ekonomik koşullarının iyileştirilmesine katkıda 
bulunmayı amaçlayan Dünya Kakao Vakfı’na (World 
Cocoa Foundation) üyeliğimiz 2012 yılından bu yana 
sürüyor. Kakaonun sürdürülebilir üretimi konusunda 
araştırmalar yürüten ve kakao üreticilerinin refah 
düzeyinin arttırılmasına kapasite geliştirme gibi 
çalışmalarla katkıda bulunan vakfa desteğimiz devam 
ediyor. 

Kakao üretimi ve tedarikinde sürdürülebilirliğin 
desteklenmesi konusunda ayrıca Yıldız Holding’in PACTS 
(Kakao İzlenirliği ve Sürdürülebilirliği için Üretici Birliği) 
çatısı altında desteklediği programdan edinilen 
deneyimleri paylaşıyoruz. Fildişi Sahilleri’nde 
gerçekleştirilen PACTS programı, önde gelen kakao 
üreticileri tarafından kakao tarımı yapan çiftçilerin 
eğitimi, yenilikçi üretim yöntemlerine uyum sağlama ve 
geleneksel yöntemlerin yerine modern uygulamalarla 
verimlilik arttırma gibi pek çok çalışmalar yürütüyor. 
PACTS’in birikimleri çiftçilere yol gösterirken yürütülen 
diğer projeler yerel kalkınma için kaldıraç etkisi yaratıyor. 
Proje kapsamında, yerel halkın içme suyu erişimini 
kolaylaştırmak ve güneş enerjisinden yararlanarak 
aydınlatma ve enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 
yürütülen çalışmalara Yıldız Holding aracılığıyla destek 
oluyoruz.

Grafik 6: Ana hammadde tüketim oranları

Buğday Palm YağıŞeker
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AÇLIĞA
SON

yılında hammadde ve ambalaj malzemesi tedarikçisi 
olmak üzere toplam 188 kalite denetimi gerçekleştirdik.
Ürünlerimizin dağıtılması ve depolanması süreci de 
belirlediğimiz kalite ve gıda güvenliği standartlarına göre 
yapılıyor. Depo ve distribütörlerimizin uygulamalarını 
izlemek, geri bildirim almak ve standartlarımızı 
geliştirmek amacıyla denetim ve değerlendirme 
sistemimiz bulunuyor. Bu kapsamda 261 denetim yaptık. 
Denetim yaptığımız tedarikçileri, risk kategorilerine bağlı 
öncelikleri ve başarı derecelerine göre sınıflandırarak 
seçiyoruz. Faaliyetlerini uluslararası sertifikalara 
belgeleyen ve/veya dört yıllık değerlendirme sonucunda 
başarılı olan tedarikçiler, denetim planlamalarının dışında 
kalıyor. Böylece, tedarikçilerimizin uluslararası 
sertifikalandırma sistemlerine katılımlarını ve 
sürdürülebilirlik performanslarını geliştirmelerini teşvik 
ediyoruz.

Tedarik Zinciri Politikamıza Ülker Yatırımcı İlişkileri 
internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz.2

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

BU DÜNYA BİZİM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2017

http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/_assets/pdf/surdurulebilirlik/Ulker_Tedarik_Zinciri_Politikasi.pdf


26 27

Hedef İlerleme (2016 yılına göre)

Lojistik kaynaklı 

karbon salımlarını 

%20 azaltmak

Yaklaşık 1050 ton CO2e 

azaltım

Sevkiyatlarda 2014’ten bu yana çift katlı tır 
kullanma oranını %12’den %45’e yükselttik. 
Filomuzu karbon salımı daha düşük Euro 6 
motorlara sahip 150 yeni katlı TIR ile 
genişlettik.  Ayrıca, 2016’ya kıyasla küçük araç 
kullanımını %5 azaltırken, 3.000 araçlık ikincil 
sevkiyatın (depolar arası) önüne geçerek 
üretim tesislerinden doğrudan müşteriye 
sevkiyatı %10 arttırdık.

Ürünlerimizi, tüketicilerimize en taze ve güvenli şekilde 
ulaştırmayı etkin lojistik yönetimine borçluyuz. Lojistik 
yönetimi aynı zamanda maliyet azaltımı sağlamak ve 
değer zincirimiz boyunca çevresel etkilerimizi sınırlamak 
adına önem taşıyor. Fabrikalardan Türkiye’nin dört bir 
yanındaki tüketicilere uzanan bu yolculuğu sistematik bir 
yaklaşımla sürekli iyileştiriyor, çevreye daha duyarlı yeşil 
lojistik uygulamaları hayata geçiriyoruz. 

Lojistik alanındaki uygulamalarımızla, 2016 yılına kıyasla 
toplam kat ettiğimiz yol yaklaşık 2,7 milyon km, sevk 
ettiğimiz toplam ürün ağırlığı 20.000 ton artmasına 
rağmen dağıtım kanallarında sera gazı salımlarını yaklaşık 
450 ton azalttık.

McVities ürünlerinin sevkinde palete ihtiyaç kalmadan 
taşımaya imkân veren slip-sheet uygulamasına geçmek, 
raporlama döneminde lojistik alanında yaptığımız önemli 
çalışmalar arasında yer aldı. Bu çalışma sayesinde 
yaklaşık 2,1 milyon TL’lik tasarrufta bulunduk. Bununla 
birlikte, Ülker Bisküvi bünyesinde satın alma birimlerinin 
çalışmaları kapsamında daha önceden ithal alınan 129 
teknik malzemede yerli tedarikçilere geçiş sağlayarak 
lojistik çalışmaları ve maliyet açısından avantaj sağladık.

• Küçük araç kullanımını azaltarak,
• Kamyon yerine tır kullanmayı tercih ederek,
• Palet verimliliğini arttırarak,
• Araç doluluk oranlarını optimum düzeye çekerek ve
• Fabrikadan doğrudan nakliyat seçeneklerini 
değerlendirerek lojistik ağında verimliliğimizi arttırıyoruz. 

Lojistik Yönetimi
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İnovasyon ve 2024 Hedefleri

Gelişen İnovasyon Kültürü

Yenilikçi fikirlerin faaliyetlerimize entegre edilmesi 
amacıyla Ar-Ge ve inovasyon süreçlerini başta üretim, 
tedarik zinciri, pazarlama ve satış olmak üzere tüm 
birimlerin katılımıyla yönetiyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri ile uyumlu olarak yenilikçiliği, Ar-Ge ve 
inovasyon alanında istihdamı ve yatırımlarımızı arttırarak 
destekliyoruz. 

