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Değerli Paydaşlarımız,

Ülker Bisküvi’yle 1944 yılında başladığımız 
üretimimizi, bugün küresel bir başarı hikayesine 
dönüştürmekten ve ülkemizi dünyanın farklı 
yerlerinde temsil etmekten büyük mutluluk 
duyuyoruz. 

Kurucumuz Sabri Ülker’in ‘israfsız şirket 
modeli’nden taviz vermemek en önemli ilkemiz. 
Tüm paydaşlarımız için değer oluşturmayı 
da değişmez bir prensip olarak görüyoruz. 
Sadece üretim ve tedarik aşamasında değil; 
faaliyetlerimizin her adımında kaynakları 
israf etmeden sürdürülebilir bir büyüme 
hedefliyoruz. 

Bugün geldiğimiz noktada, ülkemizi ve 
dünyamızı daha iyi bir geleceğe taşımak 
için ilke edindiğimiz tüm değerleri korumayı 
sürdürüyoruz. Çünkü gelecek nesillere 
kaynakların daha verimli kullanıldığı, 
sürdürülebilirliğin hayatımızın tüm aşamalarına 
dahil edildiği bir dünya bırakmak istiyoruz. 
Bu doğrultuda ekonomik, çevresel ve sosyal 
konularda politikalar geliştiriyor, toplumsal ve 
çevresel projelere imza atıyoruz.

Eğitim, inovasyon ve çevre konusunda 
gerçekleştirdiğimiz ve destek verdiğimiz 
projelerle bugün ve gelecekte daha bilinçli 
bir toplum  oluşturmayı hedefliyoruz. 
Sürdürülebilir bir gelecek için doğaya, insana, 
ekonomiye, topluma katkı sağlayarak gelişme 
ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılama 
kararlılığını sürdürüyoruz.

Geleceğe yatırım yapma alışkanlığımızı 
koruyarak, sürdürülebilirlik kavramını iş 
hayatının her alanını kapsayacak şekilde 
genişletiyoruz. Yapacağımız çalışmaların 
aynı zamanda ülke ekonomisine de fayda 
sağlamasını gözetiyor ve refah seviyesi yüksek 
bir toplumun gelişimini ve değer odaklı bir 
ekonomik kalkınma modelini hedefliyoruz.  

Pötibör bisküvi imalatıyla çıktığı yolda, 
bugün 100’den fazla ülkeye ihracat yapan 
Ülker Bisküvi’nin sürdürülebilirlik karnesi 
olma özelliğini taşıyan “Ülker Bisküvi’nin 
Sürdürülebilir Büyümeye Katkı Raporu”, 
günümüze dair değerli tespitleri de içeriyor. 
Hem ülkemizdeki hem de tüm dünyadaki 
üretim ve tüketim eğilimlerini de uzun vadeli 
değerlendirme imkânı sunuyor.

Sürdürülebilirlik konusunda yürüttüğümüz 
çalışmaları büyük bir içtenlikle benimseyen 
çalışma arkadaşlarımıza, çiftçilerimize, bu 
sürecin her aşamasında bize destek veren iş 
ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yatırımcılarımıza 
ve bu değerli raporun oluşmasında büyük emek 
sarf eden Prof. Dr. Kerem Alkin ve Dr. Metin 
Gürler’e teşekkür ederim.

MURAT ÜLKER

Murat Ülker

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı



Mehmet Tütüncü

Yıldız Holding CEO

Değerli Paydaşlarımız, 

Türkiye’nin halka açık en büyük gıda şirketi Ülker 
Bisküvi olarak, üretim ve tedarik zincirimizin her 
aşamasında kaliteden ödün vermeden, lezzetli ve 
güvenilir ürünler sunmayı hedefliyor; geçmişten 
bugüne bu hedefe bağlı kalarak faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. 

 Sürdürülebilir üretim anlayışıyla bugüne kadar 
tarıma ve ekonomiye sağladığımız değeri 
gösteren, “Ülker Bisküvi’nin Sürdürülebilir 
Büyümeye Katkı Raporu”nu sizlerle paylaşmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilir bir 
üretim ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir 
dünya bırakmak hedefiyle 1944 yılında Nohutçu 
Han’da 200 kg’lık bisküvi üreterek başladığımız 
yolculuğumuz 2018 yılının 9 aylık dönemi itibariyle 
4,2 milyar TL’lik satış geliri ve 568 milyon TL’lik 
net karlılıkla sürüyor. 

2017 yılını 4.8 milyar TL toplam ciro ile bitiren 
Ülker Bisküvi, 2013-2017 yılları arasında 919 milyon 
TL sabit sermaye yatırım harcaması yaparken, 
2017 net satış gelirlerinin yüzde 51.7’sini üreticilere 
ödedi. 

Sahip olduğumuz doğal kaynakları korumanın yanı 
sıra sürdürülebilirlik hedeflerimiz, tedarik zinciri 
politikamız, mahsul alımında yerli üreticilerin 
tercih edilmesi, Türk çiftçisinin daha verimli üretim 
yapması adına katkılar sağlamaya çalışıyoruz. 2017 

yılında Türkiye’den 1 milyar TL değerinde yaklaşık 
1,5 milyon tonluk mahsul alımı yaptık.

Tarımsal üretimin verimliliğinin artırılmasını, 
çevresel etkilerinin azaltılmasını, çiftçilerin 
sosyo-ekonomik koşullarının iyileştirilmesini 
destekliyoruz. Tarım alanlarının üretkenliğinin 
korunması için biyoçeşitlilik çalışmaları 
yürütüyoruz. 2015 yılında uluslararası bir vakıfla 
Giresun ilindeki fındık çeşitliliğinin korunması,  
daha sürdürülebilir yöntemlerle fındık üretimi 
ve fındık alanlarının doğru yayılımı amacıyla 
Sürdürülebilir Fındık Tarımı Projesi kapsamında 
araştırmalar ve pilot uygulamaları hayata geçirdik. 

Yıllık 4 bin ton yulaf ihtiyacımızın tamamını 
çiftçilerimizle yaptığımız sözleşmeli ekimden 
karşılıyoruz. Trakya Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü’nün Kahraman isimli yulaf çeşidini 
geliştirme projesine destek olduk. Üç yıldır 
üretimde bu yulafı kullanıyoruz. Yıllardır buğday 
ihtiyacımızın yüzde 80’ini yerli üreticimizden 
tedarik ediyoruz. Buğday alımımızla, çiftçiler, 
nakliye, tahmil tahliye ve depolama işçileri, 
kooperatif ve dernekler olmak üzere 500 binden 
fazla aileye katkı sağlıyoruz.

Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 
Araştırmalar Enstitüsü’yle yürüttüğümüz 
çalışmalarımız sonucunda Ali Ağa adı verilen 
yüksek verimli bir buğday türü geliştirildi. Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil 
ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından 
tescillenen Ali Ağa buğdayıyla, çiftçilerimizin 
gelirini artırmasını ve üründen daha çok verim 
almasını amaçlıyoruz. 

Ülkemiz için sürdürülebilir bir gelecek inşa 
etme sürecinde tüm paydaşlarla uzun vadeli ve 
güçlü bir işbirliği oluşturmanın önemli olduğunu 
biliyoruz. 

Başta Ülker Bisküvi çalışanları olmak üzere, 
tedarik aşamasından son tüketiciye kadar 
işbirliği yaptığımız tüm paydaşlarımıza ve “Ülker 
Bisküvi’nin Sürdürülebilir Büyümeye Katkı 
Raporu”nun sizlere ulaşmasında büyük emekleri 
olan değerli Akademisyen Prof. Dr. Kerem Alkin ve 
Dr. Metin Gürler’e teşekkürlerimi iletiyorum. 

MEHMET TÜTÜNCÜ
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1980’li yıllara kadar, gerek Soğuk Savaş 
döneminin kendine özgü koşulları gerekse 
de küresel GSYH ve küresel ticaret hacminin 
oldukça düşük olmasının yanı sıra, dünya 
toplumlarının yaşam standardı ve geleceklerine 
yönelik beklentilerinin sınırlı olması nedeni ile 
dünya meselelerine küresel bir perspektifte 
cevap aramak henüz gelişmiş, mesafe almış 
bir alışkanlık değildi. 1980’li yılların başından 
itibaren Soğuk Savaş etkisinin zayıflamasına 
bağlı olarak Birleşmiş Milletler (BM) ve benzeri 
uluslararası örgütlerin öne çıkmaları ve küresel 
meseleleri dünya gündemine daha etkili 
bir şekilde taşımaya başlamaları, dünyanın 
geleceğine dair tartışmaları da, akademik 
ve sivil toplum çalışmalarını da giderek 
yoğunlaştırdı.     

21. Yüzyıl’da dünyayı daha yaşanabilir kılmak 
adına, dünyanın önde gelen ülkeleri 2000’li 
yıllara üç temel kavram üzerinde uzlaşarak 
bir yol haritası oluşturma gayretiyle girdiler; 
‘sürdürülebilir kalkınma’, ‘yeşil kalkınma’ 
ve ‘sürdürülebilir gelecek’.  Bilhassa G20 
ülkelerinin BM ilkeleri çerçevesinde yürüttükleri 
sürdürülebilir kalkınma strateji ve hedeflerine 
yönelik çalışmalarda, özel sektörün de 
önemli bir inisiyatif aldığı gözlenmektedir. 
Nitekim Türk iş dünyasında da önemli bir 
kurumsallaşma becerisi ortaya koymuş 
sınırlı sayıdaki şirketlerimizin, yürüttükleri 
projelerle, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma 
sürecine kritik önemde katkılar sağladıkları 
gözlenmektedir.

Bu şirketlerimiz arasında öne çıkan bir 
kurum olarak, Ülker Bisküvi de Türkiye’nin 
Sürdürülebilir Büyüme Stratejisine katkıda 
bulunmak ve sürdürülebilirlik hedefine ulaşmak 
için çalışanları, hissedarları (paydaşları), tedarik 
ve değer zincirindeki iş ortakları ve içinde 
bulunduğu toplum ile birlikte hareket ederek 
çevreyi korumak, sağlıklı nesiller yetiştirmek 
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ve gelecek nesillere de yaşayacakları bir dünya 
bırakmak için var gücü ile çalışmaktadır.

Sürdürülebilirlik, Ülker Bisküvi’nin kuruluşundan 
itibaren birincil hedeflerinden arasında yer 
almış önemli bir kavramdır. Sürdürülebilirlik 
hedeflerinin takibi için yönetim kurulu başkan 
yardımcısının liderliğinde Sürdürülebilirlik 
Platformu Yönetim Kurulu’nun ve kuruma ait 
web sitesinde bu konu ile ilgili ayrı bir başlık 
oluşturulması kurumun bu konuya verdiği 
önemin göstergeleridir.

Sürdürülebilir bir büyüme için büyük öneme 
sahip aile (köy) tarımı geleneksel gıda ürünlerini 
korumanın yanı sıra dengeli bir beslenmeye 
katkıda bulunurken, dünyadaki biyoçeşitliliği 
ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını 
güvence altına almaktadır. Köy tarımı, küresel 
açlık sorununa çözümün de bir parçasıdır. 
Endüstriyel Tarım ise, işgücünden ziyade 
sermayenin, makine ve yeni teknolojilerin yoğun 
olarak kullanıldığı tarım biçimidir. Endüstriyel 
üretim sistemleri ile kitlesel tarım üretiminin ve 
verimliliğin arttığı görülmektedir. Günümüzde 
artan dünya nüfusu ve açlığı önlemek için daha 
fazla besin elde etmek ve küresel ısınma sonucu 
oluşan iklim değişikliği ile mücadele etmek 
öncelikli konular olmuştur.

Ülker Bisküvi de Türkiye’de hem köy 
tarımını hem de endüstriyel tarımı şimdiye 
kadar desteklemiştir, bundan sonra da 
destekleyecektir. Yerli kırsal üretimi Türk 
üreticileri hem hammadde alımında ilk tercih 
sırasına koyarak hem de üretimlerinde verimi 
arttırmaları için teknolojiden faydalanmalarını 
sağlayarak teşvik etmiştir.  Yüksek verimli 
bisküvilik buğday çeşidini geliştirmek amacıyla 
yola çıkarak Konya Bahri Dağdaş Uluslararası 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte 
2007-2014 yılları arasında çalışılmış ve bu 
çalışmalar sonucunda Ali Ağa adı verilen çeşide 
ulaşılmıştır. 

Ülker Bisküvi, bir yandan da yurtdışı 
yatırımlarını genişleterek sadece ihracat 
odaklı değil, kalıcı tesislerle idame ettirilebilir 
büyüme sağlayarak uluslararası cirosunu 
arttırmayı hedeflemektedir. Sürdürülebilir 
büyümenin en temel halkalarından biri olan 
sürdürülebilir hammadde tedariki Ülker Bisküvi 
için büyük öneme sahiptir. Kurum, büyüme 
stratejisini, sadece kendi operasyonları ile sınırlı 
tutmayan, yaklaşık 9.500 çalışan ve 2.900’ye 
ulaşan tedarikçisini de kapsayan bir bakış 
açısıyla ülke ekonomisine yapılabilecek en 
yüksek katkı ile oluşturmaktadır. Ülker Bisküvi 
sözleşmeli çiftçilerden tarımsal hammadde 
tedariki yapmanın yanı sıra bisküvi ve benzeri 
atıştırmalık ürünlerin ana hammaddesi olan 
buğdayın yaklaşık %80’ini de yurt içinden temin 
etmekte ve yüz binlerce üreticinin hayatına 
değer katmaktadır 

Ülker Bisküvi’nin Türkiye’nin Sürdürülebilir 
Büyüme Stratejisine ve Sürecine Katkısı’nı 
ele alan bu rapor ise, ‘Sürdürülebilirlik 
Raporları’nın ortaya koyduğu perspektif 
ışığında, Ülker Bisküvi’nin kurumsal yönetim, 
beşeri sermaye, yenilik (inovasyon), çevresel 
ve sosyal alanlardaki hedef, performans ve 
ilerlemelerini, Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme 
stratejilerine kritik önemdeki katkısı boyutunda 
detaylı bir şekilde analiz etmektedir. Ayrıca, 
Ülker Bisküvi’nin faaliyetlerinin Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’yle ilintili yönleri, bağlantıları 
da ortaya konularak bu hedeflere katkıları 
paylaşılmakta; raporun atıştırmalık sektörünün 
geleceği ve ülke ekonomisine yapacağı katkı ile 
ilgili bir temel oluşturması hedeflenmektedir.
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Günümüzde, Küba’dan Afganistan’a kadar 110 
ülkeye ürünlerini ihraç eden ve 200 markası, 
ürün gamında 1.800’den fazla ürün çeşidi olan 
Ülker Bisküvi ortaya koyduğu üretim, teknoloji 
ve Ar-Ge becerisi ile tarımsal ürün katma 
değerini 2017 yılında 1,6    milyar TL’si ihracat ve 
yurt dışı satışlar olmak üzere toplam satışlarını 
bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde %15 oranında 
arttırarak 4,81 milyar TL’lik gıda endüstrisi 
katma değerine dönüştürmektedir 

Ülker Bisküvi ve iştirakleri 2017 yılında 
yaklaşık 211,1 milyon $ değerinde ihracat 
gerçekleştirirken Türkiye toplam atıştırmalık 
ihracat tutarından %15,6 pay almıştır. Ülker 
Bisküvi ve iştirakleri aynı yıl 72,5 bin ton 
ihracat hacmi ile de Türkiye atıştırmalık ihracat 
hacminden %12,6 pay almıştır. Ülker markası 
ile 2017 yılında hacim olarak gerçekleşen 
ihracat Ülker Bisküvi ve iştiraklerinin toplam 
ihracatının yaklaşık %54,7’sini, Türkiye 
atıştırmalık ihracatının ise yaklaşık %6,9’unu 
oluşturmaktadır. İhracat değeri olarak ise Ülker 
markası ile yapılan ihracat Ülker Bisküvi ve 
iştiraklerinin toplam ihracatının yaklaşık %56’sını 
oluştururken Türkiye atıştırmalık ihracatının ise 
yaklaşık %9’unu oluşturmaktadır. Ülker Bisküvi, 
buğdayın tarlada oluşan katma değerini önce 
una, sonra teknolojiyi de katarak bisküvi 
ve diğer atıştırmalık ürünlere dönüştürerek 
endüstriyel katma değer yaratmaktadır. Ülker 
Bisküvi bütün bu süreçler sonunda oluşturduğu 
katma değeri paydaşları ile paylaşmaktadır. 
Ülker Bisküvi’nin üretimini arttırması ile Türk 
ekonomisine hem üretim ve istihdam arttırıcı 
hem de ihracat yaparak dış ticaret açığını 
azaltıcı yönde olumlu etkileri olacağı açıkça 
görülmektedir. Buğday üretiminde kendine 
yeten, un üretiminde ve dış ticaretinde ise 
dünyada belli bir ağırlığa sahip Türkiye’nin 

Ülker Bisküvi’nin Türkiye’nin 
Sürdürülebilir Büyüme 
Stratejisine Katkısı Raporuna 
İlişkin Bazı Veriler

böylece Ülker Bisküvi gibi undan katma değeri 
yüksek besin ürünleri elde eden firmalar 
sayesinde, küresel piyasalarda bu alandaki 
ağırlığı ve bunun net bir sonucu olarak da 
ihracatı artacaktır.

Ülker Bisküvi, 2018 yılının ilk 9 ayı itibariyle 
toplam 1,5 milyar TL’lik yurtdışı satış ve ihracat 
geliri gerçekleştirmiştir. Aynı dönemdeki satış 
geliri ise 4,2 milyar TL olmuştur. Türkiye’de 
2022 yılında toplam bisküvi satışının 2 milyar 
doları aşacağı tahmin edilmektedir. Tatlı bisküvi 
satışlarının 1,64 milyar dolar olacağı ve toplam 
bisküvi satışlarının %80,5’ini oluşturacağı 
tuzlu bisküvi satışlarının ise 397,8 milyon 
dolar olacağı ve toplam bisküvi satışlarının 
ise %19,5’ini oluşturacağı öngörülüyor. Aynı 
dönemde Türkiye için kişi başına düşen tatlı 
bisküvi tüketiminin 5,76 kg ve harcamasının 
19,10 dolar; tuzlu bisküvi tüketiminin ise 1,44 
kg ve harcamasının da 4,62 dolar olacağı 
tahmin ediliyor. Toplam bisküvi sektörü göz 
önüne alındığında tüketimin kişi başına 7,20 kg, 
harcamanın ise 23,72 $ olarak gerçekleşeceği 
öngörülmektedir.

2018-2019 yıllarında dünya buğday üretimine 
bağlı olarak küresel buğday arzında azalış 
beklenirken, toplam buğday tüketiminde artış 
bekleniyor.

2027 yılında dünya buğday üretiminin 832,6 
milyon tona; ithalatının ise 193,2 milyon tona 
yükselmesi öngörülüyor. Talep olarak ise 

Kurumsal şirketlerin ülkenin 
sürdürülebilir büyümesine 
katkısı ve Ülker Bisküvi

Türkiye Ekonomisi’nin ‘orta gelir tuzağı’nı 
aşarak, 2020-2030 döneminde, dünya 
ekonomisinde ilk 15’de yer alacak bir ekonomik 
kapasiteye, beceriye ulaşmasının en temel 
koşullarından birisini, ana taşıyıcı (petriot) 
sektörlerde, hammaddeden nihai ürüne kadar 
oluşan değer zincirinin Türkiye’yi küresel 
rekabette daha da iddialı bir noktaya getirecek 
şekilde kurgulanması oluşturmaktadır. Bu 
nedenle, tarım, imalat sanayi ve inşaat sektörü 
gibi ana taşıyıcı sektörlerde, hammadde, ara 

buğday tüketiminin 823,8 milyon tona; ihracatın 
da yaklaşık 198,7 milyon tona yükselmesi 
tahmin ediliyor.