54 kişilik Ar-Ge ve inovasyon ekibimizin liderliğinde 
süreçlerimizi modern Ar-Ge merkezlerimizde 
yürütüyoruz. Bu kapsamda laboratuvar ve teknik 
ekipman yatırımlarına devam ediyoruz. 2017 yılında 
bünyemize yeni bir Ar-Ge laboratuvar alt yapısı ve ofis 
bölümleri kazandırırken pilot ekipman yatırımlarını 
2018’de sürdürmeyi hedefliyoruz. Yeni laboratuvar alt 
yapısı, ürün geliştirme denemelerinde hız kazanma ve 
maliyet azaltımı anlamında şimdiden iyileştirmelere 
katkıda bulundu.
Bununla beraber, 2016 yılında pladis Türkiye Çikolata 
Ar-Ge Merkezi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
onayını alarak pladis Türkiye’nin çikolata kategorisindeki

ilk Ar-Ge Merkezi oldu. pladis Türkiye Unlu Mamüller 
(Bisküvi, Kek) Ar-Ge departmanı aynı şekilde Ar-Ge 
Merkezi olma gerekliliklerini tamamlayarak 2017 yılında 
belgelendirildi.  Ar-Ge merkezlerimiz, Ar-Ge merkezi 
olma gerekliliği doğrultusunda aldığı fon destekleriyle 
projeler üzerinde çalışmaya başladı.
pladis Türkiye Bisküvi Ar-Ge Merkezi, yıl içerisinde 14 
proje üzerine odaklandı. Çalışmalar kapsamında 
TÜBİTAK-TEYDEB başvurusu yapılan bir proje, hakem 
heyeti tarafından onaylandı.
Yeni ürün geliştirme, mevcut ürün iyileştirme, maliyet 
azaltma, kalite geliştirme, alternatif ham madde onayı ve 
teknolojik destek gibi konularda raporlama döneminde 
850’nin üzerinde Ar-Ge projesi, 2.000’den fazla 
laboratuvar, pilot ve endüstriyel ölçekte Ar-Ge 
denemeleri üzerinde çalıştık.. Aynı yıl içerisinde Ar-Ge 
çalışmalarımız neticesinde toplamda 100’e yakın yeni ve 
relansmanı yapılan ürünü piyasaya sunduk. 
Ürünlerimizde üstün kalitenin sürekliliğini ve sıfır hata 
seviyesini sağlamaya katkıda bulunmak Ar-Ge 
çalışmalarımızda öncelik verdiğimiz konular arasında yer 
alıyor. Bu çalışmaların kapsamında, Tüketici Teknik 
Araştırmaları departmanımızla yapılan 103 tüketici testi 
ve 15 kantitatif tanımlayıcı test ile 1.000’in üzerinde 
tüketiciye ulaşarak ürünlerde duyusal analizler yaptık.

yana çalışanlarımıza, faaliyetlerimizle ilgili iyileştirme ve 
önerilerini paylaşma fırsatı sunuyoruz. Akıl Küpü 
çerçevesinde, bu yıl çalışanlardan 5.099 öneri aldık ve bu 
önerilerin %11’ini gerçekleştirdik. Bu kapsamda, 2024 
yılına kadar çalışanlardan gelen önerileri %40 arttırma ve 
bu önerilerin %20’sini hayata geçirme hedefine ulaşmak 
için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Yıldız Holding çatısı altındaki “İnovasyon, İlham ve Fikir 
Platformu” Idea Stars platformunda da çalışanlarımız 
süreçlerden iş modeline kadar yenilikçi fikirlerini 
gerçekleştirmek ve sorunlara yaratıcı çözümler üretmek 
üzere önerilerini paylaşabiliyor. Çalışanlarımız, Idea Stars 
üzerinden 2016 yılında 150’ye yakın fikir paylaşırken, bu 
sayı bir sonraki yıl 410’a yükseldi. 
Şirket içi yenilikçilik kültürünü besleyen, çalışan 
memnuniyeti ve motivasyonunun arttırılmasına katkı 
sağlayan diğer uygulamalarımız şu şekildedir:

• Pazarlama ekipleriyle, ürün yeniliklerine dair fikirlerin 
hayata geçirilmesini hedefleyen “Ideation” toplantıları 
düzenliyoruz. Bu toplantılar vasıtasıyla yıl içerisinde 
uygulanabilir 60 fikir topladık.

• Her yıl düzenlenen “Senenin ve Kalitenin Yıldızları” 
etkinliğinde en iyi iş uygulamaları paylaşımı gerçekleşiyor. 
Bu kapsamda, “İnovasyon” kategorisi altında geliştirilen 
projeleri ödüllendiriyoruz.

• İki yılda bir uyguladığımız “Yıldızların Sesi” çalışan 
bağlılığı anketi kapsamında çalışanlarımızın görüşleri, 
bağımsız bir uluslararası danışmanlık şirketi tarafından 
değerlendiriliyor. Ankette çalışanlarımızın fikirlerini 
aldığımız konular arasında inovasyon da yer alıyor.

İnovasyon süreçlerinin çalışanlar tarafından 
sahiplenilmesi, yaratıcı fikirlerin desteklendiği bir ortamın 
oluşturulması ve tüm birimlerin aktif katılımını teşvik 
etmek amacıyla açık bir inovasyon ve girişimcilik kültürü 
oluşturmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte, başta 
tüketicilerimiz olmak üzere, tüm paydaşlarımızın yenilikçi 
fikirlerini süreçlerimize dahil etmeyi önemsiyoruz. “Biz 
Kültürü”müz ışığında, inovasyon kültürünü yeşerten 
uygulamalar geliştiriyoruz.
Bu çalışmalar arasında Akıl Küpü en köklü 
uygulamalarımız arasında yer alıyor. 1990 yılından bu 

geliştirdiğimiz yenilikçi ambalaj projeleriyle 1,2 milyon 
TL’nin üzerinde tasarruf sağlarken,  Ülker Bisküvi olarak 
esnek ambalajlarda plastik kullanımını 110 ton; koli ve 
kutularda kağıt kullanımını ise 266 ton azalttık.” 

İnovasyon, 2024 Sürdürülebilirlik Hedeflerimize 
erişmemiz adına büyük önem taşıyor. Ambalaj kullanımını 
azaltma odaklı uygulamalarımızı yaygınlaştırmaya devam 
ediyoruz. Böylece verimliliği ve tasarrufu arttırırken 
atıklarda düşüş sağlayarak çevresel etkilerimizi 
azaltıyoruz.
Bu kapsamda, mevcut paketleme uygulamalarımızı 
inceleyerek OPP ambalajlarında ve kolilerde daha az 
malzeme kullanmaya yönelik fırsatları belirledik. Karaman 
fabrikasında OPP ambalajları konusunda yaptığımız 
iyileştirmelerle toplamda 329.000 TL, ürün iç ve dış 
kolilerini optimize ederek 330.000 TL’nin üzerinde 
tasarruf sağladık. Benzer şekilde, Topkapı fabrikasında 

Ar-Ge ve inovasyon 
harcamalarımız 2017 
yılında, bir önceki yıla 
kıyasla %13’ün üzerinde 
artış gösterdi.
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Hedef

Büyüyen Ar-Ge Gücü

İnovasyon
Hızla değişen bir dünyada teknolojinin etkisiyle 
tüketicilerin gıdadan ve gıda üreticisinden beklentileri ve 
satın alma tercihleri gibi pek çok konuda önemli bir 
dönüşüm yaşanıyor. Tüketiciler için daha iyi bir yaşam 
önem kazanırken, tercih ettikleri şirketlerin sorumlu 
üretim yapmasını bekliyor. Üretim mirasımız ile sağlam 
temeller üzerine kurduğumuz faaliyetlerimizi, kalite ve 
değer odaklı bir inovasyon anlayışı ile geliştirerek, 
değişen tüketici beklentilerine cevap vermeyi 
hedefliyoruz. Mutlu Etmek ve Mutlu Olmak 
anlayışımızdan ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 
hareketle inovasyon yönetiminin sürdürülebilirliğini 
sağlamak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ar-Ge ve 
inovasyon kabiliyetimizi, kurduğumuz ve kurma 
potansiyelimiz olan iş birliklerini güçlendiren, tüm 
pazarlarda yenilikçi ürünlerle büyüme fırsatı yaratan, 
sürdürülebilirlik ve G0AL21 hedeflerimize ulaşmak için 
teşvik eden bir araç olarak değerlendiriyoruz. 
Sunduğumuz yenilikçi ürünler ile tüketicilerin dengeli 
beslenme ve yaşam tarzına ilham vermeyi hedefliyoruz.

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI
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Bununla beraber, 2016 yılında pladis Türkiye 
Çikolata Ar-Ge Merkezi, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı onayını alarak pladis 
Türkiye’nin çikolata kategorisindeki ilk Ar-Ge 
Merkezi oldu.

Ar-Ge ve kalite çalışmalarımıza dair daha detaylı 
bilgiye 2017 Faaliyet Raporu’muzdan ulaşabilirsiniz.

http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/finansal
-ve-operasyonel-veriler/faaliyet-raporlari.aspx

Bölümler arası iş birlikleriyle çevresel etkimizi 
azaltan yenilikleri hayata geçiriyoruz. 
Ambalaj Ar-Ge ile Global Satın Alma 
departmanlarının ortak girişimleri ile kutu ve 
kolilerde gramaj azaltma ve boyut kısaltma 
çalışmalarını yapıyoruz. 
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İş hedeflerimize ve müşterilerimizle etkin iletişime ancak 
yüksek performans sergileyen çalışanlarla ulaşabiliriz. 
Bunun için de çalışanların hali hazırdaki performanslarını 
ve geliştirme alanlarını en kapsamlı şekilde görmelerini 
sağlayacak ve şirkete katkılarını en etkin şekilde 
geliştirmek için performans yönetim sistemi uyguluyoruz. 
Çalışanlar bu sistem kapsamında tanımlanmış 
yetkinliklere uygun olarak yıl içerisinde ara 
değerlendirmelerden geçiyorlar. Yıl sonunda da son 
değerlendirmeyle performansları skorlarını alıyorlar. Söz 
konusu yetkinlikler; liderlik, ekibi güçlendirmek, sonuç 
odaklılık, inovasyon, geleceği ön görmek, değer katmak, 
başarıyı kutlamaktır. 
Çalışanlarımızın %57’si bu yıl performans 
değerlendirmesinden geçerken; kapsam dışı çalışanların 
tamamı, kapsam içi çalışanlarınsa %53’ü performans 
değerlendirmesinden geçti.
Performans yönetimi çalışanlara yeni kariyer ve rotasyon 
fırsatları sunmamızı sağlıyor. Çalışanların performanslarını 
en etkin departmanda değerlendirmeleri için onlara iç işe 
alım sistemi, rotasyon, proje görevleri gibi uygulamalar 
sunuyoruz. 
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime dair 
sürdürülebilirlik hedeflerimizin, yönetici performans 
değerlendirme sistemine doğrudan etkisi oluyor. Hedef 
odaklı performans değerlendirmeleri kapsamında 
çalışanların sorumlu oldukları hedeflerle ilgili ilerlemeleri 
ve gelişmeleri temel performans değerlendirme 
göstergesi olarak değerlendiriyoruz.

İş yapış şeklimizin temelini oluşturan sürdürülebilirlik 

çalışmalarımızı birleştirdiğimiz “Bu Dünya Bizim” çatısının 

en önemli alanlarından birini çalışanlar oluşturuyor. 

“Mutlu Et Mutlu Ol” söylemimizde yer alan Toplumla 

Birlikte Güçlenmek anlayışımız, çalışanlarla ilişkimize yön 

veriyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımını savunan değişim 

elçileri olarak tanımladığımız çalışanlar, daha iyi müşteri 

hizmeti sunmamızı sağlayan en değerli sermayemiz. 

Birlikte güçlenmek için; insan haklarına saygılı ve adil bir 

iş ortamı sunmaya, çeşitliliğin desteklenmesine, kadınların 

güçlenmesine ve şirket genelinde tüm kademelerde fırsat 

eşitliğine önem veriyoruz. Ülker Bisküvi’de iş gücümüzün 

%26’sını kadınlar oluşturuyor. Bugün %12’sini kapsam dışı, 

%88’ini kapsam içi çalışanların oluşturduğu 5.506 kişilik 

büyük bir aileyiz. Bu resmin bir parçası olan her çalışana 

güveli bir iş ortamı sunmak, onlarla iş birliğini güçlendiren 

bir iletişim sağlamak ve çalışan gelişimine yatırım 

yapmak sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Çünkü 

kurumsal duruşumuz, çalışanların becerilerinin 

geliştirilmesini, onlarla etkili bir iletişimi kurulmasını ve 

yetenek yönetimini içeriyor. Böylelikle toplumu da 

güçlendiren büyük bir tabloya katkıda bulunuyoruz.

Çalışanlar

Hedef İlerleme (2016 yılına göre)

Çalışan başına eğitimler ortalama 19 saat olarak gerçekleşti.

Çalışan devir oranı %9 olarak gerçekleşti 

Çalışanlarımızın %96’sının katılımıyla yaptığımız çalışan 
anketinde bağlılık oranımız 2 puan artarak %77 olarak 
gerçekleşti..

Gün kayıplı iş kazası sayısını %27 oranında azalttık. 

2016 yılında sendikalaşma oranını %100’e çıkararak 
hedefimize ulaştık, aynı oranı devam ettiriyoruz. 

Kişi başı eğitim saatlerini yaklaşık 
%40 arttırmak

Personel değişim oranını %3,5 
seviyelerine düşürmek

Çalışan bağlılığını %85 seviyelerine 
yükseltmek

Gün kayıplı iş kazalarını sıfırlamak

Sendikalaşma oranını %100’e 
yükseltmek

Performans Yönetimi

Sektörümüzün en önemli konularından biri rekabette de 
belirleyici bir faktör olarak sektördeki gelişmeleri kurum 
içerisine taşıyabilecek yetkin insan kaynağına yatırım 
yapmak. Yeteneklerin şirkete çekilmesine ve aynı 
zamanda şirket içerisinde tutulmasına önem veriyoruz. 
2017 yılı itibariyle çalışanların %27’si beş-dokuz yıl 
süreyle, %33’ü ise 10 yıldan fazla süredir şirketimizde 
çalışıyor. 

Birlikte güçlenmenin temelinde uzun yıllar kültürümüzün 
parçası olan çalışanlar yer alıyor. Önce Biz sistemimiz, iç 
işe alımları da sağlıyor. Tüm onaylı açık pozisyonları 
öncelikle iç ilan aracılığıyla çalışanlara duyuruyoruz. 
Özellikle yönetsel pozisyonlar iç kaynaklar (iç işe alım, 
terfi) kullanılarak dolduruluyor. Çalışan devir oranı tüm 
çalışanların geneli için geçen yıla kıyasla %18 azalarak %9 
oranında gerçekleşti. 

“Mutlu Et, Mutlu Ol” söylemini mümkün kılan, yetenek 
yönetimi kapsamında ele aldığımız en önemli aracımız 
eğitimler. Kendimizi öğrenen bir şirket olarak 
tanımlıyoruz ve her zaman nasıl daha fazla 
gelişebileceğimizi, sektörümüzdeki gelişimlere uygum 
sağlayabileceğimizi anlamaya çalışıyoruz. Ülker 
Bisküvi’de sunduğumuz eğitimlerle çalışanların 
yeteneklerini ve becerilerini arttırmayı hedefliyoruz.