2018-2019 yıllarında AB’nin 147,3 milyon ton, 
Çin’in 126,7 milyon ton, Hindistan’ın 95,5 
milyon ton, Rusya’nın 70,9 milyon ton, ABD’nin 
48,2 milyon ton, Kanada’nın 31,2 milyon ton, 
Ukrayna’nın 26,2 milyon ton, Avustralya’nın 
23,5 milyon ve Arjantin’in 19 milyon ton 
buğday üreteceği öngörülüyor. Aynı dönemde 
Türkiye’nin ise bir önceki döneme göre 1,8 
milyon ton düşüş göstererek 19,7 milyon ton 
buğday üreteceği tahmin ediliyor. 

Ülker Bisküvi, 2018 yılının 
ilk 9 ayı itibariyle toplam 
1,5 milyar TL’lik yurtdışı 
satış ve ihracat geliri 
gerçekleştirmiştir. 

“

“
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mamul ve nihai mamul üretiminde, değer 
zincirinin, üretim, yurt içi satış ve ihracat 
sürecinin bütününde katma değere odaklanmış, 
katma değeri arttıracak şekilde verimliliğe 
ve maliyet yönetimine odaklanmış sınırlı 
sayıdaki şirketlerimiz, Türkiye Ekonomisi’nin 
önümüzdeki 10 yıl küresel ekonomide iddiasını 
sürdürebilmesi adına çok önemli bir görev 
üstlenmiş durumdadırlar; üstlenmeyi de 
sürdüreceklerdir. Bu şirketlerimizden birisi de 
Ülker Bisküvi’dir.

Gerek BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nden yola çıkarak Türkiye’nin 
sürdürülebilir kalkınma yol haritası 
çerçevesinde, gerek 5 yıllık hazırlanan 11. 
Kalkınma Planı’nın 2019-2023 dönemi için 
ortaya koyacağı yol haritası çerçevesinde, 
gerekse de Yeni Ekonomik Programı’nın 
‘dengeleme-disiplin’ dönemi sonrasında, üretim 
ve ihracatta katma değere odaklı değişim 
adına hem kamuya hem de özel sektöre büyük 
görev düşmektedir. Bu bağlamda Ülker Bisküvi 
gibi bünyesinde oluşturulan sürdürülebilirlik 
yaklaşımı ve vizyonu doğrultusunda yürütülen 
‘sürdürülebilirlik’ odaklı çalışmaların ortaya 
koyduğu ‘katma değeri’ arttırıcı sonuçlar, değer 
zincirinin bütününe, üretimin tüm aşamalarında 
kümelenmeye, değer arttırmaya ağırlık vermiş 
olan müstesna şirketlerimizin çabalarının 
desteklenmesi; ana taşıyıcı sektörlerde değer 
zincirinin bütününe kapsayıcı bir modelle 

yaklaşan şirketlerin yüreklendirilmesi ve 
sayılarının arttırılması gerekmektedir.

Ülker Bisküvi üretim için hammaddesini 
tedarik ettiği çiftçimizden başlayarak, tüm 
tedarikçiler, dağıtım kanalındaki tüm paydaşlar, 
lojistik destek birimleri, tüketiciler, hissedarlar 
ve ana taşıyıcı sektördeki diğer paydaşlarla 
sorumlu ve şeffaf bilgi paylaşımını, etkili 
bir bilgilendirme ağını oluşturmak adına 
‘sürdürülebilirlik’ projeleri yürütmektedir, Ülker 
Bisküvi’deki “sürdürülebilirlik” projeleri, Türkiye 
Ekonomisi’nin ana taşıyıcı sektörlerinde ‘katma 
değere’ dayalı farkındalığı güçlendirmek adına, 
ana taşıyıcı sektördeki diğer şirketleri de 
benzer kapsayıcı (inclusive) projeler yürütmeye 
cesaretlendirmek adına, önemli bir iletişim 
kanalı olarak da öne çıkmaktadır.

“Ülker Bisküvi’nin 2013-2017 döneminde, 5 
yıllık dönemde gerçekleştirdiği sabit sermaye 

yatırım harcamaları 919 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. Ülker Bisküvi’nin Türkiye’nin 
toplam sabit sermaye yatırım harcamalarındaki 
payı dikkate alındığında ve Türkiye’de sabit 
sermaye yatırımlarının milli gelir üzerindeki 
çarpan etkisinin 3.3 olduğu dikkate alındığında, 
2013-2017 dönemindeki yatırımların Türkiye’nin 
milli gelirine çarpan etkisi 3 milyar TL’yi 
aşmaktadır. Toplam üretimin katma değeri de 
dikkate alındığında, tek başına Ülker Bisküvi’nin 
Türkiye’nin milli gelirine katkısı 2013-2017 
dönemi için 21,6 milyar TL’yi 2017 yılı için ise 5,9 
milyar TL’yi yakalamaktadır.

Üstelik tarımsal üretimin verimliliğine yönelik 
projelerin Türkiye’nin tarımsal üretim katma 
değerinin artışına ve yurtiçi satışlar için Türkiye 
sathındaki büyük satış ve dağıtım ağının 
hizmetler sektörü üzerinden sağladığı katma 
değer katkısı da dikkate alındığında, bu rakamı 
29,8 milyar TL’ye taşımak pek ala mümkündür. 

Tarımda birlikte proje yürütülen çiftçi sayısı, 
tüm üretim bandında çalışan işçi, mühendis 
ve beyaz yakalı personel sayısı ve Türkiye 
sathındaki dev satış ve dağıtım ağı dikkate 
alındığında, Türkiye’nin 2013-2017 döneminde 
milli gelirine katkısı 23,7 milyar TL olan Ülker 
Bisküvi’nin ne kadar geniş bir ‘alın terini’, 
emeğini ortaya koyan kesime dokunduğu, 
geniş katılımlı bir değer zinciri oluşturabildiği 
görülebilmektedir. Bu nedenle, Ülker Bisküvi’nin 
tüm ekosistemi, tüm değer zincirini gözeten 
ve sektöründeki tüm paydaşları daha yüksek 
katma değere teşvik eden kapsayıcı yaklaşımını, 
stratejik öneme sahip diğer sektörlerdeki 
benzer şirketlere örnek gösterip, değer 
zincirinin bütününü kapsayan proje ve süreç 
yöneten Ülker Bisküvi örneğindeki şirketleri 
desteklemek,  Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme 
ve kalkınma stratejisiyle örtüşen bir yaklaşım 
olacaktır. 

“Ülker Bisküvi’nin 2013-
2017 döneminde, 5 yıllık 
dönemde gerçekleştirdiği 
sabit sermaye yatırım 
harcamaları 919 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir. 

“

“
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DÜNYADA
SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

VE KÜRESEL PERSPEKTİF
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1980’li yıllara kadar, gerek Soğuk Savaş 
döneminin kendine özgü koşulları gerekse 
de küresel GSYH ve küresel ticaret hacminin 
oldukça düşük olmasının yanı sıra, dünya 
toplumlarının yaşam standardı ve geleceklerine 
yönelik beklentilerinin sınırlı olması nedeni ile 
dünya meselelerine küresel bir perspektifte 
cevap aramak henüz gelişmiş, mesafe almış 
bir alışkanlık değildi. 1980’li yılların başından 
itibaren Soğuk Savaş etkisinin zayıflamasına 
bağlı olarak Birleşmiş Milletler (BM) ve benzeri 
uluslararası örgütlerin öne çıkmaları ve küresel 
meseleleri dünya gündemine daha etkili 
bir şekilde taşımaya başlamaları, dünyanın 
geleceğine dair tartışmaları da, akademik 
ve sivil toplum çalışmalarını da giderek 
yoğunlaştırdı.     

Bu doğrultuda,  dünyada ülkelerin çevreye 
karşı daha fazla hassasiyet göstermeleri 
gerektiğine dair ilk kuvvetli çağrı, Norveç eski 
başbakanı Gro Harlem Brundtland tarafından 
1987 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu’nun “Ortak Geleceğimiz” 
raporunda (Report of the World Commission 
on Environment and Development: Our 
Common Future) açıkça dile getirildi. Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu komisyona acil olarak 
dünyada 2000 yılı ve sonrasında sürdürülebilir 
büyümenin sağlanması için “değişim için 
küresel bir gündem” başlığı altında uzun 
vadeli çevresel stratejiler oluşturması için çağrı 
yapmıştır. Doğayı korumaya dayalı politikalar 
bu tarihten sonra dünya gündemine girmiş 
ve 1990’lı yıllarda imzalanan uluslararası 
antlaşmalarla küresel bir uygulama planı haline 

DÜNYADA 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
GELECEK VE KÜRESEL
PERSPEKTİF

“Sürdürülebilir kalkınma” 
ise gelecek kuşakların 
ihtiyaçlarını karşılayabilme 
olanağından ödün 
vermeden günümüz 
kuşaklarının ihtiyaçlarını 
karşılamayı amaçlayan bir 
kalkınma modelidir.

“

“

1G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney 
Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği oluşturmaktadır.
2Kerem Alkin, https://www.itohaber.com/koseyazisi/204509/kuresel_ekonomide_sikintilara_ortak_cozum.html 

gelmiştir. Bu uygulamaların ışığında önde gelen 
ülkeler 21. Yüzyıl’da dünyayı daha yaşanabilir 
kılmak adına, 2000’li yıllara üç temel kavram 
üzerinde uzlaşıyla bir yol haritası oluşturma 
gayretiyle girdiler; ‘sürdürülebilir kalkınma’, 
‘yeşil kalkınma’ ve ‘sürdürülebilir gelecek’.  

Bu üç temel kavramdan birisi olan 
‘sürdürülebilir kalkınma’, orta ve uzun vadede 
ekonomik kalkınmayı gerek bugünkü nesilleri 
bilhassa da gelecek nesilleri de düşünerek 
yeryüzündeki kıt doğal kaynakları yok etmeden, 
hem ekolojik sistemi ve çevreyi koruyarak; 
hem de insanoğlunun yaşam kalitesi arasındaki 
dengeyi de gözeterek sürdürülebilir kılması 
anlamına gelmektedir. 

Günümüzde, küreselleşme, sosyal ilerleme, 
rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik ülkelere 
uluslararası alanda farklı rekabet avantajları 
sağlarken, bu kavramların birbiriyle etkileşim 
halinde, güçlenen bir bağ oluşturduklarını 
gözlemlemektedir. Ülkeler ekonomik büyüme 
ve kalkınmalarını sürdürebilir kılmak adına, 
tarım, sanayi ve hizmetler sektöründe yeni nesil 
üretim modellerine yönelmeye; bu amaçla yeni 
dijital teknolojilere ve yeni nesil insan kıymetleri 
ekosistemine ihtiyaç duymaktadır. 

Bu temel gerçekten hareketle, Birleşmiş 
Milletler’in “Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma 
Stratejisi” kavramını ‘ekonomik, sosyal ve 
çevresel hedefleri dengeli ve bütünleştirici 
bir şekilde elde etmek için koordine edilmiş, 
katılımcı ve yinelenen bir düşünce ve eylemler 
süreci’ olarak tanımlaması da, BM üyesi 
ülkeleri sektörler, bölgeler ve nesiller arasında 
bütünleşik sosyal, ekonomik ve çevresel 
politikalar uygulamaya teşvik etmekte; hatta 
zorlamaktadır. 

Bilhassa G20  ülkelerinin BM ilkeleri 
çerçevesinde yürüttükleri sürdürülebilir 
kalkınma strateji ve hedeflerine yönelik 
çalışmalarda, özel sektörün de önemli bir 
inisiyatif aldığı gözlenmektedir. Bu nedenle, 
dünya ekonomisinin ‘sürdürülebilir büyüme’ 

sürecini yeniden yakalayabilmesi adına, 
G20 toplantılarında ‘doğuyu da, batıyı da 
aşan hakikate yönelmek’ elzem hale gelmiş 
durumdadır . Nitekim iş dünyasında da önemli 
bir kurumsallaşma becerisi ortaya koymuş 
şirketlerimiz, yürüttükleri projelerle Türkiye’nin 
sürdürülebilir kalkınma sürecine kritik önemde 
katkılar sağlamaktadır.

Ekonomik büyüme, bir dönemde enflasyonun 
etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla 
hesaplanan milli gelirin geçmişteki bir döneme 
göre artmasını ifade ederken, kalkınma 
(gelişme) ise ekonomideki yapısal gelişmelere 
bağlı olarak uzun dönemli yaşam standartları 
yükselişini ifade etmektedir. Bu nedenle 
ülke ekonomisinin kalkınması amaçlanırken 
sadece dönemsel rakamsal büyümeden ziyade 
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ülkenin her alanda büyümesi ve gelişmesi 
amaçlanmalıdır. Büyümenin sürdürülebilir 
olabilmesi için ise çok boyutlu bir ekonomik 
kalkınma (gelişme) hedeflenmeli ve bu amaç 
için çalışılmalıdır. Aksi takdirde, ekonomideki 
ve Kişi Başına Düşen GSYH’deki büyüme belli 
bir eşiği aşamayacak;  inişli çıkışlı bir seyir 
izleyecek; bu dönemin popüler bir başlığı olarak 
‘orta gelir tuzağı’ riski oluşabilecektir.

“Sürdürülebilir kalkınma” ise gelecek kuşakların 
ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün 
vermeden günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını 
karşılamayı amaçlayan bir kalkınma modelidir. 
Bu kalkınma modeli 20. yüzyıl sonlarına doğru 
dünya gündemine girmiş ve 1990’lı yıllarda 
imzalanan uluslararası antlaşmalarla küresel bir 
önem kazanmıştır. Günümüzde sanayileşmenin 
beraberinde ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim 
değişikliği, ülkeleri bu konuda iş birliği yapmaya 
zorlamış ve sürdürülebilir büyüme her ülkenin 
öncelikle benimsediği bir hedef olmuştur. 
“Sürdürülebilirlik” sürdürülebilir kalkınma 
anlayışı çerçevesinde ülkelerin ekonomik ve 
sosyal gelişme hedeflerinde ortak payda olarak 
belirlenmektedir. Geleceği de sahiplenen 
bu ortak hedef, herkesin temel ihtiyaçları 
ile daha iyi bir hayata ilişkin beklentilerinin 
karşılanmasına imkân vermeye yöneliktir. 
Çevre ile sosyoekonomik gelişme arasındaki 
ilişkileri iyi kurgulanmamış bir kalkınma 
stratejisinin uygulanması, şu anki nesillerin 
ihtiyaçlarını karşılayabilir ancak bu model hem 
mevcut neslin hem de gelecek nesillerin ileriki 
dönemlerde temel ihtiyaçlarının karşılanmasını 
tehlikeye sokacaktır.

Sanayileşme, kentleşme ve ekonomik büyüme 
ile birlikte doğal kaynakların hızla tüketildiği ve 
iklim değişikliğine yol açan çevre kirliliklerinin 
oluştuğu görülmektedir. Ekonomik büyüme 
stratejisi başlangıçta ülkede yaşayanların 
kişi başına düşen milli gelirlerinin artmasına 
neden olurken hangi aşamadan sonra çevresel 
felaketlere yol açacağı ise kesin değildir ve 
ortaya çıkacak çevresel bozulma çoğu zaman 
geri döndürülemez nitelikte olmaktadır. Bu 
nedenle, ekonomik ve sosyal yapı ile çevre 

etkileşiminin bütüncül bir şekilde ülke, bölge, 
kent hatta firma düzeyinde değerlendirilerek 
bugünkü ve gelecekteki nesillerin de 
kalkınmanın getirdiği fırsatlardan hakkaniyetli 
bir şekilde yararlanmasının sağlanması, 
sürdürülebilir kalkınmanın temel felsefesini 
oluşturmaktadır .

Uluslararası piyasalarda görülen rekabetin 
günümüzde artık bölge hatta kent seviyesine 
kadar indiği görülmektedir. Kentleri fonksiyonel 
alanlara bölen OECD, rekabetçiliği 2011 
yılında 29 üye ülkede 1.179 fonksiyonel alanda 
ölçerken günümüzde rekabetçilik için 31 üye 
ülkede 51.398 fonksiyonel alan belirlemiştir. 

Günümüzde ülkelerin uluslararası piyasalarda 
mal satmada yaşadıkları rekabetin boyutlarının 
da değiştiği görülmektedir.  Küresel rekabet, 
yüksek teknolojili ürün elde etmede ve bu 
ürünleri uluslararası piyasalarda satmada; 
uzayın keşfinde; çevre dostu alternatif enerji 
kaynakları elde etmede; enerjiyi verimli 
kullanmada; sanayileşme ve ekonomideki 
büyüme ile ortaya çıkan karbon salımını 
azaltmada hatta sürdürülebilir bir büyümeye 
sahip olmada yaşanmaktadır. Uluslararası 
sermaye de yatırım yapacağı ülkeyi seçerken 
eğitimli beşeri sermayeye rahat erişebilmeyi 
ve beşeri sermaye de rahat ve huzur içinde 

yaşayabileceği bir kentte ve ülkede yaşamayı 
tercih edecektir. 

Ülkeler artık sadece ekonomik büyümeyi değil 
bu büyümenin gelecek nesillerin de kullanacağı 
yeryüzünde bulunan ve kıt olan doğal 
kaynakları yok etmeden geçekleştirilmesini 
bir başka ifade ile sürdürülebilir bir büyüme 
gerçekleştirmeyi gündemlerinde ilk sıraya 
almışlardır. Sürdürülebilir büyüme ile sadece 
çevre korunmakla kalmayacak insanların yaşam 
kalitesi de artacak ve daha sağlıklı bir hayat 
sürerek kendilerini iyi ve mutlu hissedeceklerdir.

3http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/temel-tanimlar/  
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Ülkeler özellikle 2. Dünya Savaşından sonra 
yeniden yapılanmaya ağırlık vermiş, altyapı 
yatırımları ile birlikte ekonomilerini büyüterek 
gelirlerini arttırmayı hedeflemişlerdir. Bu 
büyümeyi birçok ülke sanayileşme sürecinden 
geçerek başarabilmiş ancak ülkeler üretimdeki 
artışın ve refah düzeyindeki ilerlemeye 
bağlı tüketimdeki artışın bir bedeli ile 
karşılaşmışlardır. Dünyanın birçok yerinde 
bu gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan 
karbon salımı sonucu doğanın bozulması ile 
iklim değişiklikleri görülmeye başlanmıştır. 
Günümüzde ülkelerin üretimde, uluslararası 
ticarette, yabancı yatırım çekmede, Ar-Ge 
ve yenilikçilikte, uzaya çıkmada, savunma 
sanayilerinde hatta ülkede yaşayanların yaşam 
standardını yükseltmede yaşadıkları rekabetin 
zeminini değiştirdikleri ve artık karbon ayak 
izini silmede birbirleri ile rekabet halinde 
oldukları görülmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR
GELECEĞİN DİNAMİKLERİ
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Şekil 1. Dünyada Gelir Artışı ve Karbon Salımı İlişkisi

Yukarıdaki şekilde de görüleceği üzere dünyada 
ortalama kişi başına düşen milli gelir özellikle 
küreselleşmenin ivme kazandığı 1980 sonrası 
artış göstermektedir. Şekilde dikkat çeken bir 
diğer ayrıntı ise karbon salımının da gelir artışı 
ile birlikte yükselmesidir. Açıkça görülmektedir 
ki ülkeler ekonomilerini büyütmek ve ülkede 
yaşayanların refah düzeyini arttırmak için 
karbon salımını artıran bir sanayileşmeye dayalı 
üretim ve tüketim politikası izlemişlerdir.