Kariyer yönetimi süreçleri, çalışanların ihtiyaç duydukları, 
yeteneklerini arttırmayı hedefledikleri ve şirketin ihtiyaç 
duyduğu yetenek ve becerilerin geliştirilmesine de aracı 
oluyor. Bu kapsamda çalışanlarımıza, başta 
müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle olmak üzere tüm  
paydaşlarımızla daha güvenli ve yetkin iletişim 
kurmalarını sağlayacak, sektörümüzdeki küresel ve yerel 
gelişmeleri takip edebilecekleri ve mesleki gelişim 
sağlayacak eğitimler sunuyoruz. Eğitimler arasında kişisel 
gelişim katalog eğitimleri, liderlik yolculuğu eğitimleri, ilk 
düzey yönetici eğitimleri, oryantasyon eğitimler, teknik 
eğitimler, dil eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ve 
hijyen eğitimleri, sürdürülebilirlik ve operasyonel 
mükemmellik eğitimleri yer alıyor. Bu yıl çalışan başına 
ortalama 19 saat eğitim sağladık. Yalnızca çalışanlarımızın 
değil, aynı zamanda ortak çalışmalar gerçekleştirdiğimiz 
taşeronların da eğitimlerden faydalanmalarını 
önemsiyoruz. Taşeron çalışan başına ise ortalama 13,5 
saat eğitim sağladık.

Yetenek Yönetimi ve Eğitimler
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Cinsiyete göre çalışanlar

Kategoriye göre çalışanlar

%88 %12

Kapsamiçi çalışan

Kapsamdışı çalışan

Erkek

Kadın

%74 %26

Çalışma süresine göre çalışanlar

%40%33

%27
0-5 yıl

5-9 yıl

10 yıl ve üzeri
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Sektörümüzdeki sürdürülebilirlik trendlerinin tüm çalışanlarımızca takip edilmesi ve 
sahiplenilmesi için “Sürdürülebilir Notlar” dijital bültenini hazırlamaya bu yıl da 
devam ettik. Bültende, dünyadan ve Türkiye’den başta gıda sektörü olmak üzere 
sürdürülebilir kalkınma hede f leriyle ilişkilendirilebilecek her alanda bilgi veriyoruz.
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Bu yıl, eğitimleri kantitatif olarak arttırmak yerine etki 
odaklı çalışmaya yöneldik. Yeteneklere yaptığımız 
yatırımların topluma ve çalışanlara nasıl sosyal bir etkisi 
olduğu konusunu değerlendirmek üzere önemli stratejik 
adım atarak etki ölçüm ve değerlendirme çalışmasını 
başlattık. Sosyal ve çevresel etki değerlendirmesi için 
Yatırımın Sosyal Getirisi (SROI) yöntemini kullanarak 
gerçekleştireceğimiz çalışmada pilot proje olarak 2016 
yılında başlattığımız, 700-800 kapsam içi çalışana ulaşan 
ve bir yıllık sürede gerçekleşen teknik eğitimlerden 
oluşan Star Operatörler eğitim programını ele aldık. 
Başlattığımız çalışma kapsamında çalışanların 
performansıyla ilgili değişimi de anlayabileceğiz.

Çalışanlarla karşılıklı güvene dayalı bir iletişim geliştirmek 
ve etkileşimi arttırmak için diyalog kanallarına önem 
veriyoruz. Birlikte güçlenmek için iş birliğini güçlendirme-
miz ancak güçlü bir iletişimle mümkün olabilir. 

Akıl Küpü: Bu sistem çalışanların inovasyon ve 
girişimcilik yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir iç 
iletişim aracıdır. Akıl Küpü sistemiyle çalışanları ürün 
geliştirme süreçlerine dahil ediyor, fikirlerini 
paylaşmalarını mümkün kılıyoruz.  Platform üzerinden 
5.099 öneri aldık ve önerilerin %11’ini 2017 yılı içerisinde 
hayata geçirdik.

Genç Platform: Genç jenerasyondan yetenekleri daha iyi 
anlamak, onların bağlılıklarını arttırmak, fikirlerini 
paylaşabilecekleri Genç Platform, üst yönetimden 
stajyerlerimize kadar tüm çalışanlarımız arasında fikir 
köprüsü kuruyoruz.

Usta & Çırak Buluşmaları: 1988 ve sonrası doğumlu genç 
çalışanları yöneticilerle bir araya getiren Usta & Çırak 
Buluşmaları ile 360 derece paylaşımları mümkün 
kılıyoruz. 

Yıldızların Sesi Çalışan Bağlılığı Anketi: Ülker Bisküvi’ye 
ilişkin her konuya dair ihtiyaç, beklenti ve önerilerini 
paylaşabilecekleri anket olan Yıldızların Sesi Çalışan 
Bağlılığı anketi aracılığıyla çalışanların liderlik, performans 
ve ödül, iletişim ve yetenek yönetimi başlıklarında 
görüşlerini alıyoruz. %90 katılımla gerçekleştirilen ankette 
çalışan bağlılığı %65 olarak gerçekleşti.

Çalışanlara sunulan hakları, onların vasıf, deneyim ve 
performansına bağlı olarak şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. 
Çalışanların ücretlerini ve yan haklarını, piyasa koşullarını 
ve performanslarını dikkate alarak, herhangi bir ayrım 
yapmaksızın eşitlikçi ve adil bir şekilde, eşit işe eşit ücret 
prensibiyle yönetiyoruz. Kapsam dışı çalışanların yan 
haklarını Esnek Yan Haklar Platformu’yla, kapsam içi 
çalışanların haklarını ise toplu iş sözleşmeleri kapsamında 
yönetiyoruz. Kapsam dışı çalışanlarımıza haklarını kendi 
belirleme imkanı veren Senseç Esnek Yan Haklar 
Platformu sayesinde çalışanlarımız, kendilerine sunulan 
mevcut standart yan haklar paketini kendi bireysel 
ihtiyaçlarına uygun olarak tekrar düzenleyebiliyorlar. 
Çalışanlar, genel haklar, çalışma ve dinlenme ortamı 
koşulları ve çalışan memnuniyeti kapsamında 230 adet 
geribildirim iletti ve bu bildirimlerin %96’sı yanıtlandı.

Çalışanlara Sunulan Haklar

Çalışanlarla Diyalog 

GİRİŞ ÇEVRE ÇALIŞANLAR
TOPLUMSAL

SORUMLULUK LİDERLİKİNOVASYONDEĞER ZİNCİRİ

6 fabrikada 24 seansta binden fazla 
çalışanla birlikte Sürdürülebilirlik 102 
eğitimlerini yıl bitmeden tamamladık. 
Eğitim kapsamında düzenlenen katılımcı 
çalıştayda dünyanın sorunlarına 
çözümler arayan çalışanlar, ürün yaşam 
döngüsü konusunda uygulamalı 
eğitimlerle bilgi sahibi oldu. Kapsam içi 
çalışanların %96’sı, kapsam dışı 
çalışanların %94’ü çalıştaydan memnun 
olduklarını belirttiler. Söz konusu 
eğitimler Ülker Bisküvi tarihinin en etkili 
ve çalışanların katılmaktan memnun 
olduğu eğitimlerden biri oldu.

Çalışan başına ortalama eğitim saati
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İş gücümüzün önemli bir parçası olarak çalışmalarımıza 
katkı veren 421 taşeronun da iş sağlığı ve güvenliğine 
yönelik performanslarını geliştirmek üzere belirli 
göstergeleri takip ediyoruz. 
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Çalışanları sağlıklı yaşam konusunda 
bilgilendirmek, onları sağlıklı yaşama 
motive ve teşvik etmek için Sağlıklı 
Yaşam Merkezi’nde diyetisyen hizmeti 
sunuyoruz. Çalışanlar ayrıca dengeli 
beslenmenin öneminin anlatıldığı, Sabri 
Ülker Vakfı tarafından gerçekleştirilen 
Sağlıklı Sohbetler serisi kapsamında 
eğitim alabiliyorlar.

Sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları ve ortamı sunmak, 
sürdürülebilirlik hedeflerimizin arasında yer alıyor, İş 
sağlığı ve güvenliği (İSG) yaklaşımımızın temelini “sıfır 
kaza” hedefimiz oluşturuyor. İş ortaklarımıza ve 
çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sunmaya önem 
verir, İSG Mevzuatı kapsamında gereken tüm tedbirleri 
almaya ve çalışanlarımızın gerekli bilgi donanımına sahip 
olmalarına özen gösteririz.
İSG ile ilgili tüm konuları Operasyonel Mükemmellik, 
Sağlık Emniyet Enerji Çevre (SEÇ) Genel Müdürü ve 
Ülker Sürdürülebilirlik Platformu üyesi olan üst düzey 
yöneticilerimizin sorumluluğunda İSG politikamız 
çerçevesinde yönetiyoruz. 
Bütün çalışanlarımız İSG kurulları, SEÇ komiteleri ve 
çalışan temsilcileri aracılığıyla % 100 oranında temsil 
edilmektedir.
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 
fabrikalarımızın tamamında İSG’yi uluslararası 
standartlarda yönetmemizi sağlıyor. Fabrikalarımızda İSG 
uygulamalarının ve farkındalığın arttırılması için eğitimler 
veriyoruz. Aynı zamanda fabrikalarımızda farkındalık 
arttırıcı tiyatrolar, İSG eğitim köşeleri, bilgilendirici İSG 
videolarının hazırlanması, slogan yarışmaları, İSG el 
kitapçıklarının hazırlanması gibi çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Aldığımız önlemlerle gün kayıplı kaza 
sayısını %27 azalttık. Kaza sıklık oranı geçtiğimiz yıla 
oranla %17 azalışla 2,0 olarak gerçekleşti. Kaza ağırlık 
oranı %12 azalışla 1,36,kayıp gün oranıysa %18 azalışla 
0,0014 olarak gerçekleşti. Son dört yılda olduğu gibi bu 
yıl da herhangi bir meslek hastalığı ve ölümlü kaza 
görülmedi.

Çalışan başına ortalama İSG eğitimlerini 2015 yılından bu 
yana 2 kattan fazla arttırarak 4,9 saat seviyesine taşıdık. 

Fabrikalarımızda mevcut İSG bilinci ve kültürünü geliştirebilmek adına özel etkinlikler gerçekleştirdik. Ezber bozan ve 
eğlenceli bir eğitim olan İş Güvenliği Tiyatrosunun fabrikalarımızda yarattığı etkili sonuçlarla, iş güvenliği eğitiminde 
fark yarattık. Aynı zamanda, fabrikalarımızdaki İSG denetimlerimize diğer fabrikalarımızın İSG uzmanları da katılarak 
tecrübelerini meslektaşları ile paylaşma şansı elde etti.Çalışan başına ortalama İSG eğitimi saati

Taşeronlar İSG performansı

İş Sağlığı ve Güvenliği
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Taşeron çalışan sayısı 

Ölümlü kaza sayısı

Meslek hastalığı oranı

İş kazası sayısı

Devamsızlık sayısı

Kayıp gün sayısı

Kayıp gün oranı
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Türkiye’nin lider gıda şirketlerinden biri olarak topluma 
değer katarak büyüyoruz. “Mutlu Et Mutlu Ol“ 
söylemimiz doğrultusunda gelecek nesiller için toplumsal 
sorunlara uzun vadeli çözümler üretmek adına 
çalışıyoruz. Başarımızın, toplumun refahı ve mutluğuyla 
doğrudan ilişkilisi var. Birlikte Güçlenmek anlayışıyla 
gerçekleştirdiğimiz toplumsal sorumluluk faaliyetleri ile 
aynı zamanda küresel düzlemde Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ne de katkı sağlıyoruz. İş stratejimizle entegre 
yönettiğimiz toplumsal yatırımlarımızın tamamını işimiz 
için de değer yaratacak alanlardan seçiyoruz. 
Sürdürülebilir tarım, sorumlu pazarlama, besin değeri 
yüksek gıdalar sunmak odaklandığımız alanların başında 
geliyor. Öğrenen, gelişen ve güçlenen çiftçiler kaliteli 
ürünler geliştirerek sürdürülebilir tarımı devam 
ettirebilecek; sorumlu pazarlama stratejimiz ile 
farkındalığı artan tüketiciler besin değeri yüksek kaliteli 
ürünlere yönelecek ve tüm bu yatırımların halk sağlığına 
katkısı olacak.
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Toplumsal Sorumluluk

Mutlu Bir Toplum İçin Çalışıyoruz

olacak şekilde tuzu, şekeri ve doymuş yağ oranı 
azaltılmış ürünler geliştirmek temel ilkelerimiz arasında 
yer alıyor.

Gıda sektöründe öne çıkan trendlerin başında sağlık 
geliyor. Sağlıklı beslenmeye her zamankinden daha fazla 
önem veren tüketiciler düşük kalorili, besin değeri 
yüksek, şekeri, yağı ve tuzu azaltılmış ürün arayışında. Bu 
durum ekolojik, organik, taze ürün ve tüketime hazır gıda 
pazarını büyümeye açık pazarlardan bir haline getiriyor. 
Değişen trendler doğrultusunda, Ülker olarak ürün 
gamımızı tüketici beklentilerini karşılayacak şekilde 
geliştirmek üzere Ar-Ge ve İnovasyon birimi ile çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilir gıda sistemi için 
toprağın, tarlanın ve çiftliklerin ötesine geçerek, gıdanın 
transferi, depolanması, işlenmesi ve tüketilmesi 
aşamalarında kullanılan enerji, su ve doğal kaynakları da 
korunması anlayışını benimsiyoruz. Tarladan sofraya 
yaklaşımıyla, ham madde temininden pazarlamaya 
tüketicilerimize sağlıklı ve besleyici ürünler sağlamak ve 
sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmayı amaçlıyoruz. 
Tüketicilerimizin yeterli ve dengeli beslenmelerine destek 

Tüketiciler, artık satın aldıkları ürünlerin çevresel ve sosyal 
etkisini de göz önünde bulunduruyor. Şirketler ise artık 
iyi bir marka olmanın yalnızca kârlılıktan geçmediğinin 
bilinciyle ve tüketicilerin beklentilerinin değiştiğinin 
farkındalığıyla faaliyetlerini gözden geçiriyor. 
Günümüzde sürdürülebilirlik, sorumlu pazarlamayla 
yakından ilişkili. Bu doğrultuda sürdürülebilir büyüme 
amaçlayan şirketler, müşterinin değişen talep ve 
beklentilerini karşılamalı ve sorumlu pazarlama 
pratiklerinin benimsemelidir. Ürünlerimiz, tüketiciler ve 
toplum ile aramızdaki en kuvvetli bağı oluşturuyor. 
Tüketicilerin sağlıklı beslenme ve yaşam tarzının bir 
parçası olarak ürünlerimizi tüketmeye devam etmeleri 
için ürünlerimizin en yüksek standartlarda üretilip, 
şeffaflık ilkesi gözetilerek satılması sorumluluğu ile 
hareket ediyoruz. Pazarlama ve iletişim çalışmalarımızı 
toplum sağlığını odak olarak yürütüyoruz. Gerek 
yaptığımız reklamlarda gerekse sponsorluklarımızda 
dengeli beslenmenin ve aktif bir yaşam sürmenin insan 
sağlığına olumlu etkileri olduğu vurgusunu yapıyoruz.  

Sorumlu Pazarlama

İyi Yaşam için Besleyici Ürünler

Tüketici İlişkileri

Başarımızın, toplumun re fahı ve 
mutluluğuyla doğrudan ilişkilisi var

Toplam ciro içinde yüksek besin değeri 
taşıyan, şekeri, yağı ve tuzu azaltılmış 
ve şeker ilavesiz ürünlerin %28,5 payı 
bulunuyor.

 Fabrikalarımızda risk analizlerine göre belirlenmiş 

periyotlarda, tüm ürünlerimizi tüketici sağlığı ve güvenliği 

açısından hem kendi bünyemizdeki laboratuvarlarda hem 

de bağımsız laboratuvarlarda analize tabi tutuyoruz. 

 Ürünlerimiz T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın programı dahilinde yıl içinde denetleniyor.

 Ürünlerimizin %100’ü IFS, BRC ve ISO 22000 

sertifikalı tesislerde üretilmekte olup gıda güvenliği 

denetimi kapsamında fabrikalarımız IFS, BRC, ISO 22000 

denetimleri almaktadır.

 Tüm fabrikalarımız yıl içinde iki kez American 

Institute of Baking (AIB) denetimi almıştır.

 Tüm fabrikalarımız için senede bir kez Global SQSE 

ve Merkez Kalite Sıfır Hata Uygunluk denetimleri almıştır.

 Bu yıl da ürünlerimizin sağlık ve güvenlik etkileri ile 

ilgili uyumsuzluk vakası yaşamadık.
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İlerleme
(2016 yılına göre)

Tüm yağ ürünlerinde 
toplam 2.000 ton, 
unlu mamuller 
kategorisinde 8.000 
ton daha az doymuş 
yağ kullanmak 

Çikolata ürünlerinden 
3.000 ton yağ 
çıkarmak
 
Satış ve dağıtım 
kanallarındaki 
şikâyetleri %20 
azaltmak

Unlu mamüller 
kategorisinde doymuş 
yağ oranı %0,72 
azalttık 

Çikolata ürünlerindeki 
yağ oranın %0,23 
azalttık

Sorumlu pazarlama, 
gıda güvenliği ve 
kalite alanındaki 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

2024 Hedefleri

Kurucumuz Sabri Ülker’in ilk günden itibaren 
benimsediği üretimde, rekabette, kalitede bir adım önde 
olmak ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak 
prensiplerini bugün de uyguluyoruz. Ondan aldığımız 
mirasla bir dünya markası olarak tüketicilerin 
beklentilerinin en iyi şekilde yanıt vermek ve 
memnuniyetlerini sürekli arttırmak adına çalışıyoruz. 
Tüketicilerimizden gelen geri bildirimlerin hepsini büyük 
bir titizlikle inceliyor, sorunun kaynağını tespit ederek 
çözüm bulmaya odaklanıyoruz. Müşteri İletişim 
Merkezi’ne (MİM) gelen 4903 geri bildirimin %99’unu 
çözüme kavuşturduk.

Gıda sektöründe, sürekli gelişen teknolojiyi takip ederek 
ve bilgiyi kullanarak, pazara sunduğumuz ürünlerin 
kalitesini, müşteri memnuniyeti ve güvenini arttıracak 
şekilde gıda mevzuatları ve yasalara uygun olarak üretim 
yapıyoruz.  
Tüm fabrikalarımız, tüketicilerimize en yüksek kalitede 
ürünleri sunmak için uluslararası kalite ve gıda güvenliği 
standartlarını uygun olarak üretim yapıyor. 
Standartlarımızı sürekli iyileştirme bakış açısıyla, yıl 
içerisinde iç ve dış denetimlerle periyodik olarak 
fabrikalar denetleniyor. 

Kültür ve sanat odaklandığımız toplumsal alanlardan. 
“Dünyanın neresinde olursa olsun, herkesin mutlu bir 
çocukluk geçirmeye hakkı vardır” bakış açımızla özelikle 
çocukların kültür sanat alanında gerçekleştirilen 
faaliyetlere erişimini kolaylaştırıyoruz. Yaratıcı, bilgili, 
yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfeden çocukların ileride 
topluma fayda sağlayacak bireylere dönüşeceğine 
inanıyoruz.

Ülker Çocuk Sanat Atölyesi 
Mutluluğun bir yolunun da sanattan geçtiğine inanıyor, 
bu sebeple çocukların genç yaşta sanatla tanışmasını 
olanak sağlamak, sanatı günlük yaşamlarının bir parçası 
haline getirmek amacıyla 2011 yılından bu yana Ülker 
Çocuk Sanat Atölyesi’ni hayata geçiriyoruz. Kurulduğu 
günden bu yana yaklaşık 17.000 çocuğu sanatla 
buluşturan atölyemizin sonuncusunu, 14-17 Eylül 2017 
tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
düzenlenen çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul’da 
gerçekleştirdik.

Baksı Müzesi Ücretsiz Salı Günleri 
Bayburt’un Bayraktar köyünde yer alan ve çağdaş sanat 
ile geleneksel el sanatlarını aynı çatı altında buluşturan 
Baksı Müzesi’nin 2013 yılından itibaren destekliyoruz. 
Ziyaretçilere her Salı günü şehir merkezinden 
sağladığımız ulaşım olanağıyla Baksı Müzesi’ni ücretsiz 
gezmelerine olanak sağlıyoruz. Ülker desteğiyle 10.000’e 
yakın kişiye müzeyi ücretsiz gezme olanağı sağlandı. 

Sürdürülebilir Fındık Tarımı Projesi

Uluslararası bir vakıfla proje kapsamında Giresun’da fındık 
üretimi bütünsel bir yaklaşımla değerlendirilip 
sürdürülebilirliğe ilişkin sorunları belirlenerek önerilerin 
sunulduğu “Giresun’da Sürdürülebilir Fındık Üretimine 
Doğru” raporu tamamlandı. Projeyle ilgili detaylı bilgiye 
Çevre bölümünde Biyoçeşitlilik başlığı altından 
ulaşabilirsiniz. 

İstanbul Modern – Sizin Perşembeniz

Toplumsal gelişimin bir parçası olan sanatı ulaşılabilir 
kılmak hedefimizden yola çıkarak sanatseverlerin İstanbul 
Modern’i her Perşembe ücretsiz ziyaret etmesine olanak 
sağlıyoruz. Böylece sanatseverler, Perşembe günleri 
10.00 - 20.00 saatleri arasında İstanbul Modern’deki tüm 
sergileri ücretsiz olarak gezebiliyor, etkinliklere 
katılabiliyor, film gösterimlerini izleyebiliyor.

Kalite ve Gıda Güvenliği 
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ÜLKER “BU DÜNYA BİZİM”

YÖNETİM KATEGORİSİ
FİNALİSTİ



Paydaşlarımızın, sürdürülebilirlik alanında gıda 
sektörüne liderlik etmemiz beklentisine uygun olarak, 
sektörel ve uluslararası girişimlerin parçası oluyoruz. 
Gıda dernekleri, Dünya Kakao Vakfı (World Cocoa 
Foundation), Kakao İzlenirliği ve Sürdürülebilirliği için 
Üretici Birliği (PACTS) gibi kuruluşlarla iş birliği 
yapıyoruz. 

Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda, paydaşların 
katkılarıyla ilerlemeyi ve farklı platformlarda aktif 
katılım ile iş birliklerini arttırmayı hedefliyoruz. 
Sürdürülebilirlik Platformu üyelerimiz özel sektör, sivil 
toplum ve üniversitelerdeki etkinliklere davet edilerek 
Türkiye’de bir gıda şirketi tarafından ilk defa 
benimsenen sürdürülebilirlik yönetim modelimizi 
paylaşıyor. “Bu Dünya Bizim” sürdürülebilirlik yönetim 
modeli gerek sürdürülebilirlik çalışmalarına yeni 
başlayan gerekse bu alandaki çalışmalarını sistematik 
bir şekilde devam ettirmeyi arzu eden şirketlere örnek 
teşkil ediyor.   