Küresel finansal kriz sonrasında dünyanın önde 
gelen ekonomilerinin liderleri sürdürülebilir 
gelecek kavramına odaklanmıştır. Bu da bize 
yakın gelecekte dünyanın gündem maddesinin 
“Sürdürülebilir Gelecek” olacağına işaret 
etmektedir. Gelişmiş ekonomilerin dünyada 
etkileri hızla artan gelişmekte olan ekonomilere 
daha fazla söz hakkı vererek, Sürdürülebilir 
Gelecek için şu temel koşulların oluşmasına 
ciddi katkı sağlamaları gerekmektedir:

4Kerem Alkin, http://www.milliyet.com.tr/ekonomist-prof-dr-kerem-alkin-antalya-yerelhaber-831862/ 

Çünkü küresel ekonominin 
geleceğini korumak 
adına, gelişmiş ülkeler 
başta olmak üzere 
sürdürülebilirlik kültürü 
oluşturulamaz ise, 
gelecekte daha fazla açlık, 
yoksulluk sorunu ve daha 
şiddetli doğal afetler 
gündeme gelebilir. 

“
“

•  Sürdürülebilir Gelecek, küresel yoksullukla 
etkin mücadeleyi ve dünya genelinde yaşam 
standartlarının iyileştirilmesini gerektirmektedir.

• Bu hedefe ulaşmak için yeni ekonomik 
krizlerin önüne geçilmesi gerekmektedir.

• Son küresel krizin önemli nedenleri arasında 
yer alan uluslararası bankacılık sistemindeki 
zafiyetlerin ve hataların önüne geçilmesi ve yeni 
kuralların hayata geçirilmesi gerekmektedir.

• Çevrenin korunmasına yönelik tedbirlerin 
arttırılması ve yeni bir Kyoto Protokolü’nün 
tamamlanması gerekmektedir.

• Dünya ekonomisi bu süreci yoğun rekabet 
içerisinde geçireceğinden, reel sektörde ve 
bankacılıkta düşük kar marjlarında güçlü 
kalmayı öğrenmek gerekmektedir.

Bu temel koşulların hayat bulmasının mihenk 
noktası, dünya vatandaşları nezdinde bir 

Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri

Sanayileşmenin beraberinde getirdiği sera 
gazı salımları, çevre kirliliği ve iklim değişikliği 
ülkeleri bu konu üzerinde düşünmeye 
stratejiler geliştirmeye ve harekete geçmeye 
zorlamıştır. Daha önceki bölümlerde de 
bahsedildiği üzere dünya gündemine ilk 
defa 1987’de Brundtland Raporu olarak da 

‘sürdürülebilirlik kültürü’ oluşturmaktır. Çünkü 
küresel ekonominin geleceğini korumak 
adına, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere 
sürdürülebilirlik kültürü oluşturulamaz ise, 
gelecekte daha fazla açlık, yoksulluk sorunu ve 
daha şiddetli doğal afetler gündeme gelebilir4.
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adlandırılan BM Çevre ve Kalkınma Komisyon 
raporu ile giren ve 1990’lı yıllarda imzalanan 
uluslararası antlaşmalarla küresel bir uygulama 
planı haline gelen “sürdürülebilir kalkınma” 
stratejileri çerçevesinde Eylül 2015’te 
dünya liderleri bir araya gelerek yoksulluğu 
sona erdirmek, dünyayı korumak ve tüm 
insanların barış ve refahtan zevk almasını 
sağlamak için “2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündemi”ni (2030 Agenda for Sustainable 
Development) benimsemiş ve bu gündemi 
193 BM üyesi ülke onaylamıştır. Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (United Nations 
Development Programme/ UNDP), bu gündem 
doğrultusunda ülkelerin kalkınma esnasında 
karşılaşabilecekleri afet riskinin ve iklim 
değişikliğinin etkilerini azaltmak için çeşitli 
çalışmalarda bulunmaktadır. Bu çalışmalar 
ışığında 2030 yılına kadar küresel kalkınma 
önceliklerini yönlendirecek olan UNDP’nin, 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak 
için ülkelere yardımcı olduğu görülmektedir. 
UNDP, üye ülkelere üç alanda yardımcı olmaya 
odaklanmaktadır. Bu alanlar:

• Sürdürülebilir kalkınma,

• Demokratik yönetim ve barışın inşası,

• İklim değişikliği ve afete karşı dayanıklılıktır.

Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından 
ortaya konulan bir evrensel eylem çağrısı olan 
ve Ocak 2016’da yürürlüğe giren “Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri” 2030 yılına kadar takip 
eden 15 yıl süresince UNDP gözetiminde 
uygulanmaya konulacaktır. BM bu hedeflerle 
dünya genelinde yoksulluğu ortadan kaldırmayı, 
gezegenimizi afetlere ve iklim değişikliklerine 
karşı korumayı ve tüm insanların barış ve refah 
içinde yaşamasını amaçlamaktadır. 

Eylül 2000’de BM’nin New York’taki Binyıl 
Zirvesi’nde kabul edilen ve BM’ye üye 192 
ülke tarafından 2015’e kadar yerine getirilmesi 
planlanan ve sekiz hedeften oluşan Binyıl 
Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa 
edilen ve on yedi ana hedeften oluşan bu eylem 
çağrısı bir yandan da diğer önceliklerin yanı sıra 
iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, 

sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni 
alanları da içermektedir. On yedi hedef de 
birbiri ile bağlantılı olup ülkelerin bir hedefte 
başarılı olmasının anahtarı, diğer hedefler ile 
ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele 
almalarından geçmektedir.

“2030 Gündemi’ni desteklemek UNDP’nin 
birinci önceliğidir” diyen ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerinin yoksulluk, iklim 
değişikliği ve çatışmalar gibi, dünyanın karşı 
karşıya olduğu ağır zorlukların bazılarının 
çözümlenmesi için ortak bir plan ve gündem 
sağlayacağını belirten UNDP Başkanı Helen 
Clark, UNDP’nin, ilerlemeyi sağlayacak ve 
ülkeleri sürdürülebilir kalkınma yolunda 
destekleyecek deneyim ve uzmanlığa sahip 
olduğunu ve bu konuda BM’ye üye ülkelere 
rehberlik edebileceğini ileri sürmüştür5.

Açıkça görülmektedir 
ki ülkeler ekonomilerini 
büyütmek ve ülkede 
yaşayanların refah 
düzeyini arttırmak için 
karbon salımını artıran 
bir sanayileşmeye 
dayalı üretim ve tüketim 
politikası izlemişlerdir.

“

“

5http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html
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Tarım, uygarlık yaşamı açısından insanoğlunun 
yerleşik toplum düzenine geçişinde kritik role 
sahip bir alandır. Tarımın üretim modelleri, 
paylaşım mekanizması ve değer zinciri yüzyıllar 
boyunca dünya toplumlarında kritik önemde 
sosyo-ekonomik ve siyasi dönüşümlere sebep 
olmuş; insanoğlunun su ve gıda ihtiyacına 
bağlı olarak, tarım yüzyıllarca savaşlara sebep 
oluşturmasının yanı sıra günümüzde de 
“sürdürülebilir gelecek” için başlıca konulardan 
birisi olma özelliğini de sürdürmektedir. Bu 
noktada 2050’de 9,7 milyara 2100’de ise 11,2 
milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunun 
tarımsal ürün ve gıda ihtiyacının karşılanması 
adına, küresel ölçekte tarım arazilerinin 
korunması ve geliştirilmesi, tarımsal üretimin 
modernizasyonu, endüstriyelleşmesi ve gıda 
endüstrisi ile entegrasyonu kritik önemde 
başlıklardır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMA 
KÜRESEL BAKIŞ

TARIM ARAZİLERİNİN 
KORUNMASI

Sanayi devrimi ile birlikte üretim sürecindeki 
girdilerin başında gelen ve önemli bir doğal 
kaynak olan toprak yoğun şekilde kullanılmıştır. 
Toprakların hızla tüketilmesi ve günümüzde 
yaşanan iklim değişikliği, şiddetli kuraklık ve 
arazilerin yanlış kullanılması dikkate alındığında 
tarım arazilerinin yok olması gibi bir problemle 
karşı karşıya kalınmıştır. Artan dünya nüfusunun 
temel besin maddelerine olan ihtiyacını 
karşılamak ve sürdürülebilir bir tarımsal 
büyüme için tarım arazilerinin korunması önem 
arz etmektedir.

Artan nüfus, tüketim alışkanlıklarındaki 
değişimler ve teknolojik gelişmelere bağlı 

üretim süreçlerindeki ilerlemeler neticesinde 
ortaya çıkan yeni besin ürünleri gıda sektörüne 
dolayısı ile tarımsal ürünlere ve bu ürünlerin 
üretileceği alanlara olan talebi artırmaktadır.

Tarım arazisi toprak, iklim, topoğrafya, ana 
materyal, hidroloji ve canlıların değişik 
oranda etkisi altında bulunan yeryüzü 
parçasını ifade etmektedir. Tarım arazilerinin 
bulunduğu yerde doğal fonksiyonlarını 
sürdürebilmesinin sağlanması amacıyla 
korunması gerekmektedir. Sürdürülebilir 
toprak yönetimi sekileme, çevirme, koruma 
duvarı veya bandı, bitkilendirme, arıtma, drenaj 
gibi imalat, inşaat ve diğer arazi bozulması 
ve toprak kayıplarını engelleyen fiziksel ve/ 
veya kültürel tedbirleri içermektedir. Tarım 
arazilerini kullananlar, toprağın ekolojik, 
bitkisel üretim, sosyoekonomik ve endüstriyel 
işlevlerinin tamamen, kısmen veya geçici olarak 
bozulmaması amacıyla Kanun ve Kanuna 

dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatın 
öngördüğü tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kuru tarım arazileri, tarımı yapılan bitkilerin 
büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu 
suyun, sadece doğal yağışlarla karşılandığı 
arazilerini oluştururken dikili tarım arazileri 
ise tekniğine uygun tesis edilerek, çok yıllık 
ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin 
tarımının yapıldığı arazileri ifade etmektedir. 
Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre 
ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı 
olmayan, topoğrafik sınırlamaları olmayan veya 
çok az olan, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi 
bulunan, hâlihazır tarımsal üretimde kullanılan 
veya bu amaçla kullanıma elverişli olan araziler 
mutlak tarım arazileri olarak tanımlanmaktadır. 
Dikili tarım arazileri, tekniğine uygun tesis 
edilerek, çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı 
formundaki bitkilerin tarımının yapıldığı araziler 

iken özel ürün arazisi ise mutlak tarım arazileri 
dışında kalan, toprak ve topoğrafik sınırlamaları 
nedeniyle yöreye adapte olmuş bitki türlerinin 
tamamının tarımının yapılamadığı, ancak özel 
bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile su ürünleri 

Tarım, uygarlık yaşamı 
açısından insanoğlunun 
yerleşik toplum düzenine 
geçişinde kritik role sahip 
bir alandır.

“

“
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EKOLOJİYİ KORUMA

İnsanlığın yerleşik tarım ve hayvancılığa 
geçişiyle başlayan doğal ekosistemlere 
müdahalesi nüfus artışı, kentleşme ve 
sanayileşmenin başlamasıyla hızlanan modern, 
makineli ve ilaçlı, tek ürüne dayalı tarım ve 
hayvancılıkla artmıştır. Ekosistem dengelerinin 
önemi göz ardı edilmiş, ormanların en iyi 
örneklerini oluşturduğu ekosistemlerin yüksek 
ağaçlar ve kuşlardan toprakaltı canlılarına 
kadar bir bütün oluşturduğu, biyoçeşitliliğin 
dinamik dengelerinin, sürekliliği sağladığı 
göz ardı edilmiştir. Ekolojik dengenin 
sürdürülmesinde toprak kalitesi ve sağlığının 
korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilmesinin 
önemli bir yeri var. Toprak koruma ve ıslahı 
ekolojik tarımdan ormanların korunması, 
yaygınlaştırılması ve çölleşme ile savaşa kadar 
birçok konuda yaşamsal önemi kapsamaktadır7. 

BM GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ 
(FAO)’NÜN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
TARIMA YAKLAŞIMI

Günümüzde, iklim değişikliği, ekolojik dengenin 
bozulması, doğal kaynaklardaki ve tarım 
arazilerindeki azalma, artan tarımsal ürün 
talepleri, sanayileşmenin getirdiği sera gazı 

yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği, 
ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan 
arazilerdir. Marjinal tarım arazisi ise mutlak 
tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım 
arazileri dışında kalan, toprak ve topoğrafik 
sınırlamalar nedeniyle üzerinde sadece 
geleneksel toprak işlemeli tarımın yapıldığı 
arazileri ifade etmektedir6. 

Sürdürülebilir bir büyüme için sürdürülebilir 
bir tarım, sürdürülebilir tarım için de tarım 
arazilerinin korunması şarttır. Dünya Bankası 
verilerine göre tüm dünyada 1961 yılında 3,9 
milyar hektar olan tarımsal arazi büyüklüğü 
2015 yılında yaklaşık 4,9 milyar hektara 
yükselmiştir. 2015 yılında en çok tarımsal 
araziye sahip ülke 527,8 milyon hektar ile Çin 
olurken onu 405,9 milyon hektarlık tarım arazisi 
ile ABD izlemiştir. Avustralya ise 365,9 milyon 
hektarlık tarım arazisi ile Çin ve ABD’yi takip 
etmektedir. Bu dönemde Türkiye’deki tarımsal 
arazi büyüklüğü ise 38,5 milyon hektar olurken 
Türkiye’nin dünyadaki tarımsal arazilerin 
yaklaşık %1’ine sahip olduğu görülmektedir.

6T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliği,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171209-3.htm
7Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, http://www.bugday.org/portal/haber_detay.php?hid=112

Sürdürülebilir bir büyüme için sürdürülebilir bir 
tarım, sürdürülebilir tarım için de biyoçeşitliliğin 
ve canlıların ekosisteminin korunması şarttır. 

Dünyada artan besin ihtiyacı doğrultusunda 
tarım arazilerine talep artarken ulusal ve 
uluslararası düzeyde tarım arazilerinin 
korunması konusunda çalışmalar yapıldığı 
görülmektedir. 

salımlarındaki artış ile birlikte dünyayı daha zor 
günler beklediği açıkça görülmektedir.

Birleşmiş Milletler, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
2017 yılında “Gıda ve Tarımın Geleceği, Eğilimler 
ve Zorluklar” başlıklı bir rapor hazırlamıştır. Bu 
rapor ile tarım ve gıda endüstrisindeki eğilimler 
ve gelecekte karşılaşabileceği zorluklar ortaya 
konmuştur. Raporda tarım ve gıda sektörlerinin 
karşılaşacağı 15 küresel eğilim ile 10 küresel 
zorluk analiz edilmiştir. Bu eğilimleri sıralamak 
istersek;

• Nüfus artışı, kentleşme ve yaşlanma,

• Küresel ekonomik büyüme, yatırım, ticaret ve 
gıda fiyatları,

• Doğal kaynaklar için rekabet,

• İklim değişikliği,

• Tarımsal verimlilik ve yenilikçilik,

• Sınır aşırı zararlılar ve hastalıklar,

• Çatışmalar, krizler ve doğal afetler,

• Yoksulluk, eşitsizlik ve gıda güvensizliği,

• Beslenme ve sağlık,

• Yapısal değişim ve istihdam,

• Göç ve tarım,

• Değişen gıda sistemleri,

• Gıda kaybı ve atık,

• Gıda ve beslenme güvenliği yönetimi,

• Kalkınmanın finansmanı.

Tarım ve gıda sektörlerinin karşılaşacağı 
zorluklara karşı alınması geren önlemleri 
sıralamak istersek;

• Artan talebi karşılamak için sürdürülebilir 
tarımsal verimliliğin geliştirilmesi,

• Sürdürülebilir doğal kaynak tabanının 
sağlanması,
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• İklim değişikliğini ve doğal tehlikelerin 
yoğunlaşmasını ele almak,

• Aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak ve 
eşitsizliği azaltmak,

• Açlığın ve her türlü yetersiz beslenmenin sona 
ermesi,

• Gıda sistemlerini daha verimli, kapsayıcı ve 
dayanıklı hale getirmek,

• Kırsal alanlarda gelir elde edici fırsatların 
iyileştirilmesi ve göçün temel nedenlerinin ele 
alınması, Kaynak: Gıda Tarım Örgütü (FAO)

Şekil 2. Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü Sürdürülebilir Tarım Şeması

Sürdürülebilir gıda ve tarım, sorumlu ve etkin 
yönetim mekanizmalarını gerektirmektedir. 
Sürdürülebilir üretime geçiş, ancak özel 
sektör ve kamu sektörü girişimleri ile hesap 
verebilirlik, eşitlik, şeffaflık ve hukukun 
üstünlüğü arasında doğru dengenin olması 
durumunda gerçekleşebilir. Sürdürülebilirliği 
gıda ve tarım sistemlerine yaygınlaştırmak, 
ekonomik bir işletmeye kamu yararı boyutunun 
eklenmesi anlamına gelmektedir. Gıda tarım 
örgütü sürdürülebilir tarım için 5 prensip öne 
sürmüştür. Bunlar:

• Sürdürülebilir tarım için kaynak kullanımında 
verimliliği artırmak çok önemlidir. 

• Sürdürülebilirlik, doğal kaynakları muhafaza 
etmek, tehditlere karşı korumak ve geliştirmek 
için doğrudan eylem gerektirir.

• Kırsal geçim kaynaklarını, eşitliği ve sosyal 
refahı koruma ve geliştirme konusunda 
başarısız olan tarım sürdürülemez niteliktedir.

• İnsanların, toplulukların ve ekosistemlerin 
gelişmiş esnekliği sürdürülebilir tarımın 
anahtarıdır.

• Sürdürülebilir gıda ve tarım, sorumlu ve etkili 
yönetim mekanizmalarını gerektirir9.

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün yanı sıra 
uluslararası alanda başka kuruluşların da 
sürdürülebilir tarım için çalışmalar yaptığı 
görülmektedir.

IFAP, dünya gıda tedarikinin güvenliğini 
sağlamak için ulusal çiftçi organizasyonlarının 
bir araya gelmesi ile 1946 yılında kurulmuştur. 
Federasyon, çoğunlukla gelişmekte olan 
ülkelerdeki çiftçilerin hem yerel hem de 
uluslararası düzeyde kendilerini etkileyen karar 
alma kapasitesini geliştirmek için araştırmalar 
yapmaktadır. Bu gelişmeyi etkin kılmak için, 
IFAP çiftçilerin ortak sorunlarının tartışıldığı 
uluslararası bir forum olarak hareket eder. 

Tarımsal Üreticilerin 
Uluslararası Federasyonu 
(IFAP)

• Uzun süren krizlere, felaketlere ve çatışmalara 
dayanıklılık yaratmak

• Aniden ortaya çıkan ve sınırları aşan tarım ve 
gıda sistemi tehditlerini önlemek,

• Uygun ve etkili ulusal ve uluslararası yönetişim 
ihtiyacını ele almak8.

Aşağıdaki şekilde FAO’nun sürdürülebilir gıda 
ve tarımın ekosistem sürecini gösteren şeması 
görülmektedir.

Sürdürülebilirlik, doğal 
kaynakları muhafaza 
etmek, tehditlere karşı 
korumak ve geliştirmek 
için doğrudan eylem 
gerektirir.

“
“

8FAO, http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf 9BM Gıda ve Tarım Örgütü, http://www.fao.org/sustainability/background/principle-5/en/
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10Dünya Bankası,  http://siteresources.worldbank.org/INTEMPOWERMENT/Resources/14831_IFAP-web.pdf 
11http://milanoprotokolu.wixsite.com/milanoprotokolu
12http://carta.milano.it/wp-content/uploads/2015/04/03.pdf

Gıda ve Beslenme Üzerine 
Milano Protokolü

Açlık ve gıda israfının bir arada bulunduğu; su 
ve yemek kıtlığına rağmen hububat ürünlerinin 
biyoyakıt olarak kullanıldığı veya hayvanları 
beslediği ve açlığın yaşandığı bir dünyayı hiç 
kimse istemez. Gıda ve Beslenme Üzerine 
Milano Protokolü ile dünyadaki siyasi liderleri 
gıda ve beslenme zorluklarına değinmeye teşvik 
edecek bir sivil toplum hareketi oluşturmak 
amaçlanmaktadır11.

İklim değişikliği, tarımsal verimlilik, su 
yönetimi, beslenme alışkanlıkları, kentleşme 
ve nüfus artışı dünya için kritik sorunlardır. 
Gıda sistemlerinin sosyoekonomik ve çevre 
yönetiminde 3 paradoks söz konusudur.

• Yetersiz Beslenme: Dünya çapında 805 milyon 
insan yetersiz beslenme ile karşı karşıyadır.

• Gıda Atıkları: Her yıl küresel gıda üretiminin 
üçte birini veya dünya çapında yetersiz 
beslenmeyle karşı karşıya kalan 805 milyon 
insanı doyuracak miktarın dört katını oluşturan 
1,3 milyar ton yenilebilir gıda israf edilmektedir.

• Sürdürülebilir Tarım: Yaygın açlık ve yetersiz 
beslenmeye rağmen, geniş bir ekin ve 
gıda üretiminin bir kısmı hayvan yemi veya 
biyoyakıtlara dönüştürülmektedir. Biyoyakıtlara 
olan küresel talebin 2020 yılında 2008 
yılındakinden 81 milyar litreden fazla olacağı ve 
172 milyar litreye ulaşacağı ve biyoyakıtlar için 
ek bir 40 milyon hektarlık arazinin tarımdan 
dönüştürüleceği tahmin edilmektedir12.

G20 ve Sürdürülebilir
Gıda Geleceği
Arjantin, bir önceki dönem Almanya’nın 
üstlendiği G20 dönem başkanlığını 2018 yılında 
devralmıştır. Arjantin G20 dönem başkanlığı 
döneminde 3 konuya ağırlık vereceğini 
belirtmiştir. Bu başlıklar;

• Çalışma hayatının geleceği,

• Kalkınma (gelişim) için altyapı yatırımları,

• Sürdürülebilir gıda geleceği şeklinde 
sıralanmaktadır.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
oluşturduğu G20’nin üye ülkelerinden üst 
düzey tarım yetkilileri ve uluslararası kuruluşlar, 
sürdürülebilir toprak yönetimiyle ilgili kamu 

13https://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Haber/444/Arjantin-G20-Tarim-Ust-Duzey-Gorevliler-1-Toplantisi

politikalarını ele almak için 2018 yılının Mart 
ayında Arjantin’in Santa Fe eyaletindeki 
Rosario kentinde bir araya gelmiştir. Arjantin’in 
dönem başkanlığında tarım konusunda 
yapılan toplantıların ana teması “İnsani 
Kalkınmada Tarımın Rolünü Desteklemek 
için Sağlıklı Topraklar”dır. Toplantıda Tarım 
Bakanları Deklarasyonuna hazırlık yapılmış ve 
Sürdürülebilir Gıdanın geleceği,   sürdürülebilir 
insani gelişimde tarımın rolünü desteklemek 
için muhafaza edilmiş toprak kaynakları, 
bilgi ve iletişim teknolojileri, gıda israf ve 
kaybı, tarımsal piyasalarda ticaret, yatırım ve 
şeffaflık, antimikrobiyal direnç gibi konular ele 
alınmıştır13.

Toplantıda iki hedef belirlenmiştir: 

• Sürdürülebilir toprak sağlığı yönetimi 
uygulamalarını belirlemek ve 

Bu forumda çiftçilerin ortak ilgi alanları 
vurgulanmış ve bu konulara yönelik koordineli 
planlar hazırlanmıştır. IFAP’ın kurulduğu 14 
Mayıs her yıl dünyada Dünya Çiftçiler Günü 
olarak kutlanmaktadır10.

Bu forumda çiftçilerin 
ortak ilgi alanları 
vurgulanmış ve bu 
konulara yönelik koordineli 
planlar hazırlanmıştır. 
IFAP’ın kurulduğu 14 
Mayıs her yıl dünyada 
Dünya Çiftçiler Günü 
olarak kutlanmaktadır. 

“

“
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• G20’nin endüstriler, hükümetler, uluslararası 
kuruluşlar, tarımsal üretici dernekleri ve sivil 
toplum arasındaki kamu özel sektör ortaklıkları 
için zemin hazırlayabilmenin uluslararası 
koordinasyonunu nasıl sağlayabileceği için 
gerekli analizleri yapmak. 

G20 ülkeleri dünya çapında tarım arazilerinin 
% 60’ına sahip olup gıda ve tarım ürünlerindeki 
küresel ticaretin ise yaklaşık % 80’ini 
gerçekleştirmektedir.

Toplantıda ayrıca dünyada açlığın 
sadece küresel işbirliği ile azaltılabileceği 
vurgulanmıştır. Küresel sorunların küresel 
çözümler gerektirdiği bilinci ile G20 üyeleri 
dünyaya, yoksulluğun ve açlığın ortadan 
kaldırılmasına yönelik güçlü taahhütte 
bulunmuştur.

Tarım Piyasası Bilgi Sistemi (the Agricultural 
Market Information System, AMIS) uzmanları 
15 Mart 2018 Perşembe günü bir araya gelmiş, 
G20 üyelerinin önde gelen tarım bilim adamları 
da 28-30 Mayıs’ta San Salvador eyaletindeki 
Jujuy kentinde toplanmışlar ve ülkelerin üst 
düzey tarım temsilcilerinin de Buenos Aires’te 
26-27 Temmuz’da 2. kez yeniden toplanması 
planlanmıştır.

Son olarak, tarım bakanlarının 27-28 Temmuz’da 
Buenos Aires’te bir araya geldiği toplantılardan 
ortaya çıkan sonuçların, 30 Kasım ve 1 
Aralık’ta, ayrıca Buenos Aires’te düzenlenecek 
olan Liderler Zirvesi’nde gündeme gelmesi 
planlanmıştır.

Arjantin’in 2018 G20 başkanlığı dönemindeki üç 
öncelikten biri olan sürdürülebilir gıda geleceği 
için;

• Gıda güvenliği istikrar ve barışa ulaşma 
sürecinde önemli bir bağlantıdır, 

• Gıdalarda olduğu gibi başka hiçbir durumda 
güvenlik ve gelişme daha belirgin bir şekilde 
birbiriyle bağlantılı değildir ve karşılıklı olarak 
birbirlerini güçlendirmezler, 

• Gelecekteki nüfusların beslenme ihtiyaçlarını 
karşılamak, sürdürülebilir tarımsal üretkenliğin 
arttırılmasını gerektirir,

• Gıda güvenliği ve insan sağlığı için Sağlıklı, 
verimli ve üretken topraklar gereklidir ve bu 
toprakların korunması, gezegende sürdürülebilir 
kalkınma ve yaşam için çok önemlidir14.

Buenos Aires’te düzenlenen Liderler Zirvesi’nde 
açıklanan G20 Sonuç Bildirgesinde uluslararası 
düzenin kurallara bağlı şekilde sürdürülmesine, 
ABD’nin itirazlarına rağmen Paris İklim 
Anlaşması’nın aynen uygulanmasına ve Dünya 
Ticaret Örgütünün reforme edilmesine vurgu 
yapılırken geleceğe yönelik iş birliği, kalkınma 
için altyapı, sürdürülebilir gıda stratejisi ve 
cinsiyet eşitliği gibi başlıkların kapsamlı şekilde 
ele alınmıştır15.

Topraklar doğal ortamın önemli bir parçasıdır 
ve insanlığın tükettiği gıdaların çoğunun 
üretildiği yerlerdir. Sınırlı ve yenilenemeyen 
bir kaynak olarak, büyük ilgi gerektirirler. 
Toprak erozyonu nedeniyle dünyada her yıl 
yaklaşık 10 milyon hektar tarımsal ekim alanı 
kaybedilmektedir. Gıda üretimi için kullanılan 
mevcut arazilerin azaltılması, gelişmekte olan 
ülkelerde ya da yüksek gıda güvensizliği olan 
bölgelere dramatik hale gelen ekosistemde 
geri dönüşü olmayan bir bozulmaya neden 
olmaktadır. G20’nin sürdürülebilir toprak 
yönetimi alanındaki çalışmalara öncülük etmesi 
beklenmektedir16.

Topraklar doğal ortamın 
önemli bir parçasıdır.
Toprak erozyonu 
nedeniyle dünyada her 
yıl yaklaşık 10 milyon 
hektar tarımsal ekim alanı 
kaybedilmektedir.

“
“

14G20, https://www.g20.org/en/news/sustainable-food-future  
15G20, https://g20.org/sites/default/files/buenos_aires_leaders_declaration.pdf
16G20, https://www.g20.org/en/g20-argentina/priorities 

Kalkınma İçin Tarımsal Bilgi, Bilim ve Teknoloji 
Uluslararası Değerlendirmesi (International 
Assessment of Agriculture Science and 
Technology for Development IAASTD) 2002 
yılında Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından bir 
tarımsal bilgi, bilim ve teknoloji uluslararası 
değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını 
belirlemek için küresel bir danışma süreci olarak 
başlatılmıştır.

IAASTD geçmişin, şimdiki ve gelecek 
zamandaki tarımsal bilgi, bilim ve teknoloji 
etkilerini değerlendirmek için aşağıdaki 
amaçları benimsemiştir. 

• Açlık ve yoksulluğun azaltılması,

• Kırsal kesimdeki nüfusun geçimi ve insan 
sağlığının iyileştirilmesi,

• Adil, sosyal, çevresel ve ekonomik 
sürdürülebilir bir kalkınma17.

IAASTD oluşum sürecinde tarımsal 

IAASTD

araştırmacılar, ekonomistler, biyologlar, 
kimyagerler, ekolojistler, meteorologlar, 
antropologlar, botanikçiler, tıp bilimciler, 
coğrafyacılar, tarihçiler ve filozoflar bir araya 
gelmişlerdir. IAASTD, ayrıca çeşitli kültürel 
geçmişlere sahip bazı geleneksel ve yerel 
bilgi sahiplerini de içermektedir. Katılımcıların 
bu benzersiz çeşitliliği, tarımın tüm ekolojik, 
ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerine bütüncül 
bir bakış açısı kazandırmıştır18.

17FAO, http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/Investment/Agriculture_at_a_Crossroads_Global_Report_IAASTD.pdf 
18https://www.globalagriculture.org/report-topics/about-the-iaastd-report/about-iaastd.html  
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Bisküvinin ana hammaddesi olan un buğdaydan 
elde edilmektedir. Bu nedenle küresel buğday 
üretimi ve bu ürünün piyasasındaki gelişmeler 
un sektörünü dolayısı ile de bisküvi sektörünü 
de yakından ilgilendirmektedir. 

Buğday dünyada en çok üretilen ve pek çok 
ülkenin beslenme, ticaret ve ekim nöbeti 
sistemlerinde vazgeçilmez bir kültür bitkisidir. 
Özellikle insan beslenmesinde alternatifsiz bir 
bitki olan buğdayın ekim alanları ve üretimi, 
nüfus artışına paralel olarak artmaktadır20.

Kentlerdeki iş yaşamının yoğunluğu ile 
kentlerde yaşayanlar vakitlerinin birçoğunu 
işte ve trafikte harcamaktadır. Öğrencilerin 
de trafik sıkışıklığında servislerde vakit 
geçirdikleri görülmektedir. Böylece çalışanların 
ve öğrencilerin beslenmeye daha az vakit 
ayırdıkları görülmektedir. Kentleşme sonucu 
ortaya çıkan bu sonuçlar ve artan dünya nüfusu 
besin ürünlerine olan talebi de arttırırken gıda 
sektörüne olumlu katkıda bulunmaktadır. Gıda 
sektörü bu talep artışı ile üretimini arttırmış 
talepteki değişimlere bağlı olarak da ürün 
çeşitlemesine de gitmek zorunda kalmıştır. 
Bisküvi sektörü de besin talebindeki artıştan 
nasibini almıştır. Dünya genelinde bisküvi 
sektöründe hem üretim miktarı artarken 
hem de sektörde ürün çeşitlemesine gidildiği 
görülmektedir19.

KÜRESEL NÜFUS 
PROJEKSİYONLARI,
GIDA ENDÜSTRİSİNE 
ETKİLERİ VE BİSKÜVİNİN 
KONUMU

19https://www.globalagriculture.org/report-topics/about-the-iaastd-report/about-iaastd.html 
20UHK, http://uhk.org.tr/dosyalar/bugdayraporumayis2011.pdf 

DÜNYADA BUĞDAY PİYASASI

Artan dünya nüfusu doğrultusunda artan 
besin talebi ve tüketici talepleri doğrultusunda 
buğdayı hammadde olarak kullanan besinlerde 
çeşitlemenin artması sonucu buğday üretimi ve 
ticareti de büyük önem kazanmıştır.

Aşağıdaki tabloda yıllara göre dünya buğday 
arz ve talep dengesi görülmektedir. 2018-2019 
projeksiyonuna göre dünya buğday üretimine 
bağlı olarak az da olsa küresel buğday arzında 
azalış beklenirken toplam buğday tüketiminde 
ise gıda imalatındaki talebin öncülüğünde 
artış beklenmektedir. Bu doğrultuda yılsonu 
stokunda da bir düşüş ön görülmektedir.  

Dünyada Buğday Üretimi

Kaynak: IGC, http://www.igc.int/en/markets/marketinfo-sd.aspx  

Not: Yuvarlamalardan dolayı toplamlar farklılık gösterebilmektedir.

Tablo 1. Yıllara Göre Dünya Buğday Arz ve Talep Dengesi (milyon ton)

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

Yıl başı stok

Yıl içi üretim

İthalat

Toplam arz

Gıda imalatı

Beslenme

Endüstriyel imalat

Tohuma ayrılan

Diğerleri

Toplam tüketim

İhracat

Yıl sonu stok

172,2  

682,6  

128,6  

854,8  

454,5  

117,7  

21,2  

35,5  

27,8  

656,7  

128,6  

198,1  

198,1  

654,4  

126,1  

852,4  

459,4  

116,3  

21,3  

36,3  

26,0  

659,3  

126,1  

193,1  

193,1  

699,9  

146,5  

893,0  

466,3  

151,6  

21,1  

35,9  

27,9  

702,7  

146,5  

190,3  

190,3  

657,6  

141,9  

847,9  

467,3  

130,7  

21,3  

35,8  

21,1  

676,2  

141,9  

171,7  

171,7  

716,6  

156,5  

888,2  

478,8  

128,9  

21,6  

36,2  

31,2  

696,7  

156,5  

191,6  

191,6  

730,1  

153,1  

921,6  

488,0  

138,3  

22,3  

36,4  

29,2  

714,1  

153,1  

207,5  

207,5  

737,3  

166,2  

944,8  

496,6  

138,4  

21,9  

36,8  

24,3  

718,0  

166,2  

226,8  

226,8  

752,5  

176,7  

979,3  

504,8  

144,8  

22,9  

37,5  

24,9  

735,0  

176,7  

244,4  

244,4  

767,1  

176,4  

1.011,5  

513,4  

141,7  

22,5  

36,4  

25,0  

738,9  

176,4  

272,5  

272,5  

728,5  

171,2  

1.001,1  

520,7  

138,3  

22,6  

36,4  

21,2  

739,2  

171,2  

261,8  

Dünya Bankası ve FAO verilerine göre 2015 
yılında dünyada toplam tarım yapılabilir alan 
miktarı 4,9 milyar hektar olup bu alanların 
yaklaşık 712,6 milyon hektarında tahıl ürünleri 
ekilmektedir. Tahıl ürünleri ekilen alan içerisinde 
ise yaklaşık 220 milyon hektarlık alan buğday 
ekimi için kullanılmaktadır. Buğday ekilen tarım 
arazileri toplam tahıl ekilen alanların yaklaşık 
%31’ini oluştururken toplam tarım arazilerinin 
ise yaklaşık %4,6’sını oluşturmaktadır.

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) verilerine 
göre 2017-2018 döneminde dünyadaki 
toplam 758,1 milyon tonluk buğday üretiminin 
yaklaşık 129,8 milyon tonunu Çin tek başına 
gerçekleştirmiştir. Bu dönemde Türkiye ise 21,5 
milyon tonluk buğday üretimi ile 9. sırada yer 
almıştır.

Bisküvinin ana 
hammaddesi olan 
un buğdaydan elde 
edilmektedir. 

“ “
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IGC’nin 2018-2019 projeksiyonuna göre dünya 
buğday üretimi 736,8 milyon ton olarak 
beklenirken OECD projeksiyonuna21 göre ise 
2027 yılında dünya buğday üretiminin 832,6 
milyon tona ithalatının ise 193,2 milyon tona 
yükselmesi beklenmektedir. Talep kısmına 
bakıldığında ise buğday tüketiminin 823,8 
milyon tona ihracatın da yaklaşık 198,7 milyon 
tona yükselmesi öngörülmektedir.

21OOECD, https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=HIGH_AGLINK_2017&lang=en#  

Kaynak: TMO 

Tablo 2. Başlıca Ülkelerde Buğday Verimi (Ton/ Hektar “Ha”)

7,13

4,73

2,33

2,70

2,32

2,71

2,83

2,77

2,13

2,10

1,10

1,28

2,83

8,47

4,81

3,71

3,01

2,85

2,79

1,96

2,45

2,20

2,45

1,58

1,00

3,09

8,40

4,88

3,09

2,98

2,79

2,91

2,75

2,66

2,54

2,23

1,57

1,18

3,05

7,94

4,75

2,68

3,10

2,82

2,84

3,51

2,65

2,43

1,91

2,03

0,68

3,00

7,88

4,84

3,35

2,93

2,96

2,95

3,23

2,72

2,69

2,26

2,15

1,64

3,16

7,84

4,96

2,80

3,11

2,86

3,20

2,66

2,69

2,67

1,77

1,76

0,79

3,06

8,59

5,06

3,39

3,17

3,59

3,16

2,67

2,79

2,84

2,23

2,01

1,08

3,27

9,03

5,24

3,94

2,94

3,10

3,15

2,80

2,82

2,40

2,50

1,92

1,08

3,30

9,11

5,39

3,83

2,93

2,88

2,75

2,86

2,78

2,87

2,39

1,89

1,19

3,28

8,23

5,27

4,08

3,54

3,35

3,09

3,00

2,75

2,69

2,67

2,19

1,42

3,38

2007/
2008

Dönem

Ülkeler
2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

AB 

Çin

Ukrayna

ABD

Kanada

Hindistan

Arjantin

Pakistan

Türkiye

Rusya Federasyonu

Avustralya

Kazakistan

Dünya ortalaması

IGC verilerine göre 2018-2019 projeksiyonunda 
AB’nin 147,3 milyon ton; Çin’in 126,7 milyon 
ton; Hindistan’ın 95,5 milyon; Rusya 
Federasyonu’nun 70,9 milyon ton; ABD’nin 
48,2 milyon ton; Kanada’nın 31,2 milyon ton; 
Ukrayna’nın 26,2 milyon ton; Avustralya’nın 23,5 
ve Arjantin’in 19 milyon ton buğday üreteceği 
öngörülürken Türkiye’nin bir önceki döneme 
göre 1,8 milyon ton düşüş göstererek 19,7 
milyon ton buğday üreteceği öngörülmektedir.  

Yukarıdaki tabloda yıllara göre dünyada ve 
bazı ülkelerde buğday verimi görülmektedir. 
2016-2017 döneminde dünya ortalaması hektar 
başına 3,38 ton olurken Türkiye’de ise 2,69 ton 
olmuştur. En yüksek verimliliğin AB ülkelerinde 
elde edildiği görülürken onu sırası ile Çin ve 
Ukrayna izlemektedir. Kazakistan ise hektarda 

1,42 ton üretim ile tabloda son sırada yer 
almıştır.

OECD projeksiyonuna göre ise 2027 yılında 
dünyada buğday veriminin hektar başına 
3,72 tona Türkiye’de ise 3,27 tona yükselmesi 
beklenmektedir.
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KÜRESEL NÜFUS VE TARIMSAL 
ÜRETİMİN GELECEĞİ

Dünyada nüfus artışı ile birlikte besinlere 
dolayısı ile besinlerin ana hammaddesi 
olan buğdaya olan talep de gün geçtikçe 
artmaktadır. Kentleşme ve ekonomik büyüme 
insanların vakitlerinin bir kısmını ev dışında 
özellikle de iş ve trafikte geçirmelerine neden 
olmaktadır. Bu nedenle insanlar, açlıklarını 
bisküvi gibi sağlıklı atıştırmalıklarla giderme 
yoluna başvurmaktadır. 

İşlenmiş gıdaların nüfus ile olumlu etkilerine 
ilişkin farkındalık, bisküvi pazarı için büyük bir 
itici güçtür. Derin yağda kızartılmış ve boş kalori 
ve trans yağlar ile dolu olan gıdaların aksine, 
bisküviler fırında pişirilmesi ve az yağ içermeleri 
nedeni ile alternatif sağlıklı besin olmakla öne 
çıkmaktadır. Ayrıca, yulaf ezmesi, tam buğday 
ve çoklu tahıllardan yapılan bisküvilerin yanı 
sıra, sağlıklı meyve ve kabuklu yemişler ile 
üretilen bisküviler de pazarda yer almaktadır. 
Bisküvilerin sunduğu uygun sağlık avantajları 
pazarın da olumlu bir büyüme eğilimine sahip 
olmasına neden olmaktadır22.

22Mardor Intelligence, Global Biscuit Market 2018-2023.
23Elevator; buğday gibi tahılların bir düzeyden başka bir düzeye dikey olarak silolara doldurulmak üzere taşınmasında kullanılır.

Dolayısıyla un sanayinin 
gelişiminin doğal olarak 
hammadde kaynaklarıyla, 
yani buğdayla yakından 
ilgisi vardır. Bugün 
buğday üretiminde söz 
sahibi ülkelerin, dünya 
değirmencilik piyasasında 
belirleyici olmalarının 
nedeni budur.

“

“
DÜNYADA UN PİYASASI

Artan dünya nüfusu ile birlikte ülkelerin ekmek 
başta olmak üzere temel besin maddelerinin 
ana hammaddesi olan buğdaya olan talep de 
artmaktadır. Dünyada açlığın azaltılması ve 
gelecek nesillerin de açlık sorunu yaşamaması 
için buğday üretiminin yakından takip 
edilmesi ve üretimi arttıracak stratejilerin bu 
projeksiyonlar çerçevesinde şekillenmesi önem 
kazanmaktadır.

Buğday üretimi kadar buğdaydan elde edilen 
ve besinlerin, gıdaların ve de unlu mamullerin 
ana hammaddesini oluşturan unun üretilmesi 
ve üretim teknolojilerindeki gelişmeler de çok 
önemlidir.

Buğday tarlada çiftçiden alındıktan sonra 
besinleri hammaddesi olan una dönüşene 
kadar birçok aşamadan geçmektedir. Buğday 
tarladaki hasattan sonra, ya çiftlikte depolama 
tesislerine veya doğrudan elavatorlara 
(asansör)23 taşınır. Modern asansörlerin 
çoğu, çiftliklerden gelen ve buğday gibi 
tahılları taşıyan araçlardan ürünü almaya 
ve silolara depolamaya yönelik teknoloji 
ile donatılmıştır. Çiftçilerden alınan buğday 
daha sonra temizlenip kurutulduktan sonra 
limanlara veya yerli un değirmenlerine deniz, 
demiryolu veya karayolu ile sevkiyat için 

Dünya Nüfusu ve 
Buğday Üretimi

Dünyada Un Üretimi

Dünya üzerindeki her ülke ülkede yaşayanların 
temel besin ihtiyaçlarını karşılamak için besin 
hammaddelerini üretmeyi ve işlemeyi ayrıca 
gelecek nesiller için de stratejiler oluşturmayı 
ve planlama yapmayı hedefler. Ancak bazen 
bulunulan bölgenin iklim ve doğal örtüsü bazen 
de ekonomik nedenler buna izin vermeyebilir. 
Bu da bazı ülkelerin üretici ve ihracatçı, 
bazılarının ise tüketici ve ithalatçı olmasına 
neden olur. Kaçınılmaz olarak bu durum 
un sanayi için de geçerlidir. Dolayısıyla un 
sanayinin gelişiminin doğal olarak hammadde 
kaynaklarıyla, yani buğdayla yakından ilgisi 
vardır. Bugün buğday üretiminde söz sahibi 
ülkelerin, dünya değirmencilik piyasasında 
belirleyici olmalarının nedeni budur. Ancak, 
üretimde söz sahibi olmayan, yoğun ithalat 
yapan bir ülke olarak Japonya, un sanayisinin 
gelişmiş olması nedeni ile dünyanın önemli un 

24FAO, Agribusiness Handbook, http://www.fao.org/docrep/012/al376e/al376e.pdf 
25FAO, http://www.fao.org/es/faodef/fdef01e.htm#1.02 

hazırlanır. Un değirmenciliği endüstrisi ekmek 
üretimi için kullanılan buğdayın ana tüketicisi 
konumundadır. Buğday ve çavdardan sonra az 
da olsa un üretiminde mısır, yulaf, arpa ve pirinç 
de kullanılmaktadır. Buğday değirmenciliğinin 
en önemli ürünü olan buğday unu bisküvi 
ve benzeri fırınlanmış (pişirilmiş) ürünler ve 
şekerleme sanayinin yanı sıra yemek yapımında 
mutfakta da kullanılmaktadır24.

Genel olarak ekmeklik ve durum buğdayı olarak 
iki ana gruba ayrılan buğday çeşitlerinden 
ekmeklik buğday ekiliş mevsimine göre 
ilkbahar ve kış, tane sertliğine göre sert ve 
yumuşak, tane rengine göre ise kırmızı ve beyaz 
olarak sınıflanmaktadır ve besin için kullanılır. 
Durum buğday unu ise öncelikle makarna 
için kullanılır. Sert buğdaydan elde edilen 
kuvvetli unlar ekmek yapımı için kullanılırken, 
yumuşak buğdaydan elde edilen daha zayıf 
unlar çoğunlukla keklerde, hamur işlerinde, 
bisküvilerde ve belirli eriştelerde kullanılır25.
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üreticisi ve ticaretini yapan ülkeler arasında 
yer almaktadır. Bu ülkelerin bazıları doğrudan 
buğday ihracatıyla, bazıları da mamul 
madde, yani un ihracatıyla piyasada öne 
çıkmaktadır. AB ülkeleri ile özellikle Türkiye 
ve Kazakistan, üretimlerini dünyaya un ihraç 
ederek değerlendirmektedir. Un sektörünün 
stratejik önemi, ekonomik kriz anlarında 
daha iyi anlaşılmaktadır. 2007-2008 küresel 
ekonomik krizi gıda sektörünün önemini bir kez 
daha ortaya koymuştur. Un sektörü, çiftçisiyle, 
fırıncısıyla, yarattığı istihdamı ve tüketicisiyle 
birlikte milyonlarca kişinin hayatını doğrudan 
etkilemektedir26.

1.3.3.2. Dünya Bisküvi ve Benzeri Fırınlanmış 
(Atıştırmalık) Ürünler Üretimi

Datamonitor’ün 2010 yılında hazırladığı bir 
rapora göre; 2006 yılında dünyada 25,5 
milyar $ değerinde 7 milyon ton tatlı bisküvi 
üretilirken27 2008 yılında 35,2 milyar $ 
değerinde 8 milyon ton tatlı bisküvi ve 2013 
yılında ise 41 milyar $’lık tatlı bisküvi üretilmiştir. 
MarketLine Industry Profile’ın Kasım 2015 tarihli 
raporuna göre, küresel tatlı bisküvi pazarı 
2014 yılında 42,75 milyar dolarlık bir pazar 
payına ulaşmıştır. Dünya bisküvi pazarı 2010 ve 
2014 yılları arasında yüzde 3,2’lik bir büyüme 
göstermiştir. Bu büyüme ağırlıklı olarak Asya 
ülkeleri, özellikle de Hindistan kaynaklıdır28.

Mordor Intelligence firmasının “Bisküvi Pazarı 
- Büyüme, Eğilimler ve Tahmin (2018 - 2023)” 
raporuna göre 2015 yılında küresel bisküvi 
sektöründe 98,38 milyar $’lık bir satış oluşmuş 
2023 yılında ise pazarın 135 milyar $’lık bir 
büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2015 
yılındaki bu satışların %26’sı Kuzey Amerika, 
%33’ü Avrupa, %21’i Asya-Pasifik, %12’si 
Güney Amerika ve %8’i de Afrika bölgesinde 
gerçekleşmiştir. Aynı raporda dünya çapında 
2013 yılında %2,4 büyüyen GDO’suz ürün pazarı 
2014 yılında %3,3 büyümüştür. Bu büyüme 
eğiliminden organik bisküviler de nasibini 

Dünya Bisküvi ve Benzeri Fırınlanmış 
(Atıştırmalık) Ürünler Üretimi

Kaynak: UN DATA, http://data.un.org/Data.aspx?d=ICS&f=cmID%3A23420-0 (Erişim: 26.10.2018)

Tablo 3. Belli Başlı Ülkelerde Bisküvi ve Benzeri Fırınlanmış Atıştırmalık Ürünler Üretim Miktarı, Tutarı,
Birim Üretim Fiyatı ve Değişim Hızı

2014 2015 Değişim (%)

Üretim Miktarı (ton)

Üretim Tutarı ($)

Birim Üretim Fiyatı ( $/Kg)

Üretim Miktarı (ton)

Üretim Tutarı ($)

Birim Üretim Fiyatı ( $/Kg)

Üretim Miktarı (ton)

Üretim Tutarı ($)

Birim Üretim Fiyatı ( $/Kg)

Üretim Miktarı (ton)

Üretim Tutarı ($)

Birim Üretim Fiyatı ( $/Kg)

Üretim Miktarı (ton)

Üretim Tutarı ($)

Birim Üretim Fiyatı ( $/Kg)

776.911

1.801.347.363

2,32

658.397

2.698.955.096

4,10

501.200

2.400.738.643

4,79

385.509

1.248.662.094

3,24

43.549

203.842.417

4,68

816.138

1.779.414.602

2,18

648.968

2.066.732.344

3,18

479.000

2.187.777.696

4,57

367.275

999.619.632

2,72

43.636

173.543.761

3,98

5,0%

-1,2%

-6,0%

-1,4%

-23,4%

-22,3%

-4,4%

-8,9%

-4,6%

-4,7%

-19,9%

-16,0%

0,2%

-14,9%

-15,0%

Türkiye

Almanya

Birleşik Krallık

Hollanda

İsveç

Un sektörü, çiftçisiyle, 
fırıncısıyla, yarattığı 
istihdamı ve tüketicisiyle 
birlikte milyonlarca 
kişinin hayatını doğrudan 
etkilemektedir.

“

“

almış ve 2014 yılında pazar %7,4 büyümüştür. 
Raporda ayrıca bisküvi sektörünün genel olarak 
2018-2023 yılları arasında yıllık bileşik %3,67 
büyüyeceği tahmin edilirken tatlı bisküvilerin 
ise yıllık bileşik %2,7 büyüyeceği öngörülmüştür. 
Rapora göre 2015 yılında dünyada 19,68 milyar 
$ değerinde tatlı bisküvi tüketilirken 2016 
yılında ise 21,04 milyar $ değerinde tatlı bisküvi 
tüketilmiştir.

26hhttp://www.cerkezkoytso.org.tr/uploads/docs/cerkezkoy_tso_un_ve_unlu_mamuller_sektor_raporu.pdf 
27BBM Dergisi, http://www.magazinebbm.com/english/?p=455  
28BBM Dergisi,  http://www.magazinebbm.com/?p=923 
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Yukarıdaki tabloda Türkiye ve belli başlı 
ülkelerde bisküvi ve benzeri fırınlanmış 
atıştırmalık ürünler üretimi, üretim tutarı, birim 
üretim fiyatı ve değişim hızları görülmektedir. 
Türkiye 2015 yılında 1,8 milyar $ değerinde 
816,1 bin ton bisküvi ve benzeri fırınlanmış 
atıştırmalık ürünler imalatı gerçekleştirirken 
1 kg bisküvi üretiminin ortalama değeri 
2,18 $ olmuştur. Bir önceki yıla göre bisküvi 
imalat hacmi %5 artış gösterirken üretim 
tutarı %1,2 ile birim üretim değeri ise %6’lık 
değer kaybetmiştir. Aynı dönemde Birleşik 
Krallık 2,2 milyar $ değerinde 479 bin tonluk 
bisküvi ve benzeri fırınlanmış ürünler imalatı 
gerçekleştirirken 1 kg bisküvi üretiminin 
ortalama değeri 4,57 $ olmuştur. Bir önceki yıla 
göre bisküvi imalat hacmi %4,4 üretim tutarı 
%8,9 birim üretim değeri de %4,6’lık azalma 
göstermiştir. 

Aşağıdaki tabloda bisküvi ve benzeri fırınlanmış 
atıştırmalık ürünler sektöründe küresel firmalar 
görülmektedir. ABD’den 6 firmanın yer 
aldığı listede Ülker Bisküvi ve Yıldız Holding 
bünyesindeki United Biscuits de bulunmaktadır.

Türkiye 2015 yılında 
1,8 milyar $ değerinde 
816,1 bin ton bisküvi 
ve benzeri fırınlanmış 
atıştırmalık ürünler 
imalatı gerçekleştirirken 
1 kg bisküvi üretiminin 
ortalama değeri 2,18 $ 
olmuştur.

“

“

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır.

Tablo 4. Bisküvi ve Benzeri Fırınlanmış Ürünler
Sektöründe Küresel Firmalar (Alfabetik Sıralama)

Firma Adı Ülkesi

Britannia Industries Limited

Brutons Biscuit Company

Campbell Soup Company

Cornu AG. 

Dali Food Group Co, Ltd.

Dr Gerard sp. z o.o.

General Mills

Hug AG

ITC Limited

Jiashili Group Co. Ltd.

Kambly SA

Kraft Foods Group, Inc.

Lotus Bakeries NV

Mondelez International, Inc.

National Biscuit Industries Ltd. SAOG

Nestle SA

Parle Products Private Limited

The Hershey Company

The Kellogg Company

Thomas Tunnock Ltd.

Pladis Foods Limited 

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

Walkers Shortbread Ltd.

Hindistan

Birleşik Krallık

ABD

İsviçre

Çin

Polonya

ABD

İsviçre

Hindistan

Çin

İsviçre

ABD

Belçika

ABD

Umman

İsviçre

Hindistan

ABD

ABD

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık

Türkiye

Birleşik Krallık
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Dünyada Bisküvi ve Benzeri Fırınlanmış 
Ürünler Dış Ticareti

Bisküvi ve benzeri fırınlanmış ürünler sektörü 
ülke ekonomilerine sadece iç tüketim talebini 
karşılayarak değil aynı zamanda diğer ülkelerin 
bu tür ürünlere olan taleplerini de karşılayarak 
bir başka ifade ile ihracat yaparak katkıda 
bulunmaktadır. Ülkede bisküvi ve benzeri 
fırınlanmış ürün imalatı talebini yerel üretim 
ile karşılanamadığı durumda bu tür ürünler 
ithalat yolu ile diğer ülkelerden tedarik 
edilmektedir. Atıştırmalık sektörü, küresel talep 
doğrultusunda ihracat yolu ile ülke ekonomisine 
döviz kazandırıcı olumlu katkı sağlamaktadır. 
Sektör, yapacağı ihracatın üretim kapasitesini 
arttırması nedeni ile hem istihdam yaratıcı etki 
sağlayacak hem de tedarik zincirindeki diğer 
firmalara olumlu katkıda bulunacaktır. 

Atıştırmalık sektörü, 
küresel talep 
doğrultusunda ihracat 
yolu ile ülke ekonomisine 
döviz kazandırıcı olumlu 
katkı sağlamaktadır. 

“

“

Yukarıdaki tabloda fırınlanmış atıştırmalık 
ürünlerin yıllara ve ülkelere göre ihracat 
rakamları görülmektedir. 2017 yılında ilk sırayı 
1,1 milyar $’lık ihracat ve %9,2 dünya fırınlanmış 
ürün ihracat pazarından aldığı pay ile Almanya 
alırken onu 910,3 milyon $’lık ihracat ve 
%7,7’lik pay ile Hollanda ve 806,8 milyon $’lık 
ihracat değeri ve %6,9’luk payı ile Belçika 
izlemektedir. Türkiye 2017 yılında fırınlanmış 
atıştırmalık ürünlerin ihracat pazarında yaklaşık 

9,2%

17,0%

23,8%

30,6%

36,5%

42,3%

47,8%

52,9%

58,0%

62,2%

65,6%

67,7%

100,0%

Tablo 5. Yıllara ve Ülkelere Göre Dünya Atıştırmalık Ürünler29 İhracatı (1.000 ABD $)

Kaynak: ITC/Intracen verilerinden hazırlanmıştır.

2013 2014 2015 2016 2017 % Birikimli %Ülke

Almanya

Hollanda

Belçika

Polonya

Meksika

Kanada

İtalya

Türkiye

Endonezya

Birleşik Krallık

Fransa

Avusturya

Diğer Ülkeler

Dünya

1.158.082

759.050

940.918

584.117

357.245

667.188

528.169

510.595

282.450

581.095

453.936

292.138

4.041.829

 11.156.812   

1.200.294

841.345

857.212

604.200

382.745

660.576

579.165

530.862

354.484

593.792

445.770

281.673

4.123.218

 11.455.336   

1.061.565

790.186

734.516

641.593

422.800

666.257

549.354

543.519

392.700

565.868

369.752

245.232

3.658.186

 10.641.528   

1.043.843

785.703

770.773

713.692

606.588

676.398

579.658

557.909

477.576

481.387

385.562

235.848

3.780.034

 11.094.971   

1.085.167

910.321

806.817

792.663

693.006

687.811

643.351

607.365

591.303

495.832

404.219

249.904

3.793.433

 11.761.192   

9,2%

7,7%

6,9%

6,7%

5,9%

5,8%

5,5%

5,2%

5,0%

4,2%

3,4%

2,1%

32,3%

607,4 milyon $’lık ihracat tutarı ile %5,2’lik bir 
paya sahip olmuştur. Almanya 2017 yılında 
743,1 milyon $’lık bisküvi ihracatı yaparken 
yaklaşık 342,1 milyon $’lık waffle ve gofret 
ihracatı gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde 
Türkiye ise 333,2 milyon $’lık bisküvi ihracatı 
ile yaklaşık 274,2 milyon $’lık waffle ve gofret 
ihracatı gerçekleştirmiştir. Tabloda yer alan 12 
ülke, dünya fırınlanmış atıştırmalık ürünlerin 
ihracatının yaklaşık %67,7’sini gerçekleştirmiştir.

29Bisküvi, Waffle ve Gofret; 190531&190532 Armonize “GTİP” Kodlu Ürünler
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14,5%

21,5%

27,8%

33,3%

37,0%

40,4%

43,4%

46,0%

48,7%

51,0%

52,9%

54,7%

55,0%

100,0%

1.731.863   

844.243   

751.795   

657.794   

450.723   

398.023   

362.719   

316.634   

313.871   

278.061   

227.903   

221.718   

26.435   

5.395.676   

Tablo 6. Yıllara ve Ülkelere Göre Dünya Atıştırmalık Ürünler İthalatı ( 1.000 ABD $)

Kaynak: ITC/Intracen verilerinden hazırlanmıştır.

2013 2014 2015 2016 2017 % Birikimli %Ülke

ABD

Fransa

Almanya

Birleşik Krallık

Çin

Hollanda

Belçika

İtalya

Kanada

Suudi Arabistan

Irak

İspanya

Türkiye

Diğer Ülkeler

1.328.849   

934.699   

707.447   

584.662   

242.912   

322.815   

451.652   

301.375   

294.807   

247.995   

-     

220.804   

27.047   

5.647.634   

1.288.720   

889.495   

714.821   

642.220   

281.435   

346.938   

428.501   

319.280   

329.237   

261.281   

13.393   

232.225   

25.207   

5.547.881   

1.357.022   

777.914   

669.168   

594.607   

368.962   

317.522   

329.603   

282.397   

312.056   

321.594   

200.829   

218.641   

27.826   

5.116.240   

1.608.200   

795.991   

673.020   

587.808   

449.052   

341.238   

355.616   

273.265   

291.188   

295.246   

315.649   

225.438   

25.356   

5.030.119   

14,5%

7,0%

6,3%

5,5%

3,8%

3,3%

3,0%

2,6%

2,6%

2,3%

1,9%

1,9%

0,2%

45,0%

Yukarıdaki tabloda ise fırınlanmış atıştırmalık 
ürünlerin yıllara ve ülkelere göre ithalat 
rakamları görülmektedir. 2017 yılında bu ürün 
grubunda ithalatta ilk sırayı 1,7 milyar $’lık 
ithalat ve %14,5’lik pay ile ABD alırken onu 
844,2 milyon $’lık ithalat ve %7’lik pay ile 
Fransa ve 751,8 milyon $’lık ithalat %6,3’lük 
payı ile Almanya izlemektedir. Türkiye 2017 
yılında dünya bisküvi, waffle ve gofret ithalat 
pazarında 26,4 milyon $’lık ithalat ile %0,2’lik 
bir paya sahip olmuştur. Türkiye bu ürün 
grubunda net ihracatçı ülke konumundadır. 
ABD 2017 yılında 1,24 milyar $’lık bisküvi 
ithalatı ile yaklaşık 490,2 milyon $’lık waffle ve 
gofret ithalatı gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde 
Türkiye ise 15,6 milyon $’lık bisküvi ithalatı 
gerçekleştirirken yaklaşık 11 milyon $’lık waffle 
ve gofret ithalatı yapmıştır. Tabloda yer alan 
13 ülke, dünya bisküvi ile waffle ve gofret gibi 
fırınlanmış ürünlerin ithalatının yaklaşık %55’ini 
gerçekleştirmiştir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR 
GELECEK ADINA,

TÜRKİYE’DE
STRATEJİ ÇALIŞMALARI
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Küresel nüfus artışına paralel olarak gıda 
ihtiyacının karşılanması dünya ülkelerinin en 
önemli sorunu haline gelirken, tarım sektörünü 
de içinde yaşadığımız yüzyılın en stratejik 
sektörü haline getirmektedir. Bunun yanı sıra, 
yarattığı istihdam ve katma değer ile milli gelire 
katkısı, tüketim harcamaları, diğer sektörlere 
hammadde temini ve ihracattaki payındaki 
artış ile dış ticaret açığını azaltıcı etkisi ile 
tarım sektörünün sosyoekonomik açıdan sahip 
olduğu önemi daha da artırmaktadır. Ayrıca 
tarım politikalarının geniş bir etki alanına sahip 
olması nedeniyle, ülkelerin; siyasal, ekonomik 
ve sosyal politikalarının en önemli unsuru haline 
gelmişlerdir. 

Hiç kuşkusuz gıda üretimi ve arzı ile gıda 
güvenliği tarım sektörünün temel hedefi olarak 
öne çıkmaktadır. Biyoçeşitliliğin korunması 
ile birlikte çevre ve doğal kaynakların 
sürdürülebilirliği ilkesine bağlı kalınarak, 
tarımsal üretim ve arz güvenliğini destekleyen 
politikalarla, değişen tüketim alışkanlıkları ve 
ihtiyaçları doğrultusunda üretimi yönlendirmek, 
yeterli ve güvenilir gıda arzını sağlamak ve 
tüketicinin gıdaya ilişkin endişelerini gidermek 
temel öncelik olmaktadır. Küresel ısınma 
Türkiye’de de dikkate alınması gereken önemli 
bir risk faktörü olarak yerini almaktadır30.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesinin dünya 
coğrafyasında nüfus hareketlerine yönelik 
çalışmaları ve tahminleri sonucunda 2010-
2025 döneminde Güney Doğu Asya’da 103 
milyon, Sahra Altı Afrika’da 411 milyon ve 
Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile 

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
GELECEK ADINA, 
TÜRKİYE’DE STRATEJİ 
ÇALIŞMALARI

Orta Doğu ülkelerinden oluşan Batı Asya ile 
Kuzey Afrika’da 132,1 milyon civarında bir 
nüfus artışının gerçekleşmesi beklenmektedir. 
Sahra Altı Afrika ve Batı Asya’nın 2010-
2025 döneminde gerçekleştireceği 481,5 
milyonluk nüfus artışı, bu coğrafyanın yaşam 
standartlarında hissedilir bir iyileşmenin 
gerçekleşmesi halinde, ciddi bir ekonomik 
zenginliğin de kaynağını oluşturacaktır. 
Türkiye’nin, Avrasya’nın ‘çekim merkezi’ olarak, 
kimi çevreler ve kimi ülkeler nezdinde sebep 
olduğu rahatsızlığın öncelikli nedenlerinden 
birisi, 2025 yılına kadar nüfusu artacak ve 
yaşam standartları yükselirse iyi bir pazar 
oluşturacak bahsi geçen bölgelere yakın olan 
Türkiye’nin bu coğrafyaya yönelik ‘kapsayıcı 

30TASAM, http://www.tsv2023.org/pdf/hayvancilikraporu.pdf 31Kerem Alkin, http://www.musiad.org.tr/documents/e-Pub/dergipdf/cerceve_sayi_78.pdf. 

kalkınma’ anlayışıdır. Filistin’in kalkınmasına 
yönelik hamleleri, sanayi bölgesi ve hastane 
yatırımları, Türkiye’nin uluslararası düzeyde 
siyasi ve askeri operasyonlar için bulunduğu 
ülkelerde, örneğin Afganistan’da başta okul 
olmak üzere, kalkınmanın en öncelikli göstergesi 
olan binalar inşa etmesi, TİKA gibi kuruluşlar 
aracılığı ile kalkınmanın temel göstergeleri 
olan altyapı, eğitim, ulaştırma gibi alanlarda, 
bambaşka bir anlayışla, şefkatle, kapsayıcı bir 
anlayışla Avrasya ülkelerine destek olması, 
Türkiye’nin bölgeye yönelik kapsayıcılığının 
göstergeleridir. Türkiye, ülkelere yapılan insani 
yardımlar açısından, miktar bazında dünya 
sıralamasında 2. ülkenin milli gelirine oranında 
ise 7. sırada yer alan bir ülkedir. Milli gelirleri 

trilyon doların çok üzerindeki ülkelerin hemen 
hemen tümü, sıralamada Türkiye’nin çok 
gerisinde yer almaktadır31.

G20 ülkelerinin BM ilkeleri çerçevesinde 
yürüttükleri sürdürülebilir kalkınma strateji ve 
hedeflerine yönelik çalışmalarda, özel sektörün 
de önemli bir insiyatif alması Türkiye’de de ilgi 
görmüş ve bu bağlamda Türk iş dünyasında 
da önemli bir kurumsallaşma becerisi 
ortaya koymuş şirketlerimizin yürüttükleri 
projelerle Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma 
sürecine kritik önemde katkılar sağladıkları 
gözlenmektedir.

Bu noktada, Türkiye bilhassa 2010 yılından 
sonra Kalkınma Bakanlığı’nın liderliğinde 
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sürdürülebilir kalkınma ilkelerini büyük ölçüde 
kalkınma politikalarına ve ulusal dokümanlarına 
entegre etme sürecini hızlandırmış; bu 
çerçevede üst düzey politik sahiplilik 
göstermiştir. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 
sürdürülebilir kalkınmanın bileşenleri arasında 
bütüncül bir yaklaşımın her düzeyde ve 
alanda tam anlamıyla hayata geçirilmesi 
sürecine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 
Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bakış açısını 
geliştirmek adına kurumsal ve yasal altyapı ise 
tamamlanmıştır.

Dünyada özellikle sanayi devrimi ile başlayan 
hızlı büyüme ve dünya genelindeki nüfus 
artışı ve kentleşme kıt kaynakları azaltmasının 
yanı sıra sera gazı salımını arttırması nedeni 
ile çevre sorunlarını da beraberinde getirmiş 
ve bu süreç iklim değişikliğine yol açmıştır. 
Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği 
üzere dünya genelinde BM öncülüğünde bu 
sorunla mücadele etmek için iklim değişikliği 
ve etkileri ile mücadele konusunda acilen 
eyleme geçilmesine yönelik sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerinden biri olan “İklim Eylemi” 
oluşturulmuştur. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 
sanayileşme sürecinde olan Türkiye’de de 
gündeme girdiği, karar vericiler tarafından 
benimsendiği ve uygulamaya konulduğu hatta 
bu konuya verilen önemi göstermek için bir 
de T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı tarafından internet sitesinin (http://
www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/#top) 
hazırlanıp bu siteden konu ile ilgili bilgilerin 
kamuoyu ile paylaşıldığı görülmektedir. 

Dünyadaki iklim değişikliğinin etkilerini 
azaltmaya yönelik çalışmalarına Türkiye’nin 
de büyük istekle katıldığı görülmektedir. Son 
yıllarda dünyada uygulamaya konulan BM On 
Yedi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 
biri olan İklim Eylemi politikalarından Türkiye 
de etkilenmiş ve ülkede karbon salımını 
azaltmaya yönelik çalışmalara hem kamu hem 
de özel sektör ağırlık vermeye başlamıştır. 
Sanayileşmenin beraberinde getirdiği sera 
gazı salımları, çevre kirliliği ve iklim değişikliği 

nedeni ile Türkiye’de kamu önderliğinde ve 
özel sektörün de katılımı ile İklim Eylemi 
üzerine stratejiler geliştirmesi ve harekete 
geçmesi konusunda uzlaşılmış ve karbon ayak 
izini silmek için büyük bir mücadele örneği 
gösterilmeye başlanmıştır.

Türkiye küresel iklim değişikliği ve sebep 
olduğu kritik etkilere yönelik olarak tedbir 
almak zorundadır. Küresel iklim değişikliği, 
dünya genelinde yağmur, su kuşakları ile 
kuraklık kuşaklarının coğrafik konumunu, 
kapsadığı alan ve şiddetini etkileyebilecek 
düzeye ulaşmıştır. Bu nedenle, küresel ölçekte, 
dünyanın temiz su imkânları rezervleri, 
önümüzdeki dönemde ülkeler arasında yeni 
diplomatik krizlerin, arzu edilmese bile sıcak 
çatışma riskinin dahi gerekçesini oluşturabilir.

Bu nedenle, Türkiye’nin 2023, 2030, 2053 ve 
2071 hedeflerinde, su rezervlerini koruması 

ve geliştirmesi, tarıma elverişli topraklarını 
korunması, geliştirmesi, gerekirse arttırması 
ve yüksek teknoloji içeren sulama 
teknikleriyle desteklemesi, su potansiyelini 
koruması ve arttırmasına yönelik önemli 
tedbirleri alarak mega projeleri belirlemesi 
gerekmektedir. Bugünden 2023, 2030, 2053 
ve 2071’e, Türkiye’yi su kaynakları açısından 
daha iddialı bir proje dönemi beklemektedir. 
Türkiye, bir gram suyun bile boşa gitmemesi 
için tarımsal sulamada kullanılan tüm açık 
kanalların kapalı kanala dönüştürerek 
havzalar arasında su transferini sağlayacak 
mega projeler geliştirmelidir. Önümüzdeki 
20 ve 50 yıl için, Türkiye’nin küresel iklim 
senaryolarını da hesaba katan kapsamlı 
bir projelendirme yapması gerekmektedir. 
Türkiye, havzalar arası su transferinde, 
yüksek güce sahip pompalar, jet motorları ve 
su türbinleri ile dünyanın 1 numaralı ihracatçı 
ülkesi olabilir32. 
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Şekil 3. Yıllara Göre Türkiye’de Kişi başına Düşen
Milli Gelir ve Karbon Salımı İlişkisi

Son yıllarda dünyada 
uygulamaya konulan BM 
On Yedi Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’nden 
biri olan İklim Eylemi 
politikalarından Türkiye 
de etkilenmiş ve ülkede 
karbon salımını azaltmaya 
yönelik çalışmalara 
hem kamu hem de özel 
sektör ağırlık vermeye 
başlamıştır. 

“

“

32Kerem Alkin, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/kerem-alkin/2017/07/05/suyumuz-icin-mega-proje-donemi 



60 61

Ekonomisi CO2 salımı yaparak büyüyen 
Türkiye gibi ülkelerde CO2 salım verileri çevre 
ile ilgili bir anlamı ifade etmesinin yanı sıra 
özellikle krizlerle oluşan ekonomik daralmaları 
da göstermektedir. Yukarıdaki şekilde de 
görüleceği üzere Türkiye’nin karbon Salım 
değerleri 1980, 1988, 1994, 1999, 2001 ve 2008-
2009 (2008 krizi Türkiye’yi gecikmeli de olsa 
etkilemiştir) yıllarında yaşanan krizler nedeni 
ile bir önceki yıllara göre kıyaslandığında düşüş 
göstermiştir. 1960 yılında 0,6 ton olan kişi 
başına düşen karbon salımı sanayileşmenin, 
kentleşmenin ve ekonomideki büyümenin etkisi 
ile 1990 yılında 2,7 tona 2000 yılında 3,4 tona 
2014 yılında ise yaklaşık 4,5 kg’a yükselmiştir. 

Yüksek verim kaygısı içinde unutulan aile tarımı 
işletmeciliği, tarımda kadın, sürdürülebilir ve 
yeşil tarım gibi konular; besin arzı odaklı gıda 
güvenliğinin su ve gıda güvenirliliği, sağlık gibi 
yaşam kalitesini artırıcı unsurlar ile besleyici 
özelliklerinin zenginleştirilmesine ilişkin konular; 
uzun dönemde gıda üretimini sınırlayabilecek 
olan iklim değişikliği, biyo yakıt gibi gelişmeler, 
tarım ve tarım dışında gelişen ekonomik kriz 

TÜRKİYE’DE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
POLİTİKALARI VE 
ÇALIŞMALARI

ve fiyat istikrarsızlığı gibi küresel gelişmeler 
ve son olarak tarımda yeni teknolojik atılımlar 
için araştırma ve geliştirme, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin önemi gibi konular son yıllarda 
tarım sektörünün gündeminde ilk sırada yer 
alan konular olarak dikkat çekmektedir33. 

Sürdürülebilir büyümenin Türkiye’nin 
gündemine ilk defa 9. Kalkınma Planı ile 
girdiği görülmektedir. Konu ile ilgili T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
(o dönemdeki adı ile Kalkınma Bakanlığı) 
tarafından 2011 yılı sonlarında “Türkiye 
Sürdürülebilir Kalkınma Raporu Geleceği 
Sahiplenmek 2012” raporu hazırlanmış ve 
raporda 2023 yılına yönelik konulan hedeflere 
ulusal bir vizyonun yanında, uluslararası 
dayanışma ve işbirliği, sürdürülebilir kalkınma, 
yeşil büyüme ve insan merkezli gelişme 
ilkeleriyle ulaşılabileceği belirtilmiştir.

BM İklim Eylemi politikalarından ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden yola 
çıkılarak ülkemizde de ekonomik büyümenin 
karbon ayak izi olmadan gerçekleşmesi için 
çalışmalara ağırlık verildiği görülmektedir. Bu 
anlayışın kamuda da benimsendiği, beş yıllık 
kalkınma planlarında ve yıllık programlarda 
görülmektedir. Son dönemlerde hazırlanan 
kalkınma planları gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde önem kazanan sürdürülebilirlik ve 
kapsayıcılık boyutlarını da içerecek şekilde çok 
yönlü bir anlayışla oluşturularak bütüncül bir 
bakış açısıyla hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

KALKINMA PLANLARINDA 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
POLİTİKALARI

BM İklim Eylemi 
politikalarından ve 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerinden yola 
çıkılarak ülkemizde de 
ekonomik büyümenin 
karbon ayak izi olmadan 
gerçekleşmesi için 
çalışmalara ağırlık verildiği 
görülmektedir.

“

“

33TİM Tarım Raporu 2016.
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On birinci kalkınma planında sürdürülebilir 
büyümeye verilen önemin göstergesi olarak 
kurulan ihtisas komiteleri görülmektedir. 
Bu özel ihtisas komiteleri “Tarımda Toprak 
ve Suyun Sürdürülebilir Kullanımı”, “Sosyal 
Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği”, “Sağlıkta 
Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürülebilirlik” ve 
“Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir 
Yönetimi” olarak sıralanabilir. Planda, Özel 
İhtisas Komisyonu (ÖİK) ve Çalışma Grubu (ÇG) 
çalışmaları doğrultusunda doğal kaynakların 
sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi herkes 
için onurlu bir yaşam ortamı sağlayacak 
sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmaya yönelik 
bir bakış açısıyla yürütülecektir ifadelerine yer 
verilmektedir35.

Onuncu kalkınma planında sürdürülebilirlik 
konusuna verilen önem Planın Hedefleri ve 
Politikaları başlığı altında “Yaşanabilir Mekanlar, 
Sürdürülebilir Çevre” alt başlığının oluşturulması 
ile açıkça görülmektedir. Bu alt başlık altında; 
çevreye duyarlı yaklaşımların sosyal ve 
ekonomik faydalarının artırılması, insanların 
şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin 
sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesi ile 
bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması 
kapsamındaki hedef ve politikalara yer 
verilmektedir. 

Onuncu Kalkınma Planı; yüksek, istikrarlı ve 
kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra 
çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir 

11. Kalkınma Planı
(2019-2023)

10. Kalkınma Planı
(2014-2018)

kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Planda Türkiye’nin ekonomik ve 
sosyal kalkınma süreci bütüncül ve çok boyutlu 
bir bakış açısıyla ele alınarak insan odaklı 
kalkınma anlayışı çerçevesinde katılımcı bir 
yaklaşım benimsenmiştir. Planın, kalkınmanın 
sürdürülebilirliğini merkeze alan bir yaklaşımla 
hazırlandığı görülmektedir.

Onuncu kalkınma planında ayrıca yeşil 
büyümeye de değinildiği dikkat çekmektedir. 
“Yeşil büyüme” kavramının sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel 
ölçekte başlayan yeni büyüme modeli 
arayışlarıyla birlikte önem kazandığı 
görülmektedir.  Planda, ülkede rekabetçilik 
artırılırken üretim sektörlerinde temiz üretim 
ve eko-verimlilik ile çevrenin korunması 
da mümkün görülmekte, tarım ve turizm 
gibi çevreye duyarlı sektörlerde ekolojik 
potansiyel değerlendirilmekte, yeni düzenleme 
ve yatırımlarla şehirlerin daha çevre dostu 
ve ekonomik olarak etkin olabileceği 
vurgulanmaktadır.

“Yeşil büyüme” kavramının 
sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerine ulaşmak için 
küresel ölçekte başlayan 
yeni büyüme modeli 
arayışlarıyla birlikte önem 
kazandığı görülmektedir. 

“

“
Daha önceki bölümlerde de belirtildiği 
üzere 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma 
Komisyonu’nca hazırlanan Brundtland 
Raporu’nda “Bugünün gereksinimlerini, 
gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama 
yeteneğinden ödün vermeden karşılayan 
kalkınma” olarak tanımlanan Sürdürülebilir 
Kalkınma kapsamında yeterli olmamakla 
birlikte aşağıdaki alanlarda küresel düzeyde 
olduğu kadar ulusal ve yerel düzeylerde belirli 
iyileşmeler sağlanmıştır.

• Biyolojik çeşitlilik kaybının ve çölleşmenin 
önlenmesi;

• İklim değişikliği ile mücadele edilmesi ve 
uyum sağlanması;

• Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılması;

• Gelir dağılımını düzelterek ve istihdam 
yaratarak yoksullukla mücadele edilmesi;

• Eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin 
yükseltilmesi ve bunlara erişimin artırılması;

• Temiz suya, güvenli enerji kaynaklarına ve 
gıdaya erişimin artırılması;

• Başta kadın ve gençler olmak üzere toplumun 
dezavantajlı (kırılgan) kesimlerinin onurlu bir 
yaşam için desteklenmesi34.

Günümüzde, sürdürülebilir kalkınmanın 
önündeki en büyük problem olarak yer alan 
çevre kirlenmesi ve iklim değişikliği gibi 
sorunlar ülkeleri etkileseler de diğer ülkeleri 
de etkileyebilecekleri için küresel bir bakış ve 
işbirliği ile çözüme kavuşabilmektedir.  Ülkelerin 
sorunları artık kendi sınırları içinde kalmamakta; 
ülke sınırlarını aşarak, içinde bulunduğu bölgeyi, 
hatta tüm dünyayı etkisi altına alabilmektedir. 
Bu kadar önemli olan bir konunun Türkiye 
tarafından da önemsendiği ve çözüm için 
Türkiye’de kısa vadeli programlardan ziyade 
uzun vadeli planlarda konu ile ilgili stratejilere 
ve eylem planlarına yer verildiği görülmektedir. 
Türkiye’de sürdürülebilir büyümeye ve 
kalkınmaya yönelik yapılan çalışmalara özellikle 
son dönemlerde hazırlanan 5 yıllık kalkınma 
planlarında yer verilmiştir.

34http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/wp-content/uploads/2016/07/1.Gelecegi_Sahiplenmek.pdf (Erişim: 26.10.2018)
3511. Kalkınma Planı.
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Planda ayrıca Türkiye’deki kalkınma 
politikalarının sürdürülebilir kalkınma yönünde 
gelişim gösterdiği, Türkiye’nin küresel 
düzeydeki çevre sorunlarının çözümüne ülke 
gerçeklerini gözeten bir anlayışla, “ortak 
fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” ve “göre-
celi kapasiteler” ilkeleri çerçevesinde katkı 
verdiği belirtilmiştir. Artan nüfusun ihtiyaçları 
ve çeşitlenen tercihleri kalkınma sürecini 
etkilerken, çevre üzerinde yaratılan baskının 
azaltılması önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, 
kirliliğin önlenmesi çalışmalarına, biyolojik 
çeşitlilik ve doğal kaynakların korunması ile 
sürdürülebilir kullanımına öncelik verilmektedir. 
Türkiye çevre konusunda aldığı kararlar ve 
yürüttüğü projelerle çevresel tehditleri fırsata 
dönüştürme potansiyeline sahiptir36.

Artan nüfusun ihtiyaçları 
ve çeşitlenen tercihleri 
kalkınma sürecini 
etkilerken, çevre 
üzerinde yaratılan 
baskının azaltılması 
önem kazanmaktadır. 
Bu çerçevede, kirliliğin 
önlenmesi çalışmalarına, 
biyolojik çeşitlilik ve doğal 
kaynakların korunması ile 
sürdürülebilir kullanımına 
öncelik verilmektedir. 

“

“

3610. Kalkınma Planı.
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ULUSAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
STRATEJİ BELGESİ

İklim değişikliğine neden olan sera 
gazı salımlarının çok ciddi çevresel ve 
sosyoekonomik sonuçlara yol açabilecek, 
hatta ülkelerin güvenliğini tehdit edebilecek 
boyutta, çok yönlü ve karmaşık bir sorun 
olduğu açıkça görülmektedir. Türkiye iklim 
değişikliğinin ve sebep olacağı etkilerin 
gelecek nesillerin yaşamını tehdit eden 
en önemli sınamalardan biri haline geldiği 
bilinciyle, karbon salımlarının azaltılması ve 
iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 
uluslararası işbirliğin öneminin farkındadır. Bu 
çerçevede Türkiye, iklim değişikliğinin etkilerinin 
azaltılmasına yönelik küresel çabalara kendi 
özel şartları ve imkânları çerçevesinde katkıda 
bulunmak maksadıyla “Ulusal İklim Değişikliği 
Stratejisi”ni hazırlamıştır. Strateji, bir yıl gibi 
kısa vadede hayata geçirilmeye başlanacak 
amaçların yanında 1-3 yıllık dönem içerisinde 
gerçekleşmesi ya da başlaması öngörülen orta 
vadeli amaçları ve süresi 10 yıla yayılan uzun 
vadeli amaçları kapsamaktadır. 2010–2020 
döneminde iklim değişikliği ile mücadele 
yönünde yapılacaklara rehberlik edecek strateji, 
ulusal ya da uluslararası gelişmeler ışığında 
ihtiyaç duyulması halinde güncellenecektir. 
Bu strateji ile Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin temel 
ilkelerinden biri olan “ortak fakat farklılaştırılmış 
sorumluluklar” çerçevesinde küresel iklim 
değişikliği ile mücadele çabalarına imkânları 
ölçüsünde katkıda bulunmayı bir hedef olarak 
belirlemekte; ulusal azaltım, uyum, teknoloji, 
finansman ve kapasite oluşturma politikalarını 
ortaya koymaktadır37.

“Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi”nde 
Ulusal Vizyon “Türkiye’nin iklim değişikliği 
kapsamındaki ulusal vizyonu, iklim değişikliği 
politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre 
etmiş; enerji verimliliğini yaygınlaştırmış; temiz 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını 
arttırmış; iklim değişikliğiyle mücadeleye özel 

şartları çerçevesinde aktif katılım sağlayan 
ve yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm 
vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu 
ile sunabilen bir ülke olmaktır” ifadesi ile 
tanımlanmıştır:38.

Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi’nin Temel 
İlkeleri aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:

“Türkiye’nin iklim değişikliğiyle küresel 
mücadele kapsamında temel amacı, insanlığın 
ortak kaygısı olan iklim değişikliğini önlemeye 
yönelik uluslararası taraflarla işbirliği içerisinde, 

37https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/9-Tu%CC%88rkiye-Iklim-Degisikligi-Stratejisi.pdf 
38http://webdosya.csb.gov.tr/db/iklim/banner/banner591.pdf  

tarafsız ve bilimsel bulgular ışığında ortak akılla 
belirlenmiş küresel çabalara, sürdürülebilir 
kalkınma politikalarına uygun olarak, ortak 
fakat farklılaştırılmış sorumluluklar prensibi 
ve Türkiye’nin özel şartları çerçevesinde 
katılmaktır”.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL 
EYLEM PLANI (2011-2020)

Türkiye de BM öncülüğünde dünyada oluşan 
iklim değişikliği ile mücadeleye kayıtsız 
kalmamış ve İklim Değişikliği Ulusal Eylem 
Planı (İDEP) hazırlamıştır. Küresel çabalara, 
sürdürülebilir kalkınma politikalarına uygun 
olarak, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar 
prensibi ve Türkiye’nin özel şartları çerçevesinde 
katılmak Türkiye’nin iklim değişikliğiyle küresel 
mücadele kapsamında temel amacı olmuştur. 
Türkiye, sürdürülebilir büyüme kapsamında 
elde edilecek yüksek yaşam kalitesi ve 
refahı toplumun tüm kesimlerine sıfır karbon 
yoğunluğu ile olmasa bile düşük seviyede 
sunabilen bir ülke olmak için çabalamaktadır. 
Bu çaba enerji verimliliğini yaygınlaştırmayı; 

39İklim Değişikliği Eylem Planı, 2011-2023. http://webdosya.csb.gov.tr/db/iklim/banner/banner591.pdf 

temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımını arttırmayı ve iklim değişikliği 
politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre 
etmeyi içermektedir. Ulusal İklim Değişikliği 
Eylem Planı (İDEP) bu temel yaklaşım ışığında, 
3 Mayıs 2010 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu 
tarafından onaylanan Ulusal İklim Değişikliği 
Strateji Belgesi’nin uygulamasına yönelik olarak 
hazırlanmıştır. 

İDEP hazırlanırken, doğal kaynakları 
doğrudan ve olumsuz biçimde etkileyen 
iklim değişikliğinin doğal kaynak kullanımının 
(su, gıda vb.) temel özneleri olan kadınları 
daha fazla etkilediği gerçeğinden hareketle, 
iklim değişikliği ile mücadele etmeye yönelik 
politika, strateji, plan ve programların toplumsal 
cinsiyete ilişkin hususlar ile bütünleştirilmesine 
önem verilmiştir39.

İDEP’te tarım sektörü için ortaya konulan amaç, 

hedefler ve hedeflere yönelik eylem planları:

• Amaç 1. Tarım sektörünün yutak kapasitesini 
arttırmak.

• Amaç 2. Tarım sektöründen kaynaklanan sera 
gazı emisyonlarını (salımlarını) sınırlandırmak.

• Amaç 3. Tarım sektöründe bilgi altyapısını ve 
kapasiteyi geliştirmek.

İDEP’te tarım sektörü ve gıda güvencesi için 
de amaç, hedefler ve hedeflere yönelik eylem 
planları ortaya konmuştur. Bunlar:

• Amaç 1. İklim değişikliğinin etkilerine uyum 
yaklaşımının tarım sektörü ve gıda güvencesi 
politikalarına entegre edilmesi,

• Amaç 2. Tarımda iklim değişikliği etkilerinin 
belirlenmesi ve iklim değişikliğine uyumun 
sağlanması için Ar-Ge çalışmalarının ve bilimsel 
çalışmaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.

Türkiye de BM 
öncülüğünde dünyada 
oluşan iklim değişikliği 
ile mücadeleye kayıtsız 
kalmamış ve İklim 
Değişikliği Ulusal Eylem 
Planı (İDEP) hazırlamıştır. 

“

“
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BORSA İSTANBUL (BIST) 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ

Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal 
sürdürülebilirlik performansları üst seviyede 
olan şirketlerin yer alacağı bir endeks 
oluşturulması amacı ile oluşturulan BIST 
Sürdürülebilirlik Endeksi, Türkiye’de ve 
özellikle Borsa İstanbul şirketleri arasında 
sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve 
uygulamaların artmasını hedeflemektedir.

Bilindiği gibi Kurumsal Sürdürülebilirlik, 
şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak 
amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal 
faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri 
ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar 
mekanizmalarına uyarlanması ve bu konulardan 
kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesidir.

Borsaların çevresel, sosyal, kurumsal yönetim 
konularındaki risklerine ilişkin politika 
oluşturmaları sürecinde şirketlere yol gösteren 
ve şirketlerin sürdürülebilirlik politikalarına 
ilişkin bilgiyi de sorumlu yatırımcılara ileten 
bir platform oluşturmak gibi çok önemli bir 
misyona sahip olduğu düşüncesinden hareketle, 
Borsa İstanbul ile Vigeo Ethical Investment 
Research Services Limited (Vigeo EIRIS)40 
arasında şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal 
yönetim konularındaki performanslarını 
baz alan BIST Sürdürülebilirlik Endeksinin 
hesaplanması amacıyla bir işbirliği anlaşması 
imzalanmıştır. İmzalanan anlaşmaya göre 
EIRIS, Borsa İstanbul şirketlerini uluslararası 
sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlemeye 
tabi tutmakta olup, değerlemelerde sadece 
“kamuya açık” bilgiler kullanılmaktadır.

Endeks, şirketlerin, küresel ısınma, doğal 
kaynakların tükenmesi, su kaynaklarının 
azalması, sağlık, güvenlik, istihdam gibi Türkiye 
ve dünya için önemli olan sürdürülebilirliğe 
ilişkin meselelere nasıl yaklaştıklarını ortaya 
koymakta, yaptıkları faaliyetlerin ve aldıkları 
kararların bağımsız bir gözle değerlendirilmesini 
ve bir anlamda tescil edilmesini sağlamaktadır.

Endeks, şirketlere kurumsal sürdürülebilirlik 
performanslarını yerel ve küresel anlamda 
karşılaştırma imkânı vermektedir. Endeks ile 
ayrıca iyileştirme yapmak ve yeni hedefler 
belirlemek için bir performans değerlendirme 
aracı sunulmuş olup  kurumsal şeffaflık ve 
hesap verebilirlikleri ile sürdürülebilirlik 
konularına ilişkin risk yönetim becerilerini 
geliştirme imkânı sağlanmış olmaktadır. Bunun 
da şirketler için bir rekabet fırsatı yaratacağı, 
endekse alınan şirketlerin kamuoyu nezdinde 
bilinirliklerinin ve itibarlarının artacağı 
düşünülmektedir.

Endeks, yatırımcılar için sürdürülebilirlik 
ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini 
benimseyen şirketleri ayırt edip bu şirketlere 
yatırım yapmalarını sağlayacak bir araç,  varlık 
yöneticileri için sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı 
fonlar, borsa yatırım fonları ve yapılandırılmış 
ürünler gibi çeşitli finansal ürünler çıkarmaları 
için bir gösterge sunmaktadır.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında 2018 
yılında 71 firma değerlendirmeye alınmış ve 
Ülker Bisküvi endeks sıralamasında yer alan 44 
firmadan birisi olmuştur.

40Bir derecelendirme ve araştırma ajansı olan Vigeo Eiris ekonomik performansın, sorumlu yatırımın ve sürdürülebilir değer yaratmanın teşvik 
edilmesine odaklanarak kuruluşların sosyal, çevresel ve yönetişim (environmental, social and governance, ESG) faktörlerini bir başka ifade ile 
“sürdürülebilirlik hedeflerinin” uygulanmasındaki verimliliğini stratejilerine, operasyonlarına ve yönetimine entegre etmelerini değerlendirir. http://
www.vigeo-eiris.com/vigeo-eiris/history/ 

Endeks, şirketlere 
kurumsal sürdürülebilirlik 
performanslarını yerel 
ve küresel anlamda 
karşılaştırma imkânı 
vermektedir. 

“

“
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“SÜRDÜRÜLEBİLİR 
TARIMDA” TÜRKİYE 
YOL HARİTASI: 
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM 
İÇİN STRATEJİK PLAN 
(2018-2022)

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı erişilebilir ve 
sürdürülebilir tarımsal ürün arzını sağlamak, 
ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü 
yüksek bir tarım sektörü oluşturma hedefi 
ile 2018-2022 dönemi için “Stratejik Plan” 
hazırlamıştır.   Planda, sürdürülebilir üretimi, 
yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi, kırsal 
kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği sağlamak 
amacıyla tarım sektörünün stratejik bir sektör 
olarak ele alındığı, milli ve küresel çözümler 
üreten güçlü bir Türkiye için çalışıldığı 
vurgulanmıştır. Planda ayrıca Türkiye’nin kendi 
gıdasını üretemeyen ülke olması durumunda 
tam bağımsız olamayacağı belirtilerek, 
Türkiye’nin ihtiyacını yeterli ölçüde karşılayacak 
güvenilir gıdanın üretilmesi, toprakların suyla, 
çiftçinin ise bilgiyle buluşturulması gerektiği 
ileri sürülmüştür. 

Tarımda sektörel sorunların çözülmesi, kırsalda 
yaşam standardının yükseltilmesi, kadın ve 
genç nüfusun üretime teşvik edilmesi, Ar-Ge 
çalışmalarına ağırlık verilmesi ve sonuçlarının 
sektöre aktarılması için çalışmaların devam 
ettiği ifade edilen planda tarımsal arz 
güvencesini ve güvenilirliğini sağlarken, gıda 
israfı ve kayıplarının en aza indirilmesi önemine 
de dikkat çekilmektedir. 

Stratejik Planda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
2023 yılına kadarki amaç ve hedeflerine 7 başlık 
altında yer verildiği görülmektedir. Belirlenen 
amaçlar ve hedefler özetlenmek istenirse:

• Tarımsal Üretim ve Arz Güvencesi,

• Gıda Güvenilirliği,

• Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı,

• Tarımsal Altyapı ve Kırsal Kalkınma,

• Su Ürünleri ve Balıkçılık Kaynakları Yönetimi,

• Araştırma–Geliştirme (Ar-Ge),

• Kurumsal Kapasite.

Planda tarım sektörünü gelecekte 
karşılaşabileceği tehditler de aşağıdaki şekilde 
sıralanmıştır.

• Tarım arazilerinin çok küçük, parçalı ve dağınık 
olması

• Kırsal altyapı yetersizlikleri ve mevcut 
altyapının modernizasyon ihtiyacı eksiklikleri

• Kayıt dışı üretimin varlığı,

• Tarımsal girdilerde ve teknolojilerde dışa 
bağımlılık ve maliyetlerin yüksekliği,

• İklim değişikliği ve çevre kirliliği,

• Bölgede yaşanan politik sıkıntılar / savaşlar,

• Hayvan ve bitki hastalıkları,

• Tarım arazilerinin tarım dışı alanlarda 
kullanılması,

• Su kaynaklarının azalması,

• Ülkelerin dış ticaret politikalarındaki 
değişiklikler ve rekabetin artması,

• Gıda güvenilirliği konusundaki bilgi kirliliği,

• Tarım sektöründeki gizli işsizlik ve kayıt 
dışılığın yaygınlığı,

• Kırsal alanlarda genç işgücünün azalması ve 
göç,

• Üretimde geleneksel davranış eğilimler ve 
alışkanlıkları,

• 6360 sayılı Kanun gereğince, 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda yapılan 
değişiklikle büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 
tarım konusunda her türlü faaliyet ve hizmette 
bulunabilmesi,

• Hayvansal protein tüketim azlığı,

• Sektörde nitelikli işgücü eksikliği,

• Tarımsal üretim kaynaklarının verimli 
kullanılamaması.

T.C. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı 
erişilebilir ve sürdürülebilir 
tarımsal ürün arzını 
sağlamak, ulusal ve 
uluslararası alanda rekabet 
gücü yüksek bir tarım 
sektörü oluşturma hedefi 
ile 2018-2022 dönemi 
için “Stratejik Plan” 
hazırlamıştır. 

“
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TÜRK TARIMI VE GIDA 
ENDÜSTRİSİNDE
DEĞER ZİNCİRİ VE KATMA 
DEĞER OLUŞUMU

Toplam kalite yönetiminde tedarikçilerle 
işbirliği temel unsurlar arasında yer almakta 
ve değer zincirinin tedarikçilerle başladığı 
kabul edilmektedir. Gıda sektöründeki un, 
şeker, fındık, kakao ve yağ gibi yan sanayilerin 
de tedarikte bulundukları bisküvi gibi ana 
sanayilere uyumlu ve bir o kadar da hızlı üretim 
yapmaları gerekmektedir. Gıda ürünlerinin 
kimin tarafından ve nasıl tasarlandığı, hangi 
hammaddelerden üretildiği, hammaddelerin 
nereden ve nasıl tedarik edildiği, nasıl 
depolandığı, nerede işlenip tüketicilerin talebine 
yönelik hangi gıda ürününe dönüştürüldüğü, 
ürünün tüketiciye ulaştırılması için hangi 
dağıtım kanallarının kullanıldığı, tedarikçi ve 
müşterilerle güçlü bir ilişkinin nasıl kurulduğu, 
son tüketiciden bilginin nasıl elde edildiği, hangi 
tedarik zinciri yapısının kullanıldığı, bilgi akışı ve 
sistemlerin nasıl koordine edildiği ve bütünsel 
performansın optimizasyonu için tedarik zinciri 
üyeleri arasında uygulanan teşvik sisteminin 
nasıl geliştirildiği kritik öneme sahiptir. Bu 
aşamaların önemli bölümü değer zinciri analizi 
ile kolay anlaşılabilir bir hale dönüştürülebilir. 
Değer zinciri, esasen rekabet üstünlüğünün 
gelişimini incelemeye yönelik sistematik 
bir yöntem olup bir kuruluşun ana yetkinlik 
alanlarının tanımlanması ve rekabet üstünlüğü 
kazanmada etkili olan operasyonların tespitinde 
yararlı bir analiz aracı olarak kullanılmaktadır. 
Rekabet üstünlüğü kuruluşun tasarım, üretim, 
pazarlama, teslimat ve ürün destek hizmetleri 
gibi gerçekleştirmekte olduğu operasyondan 
kaynaklanmaktadır. Firmaya rakiplerine 
göre rekabet üstünlüğünü kazandıran bu 
operasyonları daha iyi anlayabilmek için, 
öncelikle genel kapsamı ile firmanın sahip 

olduğu değer zincirinden başlamak ve daha 
sonra o kuruluşa özgü uygun operasyonları 
tespit etmek gerekmektedir. Rekabet 
üstünlüğü, değer zincirinde yer alan önemli 
operasyonları rakiplerinden daha iyi yapma 
becerisinden kaynaklanan bir firmanın değer 
oluşturan fonksiyonlarını rakiplerinden daha 
ucuz maliyet ile yapmasına ya da ürünlerinin 

kalite ve işlevlerini farklılaştırarak yüksek bir 
fiyat ile piyasaya sunması gerekmektedir. 
Dolayısıyla, rakiplerden farklılaşma kuruluşa 
rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Değer 
Zinciri analizinde temel hammaddeden (çoğu 
zaman fikir ve tasarım aşamasından) başlayan 
ve distribütörlerin müşterilere son ürünü 
teslimi ile (geri dönüşüm dahil) biten değer 

41http://www.smenetworking.gov.tr/userfiles/pdf/belgeler/ekonomiBakanligi/6_deger_zinciri.pdf 

yaratan birbirine bağlı etkinlikler seti detaylı 
olarak incelenmektedir. Değer Zinciri Analizi, 
kuruluşun operasyonlarını stratejik öneme 
sahip operasyonlar olarak ayrıştırma ve bu 
operasyonların maliyet ve değer üzerindeki 
etkilerini anlama yöntemidir41.

BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)’nın 2009 
yılında yayınladığı “Tarımsal Değer Zinciri 
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Analizi: UNIDO Yaklaşımı42” adlı çalışmasında 
değer zinciri, bir ürünü başlangıçtaki girdi-
tedarik aşamasından, çeşitli üretim aşamalarına 
ve nihai pazar hedefine getirmek için gerekli 
olan tüm faaliyetler olarak tanımlanmıştır. 
Üretim aşamaları, fiziksel dönüşümün ve 
çeşitli üreticilerin ve hizmetlerin katılımının 
bir kombinasyonunu gerektirir ve zincir, 
ürünün kullanımdan sonra atılmasını içerir. 
Geleneksel üretime odaklanmanın aksine, 
konsept her aşamada değer ilavesinin önemini 
vurgulamakta ve böylece üretimi, zincirin birçok 
katma değerli bileşenlerinden biri olarak ele 
almaktadır.

Dünyadaki teknolojik gelişmelere tarım sektörü 
de kayıtsız kalamamış ve tarım ürünlerinin 
üretim, tüketim ve dış ticaret dengeleri de 
bu gelişmelerden etkilenmiştir. Ülkelerin 
nüfusunun artması ile besine olan talep artmış, 
ekonomilerdeki büyüme ile gelir ve refah 
düzeyindeki artışlara bağlı olarak besin tüketim 
alışkanlıklarındaki değişiklikler ortaya çıkmış ve 
bu gelişmeler tarımın hem iç piyasada hem de 
dış piyasalardaki ticari değerinde artışa neden 
olmuştur. Tarım ayrıca yarattığı katma değer ve 
istihdam ile de ülke ekonomileri için önemli bir 

sektör olmuştur. 

İklim değişikliğine karşı bir önlem olarak 
dünyada yenilenebilir enerji üretimine artan 
istek enerji sektöründe tarımsal ürünlerin 
enerji kaynağı olarak kullanılmasına da talebi 
arttırmıştır.

T.C. Merkez Bankası’nın yayınladığı 2018-III 
Enflasyon Raporu’nda gıda enflasyonuna 
dikkat çekilirken, tarımsal üretimdeki yapısal 
sorunlara yönelik de önemli tespitlerde 
bulunulmuştur. Raporda işlenmemiş gıda 
ürünlerinde zaman zaman gözlemlenen ani ve 
yüksek fiyat artışları her ne kadar meteorolojik 
ve fenolojik faktörlerin doğal bir sonucu 
olarak görülse de, asıl itibarıyla işlenmemiş 
gıda üretiminde, depolanmasında ve tedarik 
zincirinde karşılaşılan yapısal sorunlar önem 
arz ettiği vurgulanmıştır Meteorolojik ve 
fenolojik faktörlerin işlenmemiş gıda ürünleri 
fiyatları üzerindeki olumsuz etkilerinin, etkin 
ve dinamik bir üretim planlaması yapılarak, 
depolama faaliyetleri düzenlenerek, tedarik 
zincirindeki lojistik süreçler modernleştirilerek 
ve aracı sayısı azaltılarak en aza indirilebileceği 
düşünülmektedir.

Tarım sektörünün Türkiye ekonomisindeki 
ağırlığı yıllar geçtikçe azalmasına rağmen halen 
önemli bir etkiye sahiptir. Tarım sektörünün 
GSYH’dan aldığı pay cari fiyatlarla 1998 yılında 
%12,5 iken 2017 yılında %6,1’e düşmüştür. Cari 
fiyatlarla gelişme hızlarına bakıldığında Türkiye 
ekonomisi inişli çıkışlı bir seyir izlerken tarım 
sektörü ise 2016 yılı haricinde sürekli büyüme 
göstermiştir. Tarım sektöründeki en yüksek 

Türkiye’de Tarım Sektörü

Tablo 7. Yıllara Göre Cari Fiyatlarla Türk Tarım Sektörü, Gelişme Hızı ve GSYH’dan Aldığı Pay

Kaynak: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden hazırlanmıştır.

Yıllar
Tarım

(Bin TL)
Gelişme 
Hızı (%)

Gelişme 
Hızı (%)

Gelişme 
Hızı (%)

Gelişme 
Hızı (%)

Türkiye
(Bin $)

Tarımın 
Payı
(%)

Tarım*
(Bin $)

Türkiye
(Bin TL)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8.957.343

11.229.013

17.205.761

21.729.848

36.901.720

46.249.933

54.365.145

62.349.598

64.415.593

66.197.107

74.451.345

81.234.274

104.703.635

114.838.169

121.692.893

121.709.079

134.724.745

161.447.917

161.304.618

188.650.644

-

25,4

53,2

26,3

69,8

25,3

17,5

14,7

3,3

2,8

12,5

9,1

28,9

9,7

6,0

0,0

10,7

19,8

-0,1

17,0

71.892.898

107.164.345

170.666.715

245.428.760

359.358.871

468.015.146

577.023.497

673.702.943

789.227.555

880.460.879

994.782.858

999.191.848

1.160.013.978

1.394.477.166

1.569.672.115

1.809.713.087

2.044.465.876

2.338.647.494

2.608.525.749

3.104.906.706

-

49,1

59,3

43,8

46,4

30,2

23,3

16,8

17,1

11,6

13,0

0,4

16,1

20,2

12,6

15,3

13,0

14,4

11,5

19,0

12,5

10,5

10,1

8,8

10,3

9,9

9,4

9,3

8,2

7,5

7,5

8,1

9,0

8,2

7,8

6,7

6,6

6,9

6,2

6,1

34.570.587,2

26.575.334,8

27.398.261,2

17.796.083,0

24.268.797,2

30.260.036,8

37.964.548,8

46.262.402,6

44.713.441,2

50.933.006,6

58.125.129,2

52.592.510,3

69.714.325,3

68.491.564,7

67.536.064,2

63.914.162,8

61.604.432,1

59.499.608,7

53.414.801,7

52.111.041,8

-

-23,1

3,1

-35,0

36,4

24,7

25,5

21,9

-3,3

13,9

14,1

-9,5

32,6

-1,8

-1,4

-5,4

-3,6

-3,4

-10,2

-2,4

277.468.413,4

253.622.322,4

271.767.758,6

200.998.669,1

230.494.220,0

313.774.218,5

402.950.032,1

499.876.787,0

547.834.430,3

677.439.265,6

776.639.855,8

646.894.530,7

772.366.614,6

831.691.448,3

871.122.993,0

950.350.602,4

934.855.430,5

861.879.255,8

862.744.000,0

851.045.948,9

-

-8,6

7,2

-26,0

14,7

36,1

28,4

24,1

9,6

23,7

14,6

-16,7

19,4

7,7

4,7

9,1

-1,6

-7,8

0,1

-1,4

büyüme 2002 yılında gerçekleşirken 2013 
yılında çok az bir büyümenin 2016 yılında ise 
az da olsa bir daralmanın söz konusu olduğu 
görülmektedir (Tablo 7).

Tabloda ayrıca ABD $’ı cinsinden de üretim 
değerleri görülmektedir. Tabloya göre $ 
bazında GSYH 2017 yılında %1,4 küçülürken 
tarım sektörü de 2016 yılında milli gelire 53,4 

42UNIDO, https://www.unido.org/sites/default/files/2010-02/Agro_value_chain_analysis_and_development_0.pdf
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43Kerem Alkin, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/kerem-alkin/2018/03/31/sektorleri-ulkelerden-buyuk-turkiye 

milyar $’lık bir katkıda bulunmuş 2017 yılında 
ise %2,4 daralarak 52,1 milyar $’a gerilemiştir. 
Türkiye’de tarım sektörü Letonya, Litvanya, 
Slovenya ve Estonya gibi ülkelerin bulunduğu 
bazı AB ülkelerinden ve Azerbaycan, Ürdün ve 
Libya gibi toplam 112 ülkenin GSYH’sından daha 
büyük katma değer üretmektedir43. Tabloda 
da görüleceği üzere 2006, 2011, 2012, 2013, 
2014 ve 2016 yılları hariç tarım sektöründeki 
olumlu bir gelişme Türk ekonomisini olumlu 
etkilerken olumsuz bir gelişme de ekonomiyi 
olumsuz etkilemektedir. Adı geçen dönemlerde 
tarım sektöründe daralma görülürken 
Türkiye ekonomisi diğer sektörlerdeki olumlu 
gelişmelerle büyüme göstermiştir.

Tarım sektörünün GSYH’dan aldığı pay 
sabit fiyatlarla 1998 yılında %9,93 iken 2017 
yılında %6,27’ye düşmüştür. Sabit fiyatlarla 
gelişme hızlarına bakıldığında ise Türkiye 
ekonomisi ve tarım sektörü inişli çıkışlı bir 
büyüme göstermiştir. Tabloda da görüleceği 
üzere 2003, 2007, 2009 ve 2016 yılları hariç 
tarım sektöründeki olumlu bir gelişme Türk 
ekonomisini olumlu etkilerken olumsuz bir 
gelişme de ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. 
Adı geçen dönemlerde 2009 yılı haricinde 
tarım sektöründe daralma görülürken 
Türkiye ekonomisi diğer sektörlerdeki olumlu 
gelişmelerle büyüme göstermiştir (Tablo 8).

Adı geçen dönemlerde 2009 
yılı haricinde tarım sektöründe 
daralma görülürken Türkiye 
ekonomisi diğer sektörlerdeki 
olumlu gelişmelerle büyüme 
göstermiştir.

“

“
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Tablo 8. Yıllara Göre Sabit Fiyatlarla Türk Tarım sektörü, Gelişme Hızı ve GSYH’dan Aldığı Pay

Kaynak: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden hazırlanmıştır.

Yıllar Tarım (Bin TL)
Gelişme 
Hızı (%)

Tarımın Payı
(%)

Türkiye
(Bin TL)

Gelişme 
Hızı (%)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

70.538.635

67.321.179

71.635.947

65.268.477

70.933.969

69.851.232

72.612.426

78.370.970

79.585.310

74.636.413

78.013.732

81.234.274

87.464.906

90.473.489

92.459.744

94.603.925

95.164.941

104.084.510

101.399.804

106.124.933

-4,56

6,41

-8,89

8,68

-1,53

3,95

7,93

1,55

-6,22

4,53

4,13

7,67

3,44

2,20

2,32

0,59

9,37

-2,58

4,66

9,93

9,81

9,79

9,49

9,69

9,03

8,56

8,48

8,04

7,18

7,44

8,13

8,07

7,51

7,33

6,91

6,61

6,81

6,43

6,27

710.091.469

686.024.304

731.576.737

687.957.859

732.195.466

773.258.855

847.834.434

924.223.073

989.932.592

1.039.730.731

1.048.519.070

999.191.848

1.083.996.979

1.204.466.935

1.262.160.182

1.369.334.107

1.440.083.365

1.527.725.206

1.576.365.403

1.693.310.340

-3,39

6,64

-5,96

6,43

5,61

9,64

9,01

7,11

5,03

0,85

-4,70

8,49

11,11

4,79

8,49

5,17

6,09

3,18

7,42

Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere 2017 yılındaki yaklaşık 157 milyar $’lık ihracatın yaklaşık 
21,24 milyar $’lık kısmını tarımsal ürünler gerçekleştirmiştir.  Tarımsal ürünler içinde bitkisel ürünlerin 
ihracatı ise 14,53 milyar $ olarak gerçekleşmiş ve tarımsal ürün ihracatının yaklaşık %68,04’nü 
oluşturmuştur. Bitkisel ürünlerin ihracatının %43,9’unu ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve 
mamullerinin ihraçtı oluşturmuştur. Tarımsal ürün ihracatının 2017 yılında 2016 yılına göre çok az da 
olsa arttığı görülmektedir.

TÜİK verilerine göre toplam tarım alanı 2001 
yılında 41 milyon hektar iken 2017 yılında 38 
milyon hektara gerilemiş tahıllar ve diğer 
bitkisel ürünlerin ekim alanı ise aynı dönemde 
18 milyon hektardan 15,5 milyon hektara 
düşmüştür. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün strateji 
geliştirme verilerine göre, 2001 yılında 26,35 
milyon hektar olan çayır ve mera arazisi 
haricindeki tarımsal amaçlı kullanılan alanlar 
2017 yılında 2016 yılına göre 336 bin hektar 
azalarak 23 milyon 375 bin hektara gerilemiştir. 

Kaynak: TÜİK ve TİM verilerinden hazırlanmıştır.

Tablo 9. Tarım Sektörü İhracatı

2016 2017% %

I. Tarımsal Ürün ihracatı

 A. Bitkisel Ürün İhracatı

Hububat, Bakliyat, Yağlı 

Tohumlar ve Mamulleri 

İhracatı

Türkiye Toplam İhracatı

20.229.167.308,2

14.235.097.139,5

6.364.110.620,5

142.529.583.808,0

21.235.089.413,5

14.527.697.561,2

6.372.511.971,8

156.994.293.949,0

14,2%

70,4%

44,7%

13,5%

68,4%

43,9%

Bakanlık verilerine göre çayır ve mera arazisi 
haricindeki tarımsal amaçlı kullanılan alanlardaki 
en büyük kayıp 2007 yılında 989 bin hektar ile 
yaşanırken tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin 
ekim alanındaki en büyük kayıp ise 2011 yılında 
64 bin hektar ile yaşanmıştır. 

Tarım alanlarında yaşanan gerilemenin yanı 
sıra, bu alanların kullanılmasında da önemli 
değişiklikler görülmektedir. 2001 yılından 
günümüze tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin 
ekim alanlarında ve sebze bahçeleri alanlarında 
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daralma yaşanırken meyveler, içecek ve 
baharat bitkileri üretim alanlarının genişlediği 
görülmektedir. Bu gelişmelerin yanı sıra nadasa 
bırakılan alanlar da azalma görülmektedir. 
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü verilerine göre, 2001 yılında sebze 
üretim alanı 909 bin hektardan 798 bin hektara 
düşerken meyve üretim alanı ise 2 milyon 61 bin 
hektardan 3 milyon 343 bin hektara yükseldi. 
Aynı dönemde nadasa bırakılan alan ise 4 
milyon 914 bin hektardan 3 milyon 697 bin 
hektara gerilemiştir.

Tarım sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 
2005 yılında 5,01 milyon iken 2017 yılında 
5,46 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. 2005 
yılında her 4 istihdam edilen kişiden biri arım 
sektöründe çalışırken 2017 yılında ise 5 kişiden 
biri tarım sektöründe istihdam edilmiştir (Tablo 
10). 

Kaynak: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
verilerinden hazırlanmıştır.

Tablo 10. Tarım Sektöründe İstihdam (1.000)

Yıllar Toplam İstihdam Tarım İstihdamı %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

19.633   

19.933   

20.209   

20.604   

20.615   

21.858   

23.266   

23.937   

24.601   

25.933   

26.621   

27.205   

28.189   

5.014   

4.653   

4.546   

4.621   

4.752   

5.084   

5.412   

5.301   

5.204   

5.470   

5.483   

5.305   

5.464   

25,5%

23,3%

22,5%

22,4%

23,1%

23,3%

23,3%

22,1%

21,2%

21,1%

20,6%

19,5%

19,4%

Bakanlık verilerine göre tarımdaki istihdamın 
yanı sıra çiftçi sayısında da ciddi bir azalma 
görülmektedir. Çiftçi Kayıt Sistemi’nin 
uygulanmaya başlandığı 2002 yılından 2017 
yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 588 
bin 666 kişiden 2015 yılında 2 milyon 132 bin 
kişiye 2017 yılında ise 2 milyon 132 bin kişiye 
düşmüştür. 

Tarım alanlarındaki gerileme, tarımın milli 
gelirden aldığı payın ve tarımdaki istihdamın 
azalması ve binlerce çiftçinin tarımdan 
çekilmesi nüfusu artan Türkiye için olumsuz 
gelişmelerdir. Tarım sektörüne ister devlet 
ister özel sektör tarafından yapılacak her türlü 
yatırım ile istihdam ve gelir arttırıcı destek 
günümüzde daha da önem kazanmıştır.

Un ve unlu mamuller, makarna, irmik, bisküvi, 
bulgur gibi beslenmedeki en temel besinlerin 
hammaddesi olması itibariyle buğday diğer 
tarımsal ürünlere göre daha önemli ve stratejik 
bir üründür. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 
toplam tarım yapılabilir alan içerisinde 
%41’lik payı tahıllar oluştururken toplam tahıl 
alanı içerisinde %49,4’lük payı ise buğday 
oluşturmaktadır. Uluslararası Hububat Konseyi 
(IGC) verilerine göre 2017-2018 döneminde 
dünyadaki toplam 758,1 milyon tonluk buğday 
üretimin yaklaşık 129,8 milyon tonunu Çin tek 
başına gerçekleştirmiştir. Bu dönemde Türkiye 
ise 21,5 milyon tonluk buğday üretimi ile 9. 
sırada yer almıştır.