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz, şirket olarak uzun yıllar 
ayakta kalmak ve sektördeki lider pozisyonumuzu 
korumak kadar, gelecek nesillere her yönüyle yaşanabilir 
bir dünya bırakma amacı da taşıyor. 

BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile örtüşen bir 
stratejik bakış ve yönetim anlayışının geliştirilmesiyle 
uluslararası örnek gösterilecek bir sürdürülebilirlik 
modelinin kurulması için çalışıyoruz. 

Ülker’de 2014 yılında “Bu Dünya Bizim” diyerek 
benimsediğimiz sürdürülebilirlik stratejisini pladis ile 
global ölçeğe taşıdık. Ülker olarak gerek satış hacmi 
gerekse karlılıkla Yıldız Holding’in amiral gemisi 
durumundayız. Bu lider pozisyonumuz Yıldız Holding ve 
bağlı şirketlerinde sürdürülebilirlik çalışmalarına 
başlanarak sürdürülebilirlik anlayışının yayılmasında etkili 
oldu. 

Sektördeki ilklerimize birini daha ekleyerek 2018 yılında 
Sosyal Etki Analizi çalışması başlattık. Sosyal ve çevresel 
yatırımlarımızı bu kapsamda değerlendireceğiz. Sosyal 
Etki Analizi, faydalanıcı temelli ve tek seferlik bir 
ölçümleme olmaktan öte, süregelen, gelişime olanak 
sağlayan bir değerlendirme yöntemi olarak şirketlerin 
toplumsal yatırım programlarını ortak değer 
yaratabilecek ve bunu ölçümleyebilecek şekilde 
kurgulayabilmesini olanak sağlar. Çalışma sonucu 
toplumsal yatırım alanlarımızın yaratacağı faydayı 
hesaplayarak yeniden şekillendirmeyi amaçlıyoruz
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Bu yıl önemli bir başarıya imza atarak Bu 
Dünya Bizim sürdürülebilirlik yönetim 
modelimizle sürdürülebilir kalkınmaya 
önemli katkı yapan şirketlerin Avrupa 
Komisyonu tarafından ödüllendirildiği 
Avrupa Birliği Çevre Ödülleri’nde Türkiye 
finalistliğini elde ettik. Yönetim 
kategorisinde kazandığımız bu başarı ile AB 
Çevre Ödülleri Avrupa Programı’nda 
ülkemizi temsil etmeye hak kazandık.

Liderlik

Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nda "Gıda Sistemlerinde Küresel Uygulamalar ve 
Trendler" başlıklı panelde konuşmacı olarak deneyimlerini aktardı.

Çevre ve Enerji Müdürü Ahmet Burak Başpınar, Yıldız Holding 
Sürdürülebilirlik Platformu Genel Müdürü Begüm Mutuş ve 
İletişim Uzmanı İrem Taşçıoğlu ödül töreninde Ülker’i temsil etti.

Ülker Türkiye Başkanı Mete Buyurgan, Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nda “Gıda Sanayinde Değişimin 
Parametreleri: CEO Ajandaları” başlıklı panelde görüşlerini paylaştı.

GİRİŞ ÇEVRE ÇALIŞANLAR LİDERLİKİNOVASYONDEĞER ZİNCİRİ
TOPLUMSAL

SORUMLULUK

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

Alanında lider
kurumlarla toplum
sağlığı ve geleceğe
yönelik proje ve iş
birliklerini
devam ettirmek

2024 hedefi İlerleme

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR
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Ekler

Ek 2: Üyelikler ve İşbirlikleri

Ankara Sanayi Odası 

Ankara Ticaret Odası 

Ankara Ticaret Borsası 

İstanbul Sanayi Odası 

İstanbul Ticaret Odası 

İstanbul Ticaret Borsası 

Gebze Ticaret Odası 

Kocaeli Sanayi Odası 

DEİK – Körfez İş Konseyi 

DEİK – Ortadoğu İş Konseyi 

DEİK – Avrupa Birliği İş Konseyi 

DEİK – Afrika İş Konseyi 

 DEİK – Amerika İş Konseyi 

İktisadi Araştırmalar Vakfı 

Türkiye Kalite Derneği (KalDer)

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (Yased)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS)

Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı (Tegev)

Müstekil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 

Şekerli Mamül Sanayicileri Derneği (Şemad) 

Gıda Güvenliği Derneği 

İstanbul İhracatçı Birlikleri 

GOSB Sanayicileri Derneği 

ILSI Europe 

The European Food Information Council (EUFIC) 

World Cocoa Foundation (WCF)

EK 3: Çevresel Performans
Göstergeleri

Elektrik

Doğalgaz

Dizel (Jeneratör)

Toplam
Üretim (ton)

Ton üretim başına
enerji kullanımı (MWh/ton)

Enerji Tüketimi (MWh)

137.164

316.332

1.856

455.352
465.231

0,979

2015

141.275

304.825

2.496

448.597
450.307

0,996

2016

143.622

310.367

1.477

455.466
472.630

0,964

2017

Türüne göre atık miktarları
Tehlikeli atık miktarı

Yan ürün olarak geri kazanılan

Düzenli depolama/katı atık sahasına giden

Geri dönüştürülen

Enerji amaçlı geri kazanılan

Diğer

2017 (ton)
152

4394

1267

9552

113

515

2017 (%)
%1

%27

%8

%59

%1

%3

64.561
64.382

144

35,1

Kapsam 1
 CO2

 CH4

 N2O

Sera Gazı Salımları
(ton CO2)

Ton üretim başına sera
gazı salımı (ton CO2/ton)

2015

72.177
71.984

156

37

2016

70.241,5
70.047,1

158,2

36,2

75.729
75.489

26

214

140,290

0,302 0,314 0,304

Kapsam 2
 CO2

 CH4

 N2O

Toplam

69.415
69.203

26

185

141.592

73.553,7
73.315,4

26,7

211,6

143.795,2** 

202Kapsam 3* 4.535 3.737

2017

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,

Sivil Toplum Kuruluşu ve Uluslararası

Kuruluşlar

676 592 605

2015 2016 2017
Atık su miktarı (bin m3)

*2015 yılı Kapsam 3 verilerine iş amaçlı uçuşlar dahil edilmiştir, son iki yıl verilerine iş amaçlı uçuşlar ve çalışan servisleri dahildir. 

**2014 yılı referans sera gazı salım verilerine F-gazları dahil değildir. 2017 F-gazları hariç salımlar 137.031 ton CO2’dir. Bu doğrultuda toplam sera 
gazı salımları 2014’le aynı seviyede kalmıştır.

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

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

web sitesi, paydaş analizi

Distribütör ve Tedarikçiler Birebir görüşmeler, faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporları, kalite denetimleri, 

ilgili politika ve dokümanlar, web sitesi, paydaş analizi

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

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

bilgilendirme yazıları, faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporları, web sitesi, algı 

çalışmaları, paydaş analizi

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
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Ek 4: Sosyal Performans
Göstergeleri
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2015 2016

Kapsam
Dışı

191

257

Kapsam
İçi

1030

1366

Çalışma Sürelerine Göre Çalışanlar
Kapsam

Dışı

124

257

Kapsam
İçi

911

1471

2017

Kapsam
Dışı

135

246

Kapsam
İçi

1333

1571

5-9 yıl süreyle çalışanlar

10 yıl ve üzeri süreyle çalışanlar

2015 2016 2017

Cinsiyete ve Yaşa Göre
Üst Yönetim Organlarındaki Çalışanlar

50 Yaş Üstü

31-49 Yaş

30 Yaş Altı

Toplam

Kadın Erkek

0

3

0

3

4

17

0

21

Kadın Erkek

0

2

0

2

1

20

0

21

Kadın Erkek

0

3

0

3

3

13

0

16

2015 2016 2017

Cinsiyete Göre Doğum İzni

Doğum İznine Ayrılan Çalışan Sayısı

Doğum İzninin Sona Ermesinden Sonra
İşe Dönen Çalışan Sayısı

Kadın Erkek

156

101

218

218

Kadın Erkek

86

61

232

232

Kadın Erkek

49

30

109

96

2015 2016 2017

Kadın Erkek

12

335

285

632

27

540

479

1046

Cinsiyet ve Yaşa Göre
İşten Ayrılan Çalışanlar

50 Yaş Üstü

31-49 Yaş

30 Yaş Altı

Toplam

Nakil Yapılan Çalışan Sayısı

Kadın Erkek

10

427

291

728

39

372

325

736

Kadın Erkek

10

166

81

257

8

185

185

378

2015 2016 2017

Cinsiyet ve Yaşa Göre
Yeni İşe Giren Çalışanlar

50 Yaş Üstü

31-49 Yaş

30 Yaş Altı

Yeni işe alınan çalışan sayısı

Kadın Erkek

0

60

107

167

3

226

461

690

Kadın Erkek

0

32

67

99

2

102

204

308

Kadın Erkek

0

25

76

101

1

133

258

392

2015 2016 2017

Cinsiyet ve Kategoriye Göre Performans
Değerlendirmesine Tabii Çalışanlar

Kapsam dışı çalışanlar

Kapsam içi çalışanlar

Toplam çalışan sayısı

Kadın Erkek

85

59

144

500

1908

2408

Kadın Erkek

91

52

143

514

1767

2281

Kadın Erkek

125

165

263

532

2381

2872

2015 2016 2017

Cinsiyete ve Kategoriye Göre Çalışanlar

Kapsam dışı çalışan sayısı

Kapsam içi çalışan sayısı

Toplam çalışan sayısı

Kadın Erkek

100

2135

566

4040

6848

24

1.678
8

1.464
31

635
27

23 19

95

1075

534

3692

6026

125

1292

532

2556

5506

Kadın Erkek Kadın Erkek

2015 2016 2017

114.789

-

107.125

9.851

132.098

-

Eğitimler

Toplam eğitim saati

Taşeronlara verilen toplam eğitim saati
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GRI Standardı

GRI STANDARDI GÖSTERGELER SAYFA NUMARASI / DOĞRUDAN KAYNAK VERİLMEYEN BİLGİNİN
AÇIKLAMASI

GRI STANDARDI GÖSTERGELER VERİLMEYEN BİLGİNİN
AÇIKLAMASI

GRI 101: Temel Esaslar 2017

Genel Göstergeler

GRI 102: Genel
Göstergeler 2017

Kurumsal
Profil

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

102-18

102-19

102-20

102-21

102-22

102-23

102-24

102-25

102-26

102-28

102-29

102-30

102-31

102-32

102-36

102-14

102-15

102-16

102-17

4

4,5

4,5

4,5

4,5

34 - 39

24-25

Bulunmamaktadır.

12

48

48

12

12

12

9

8

12

12

12

1 - 3

8

6-7

12

Strateji

Etik Ve
Dürüstlük

Yönetişim

GRI 102: Genel
Göstergeler 2017

GRI 201: Ekonomik
Performans 2017

GRI 204: Satınalma
Uygulamaları 2017

GRI 205: Yolsuzlukla
Mücadele 2017

GRI 301:
Malzeme 2017

Paydaş
Analizi

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

201-1 Ülker Bisküvi 2017 Faaliyet Raporu

204-1 24

205-1

205-2

205-3

12

12

12

301-1 25

4

4,5

9

Bulunmamaktadır.

Bulunmamaktadır.

4

4

4

4

4

52-55

56-57

48

10

9

8-9

8-10

Rapor
Profili

Ekonomik
Performans

Satınalma
Uygulamaları

Yolsuzlukla
Mücadele

Malzemeler

GRI 200: Ekonomik Standart Serileri 

GRI 300: Çevresel Standart Serileri 

SAYFA NUMARASI / DOĞRUDAN KAYNAK
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http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/kurumsal-yonetim
/ucretlendirme-politikasi.aspx

http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/kurumsal-yonetim/

kurumsal-yonetim-ilkeleri-uyum-raporu.aspx

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

http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/ulker-hakkinda/ortaklik-yapisi.aspx

http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/FormGonder.aspx
http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/ulker-hakkinda/ortaklik-yapisi.aspx
http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/kurumsal-yonetim/ucretlendirme-politikasi.aspx
http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetim-ilkeleri-uyum-raporu.aspx
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GRI STANDARDI GÖSTERGELER VERİLMEYEN BİLGİNİN
AÇIKLAMASI

G4-FP5
G4-FP6
G4-FP7

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2017

GRI 403: İş Sağlığı
ve Güvenliği 2017

GRI 404: Eğitim ve
Öğretim 2017

GRI 405: Çeşitlilik
ve Fırsat 2017

GRI 416: Müşteri Sağlığı
ve Güvenliği 2017

İş Sağlığı
ve Güvenliği

Eğitim ve
Öğretim

Çeşitlilik ve
Fırsat

Müşteri Sağlığı
ve Güvenliği

Ürün
Sorumluluğu

Gıda Sektör Eki

GRI STANDARDI GÖSTERGELER VERİLMEYEN BİLGİNİN
AÇIKLAMASI

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2017

GRI 303: Su 2017

GRI 306: Atıksular
ve Atıklar 2017

GRI 302:
Enerji 2017

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2017

GRI 305:
Emisyonlar 2017

GRI 307:
Uyum 2017

GRI 308: Tedarikçilerin
Çevresel Bakımdan
Değerlendirilmes 2017

GRI 401:
İstihdam 2017

Enerji

Su

Emisyonlar

Atıksular ve
Atıklar

Uyum

Tedarikçilerin Çevresel
Bakımdan Değerlendirilmesi

İstihdam

GRI 400: Sosyal Standart Serileri

SAYFA NUMARASI / DOĞRUDAN KAYNAK SAYFA NUMARASI / DOĞRUDAN KAYNAK

SAYFA NUMARASI / DOĞRUDAN KAYNAK

103-1

103-2

103-3

403-1

403-2

403-3

404-1

404-2

404-3

38

38

38

38

38

38

37

37

37

405-1

416-1

416-2

43

43

34

42-42 

43 

42-43

302-1

302-3

302-4

306-2

307-1

49

Alınan çevre cezası bulunmamaktadır.

308-1 26

49

49

17

401-1

401-2

401-3

50-51

50-51

50-51

103-1

103-2

103-3

303-1

303-3

19

19

19

19

19

103-1

103-2

103-3

305-1

305-2

305-3

305-4

305-5

305-7

17

17

17

49

49

49

49

17

17

GÖSTERGE VERİLMEYEN BİLGİNİN
AÇIKLAMASI
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İLETİŞİM

Çevre ve Enerji Müdürü
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ahmet.baspinar@pladisglobal.com

Raporlama Danışmanı

S360

Tasarım

rekare; creative design works

Notlar





www.surdurulebilirlik.ulker.com.tr

%100 GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR




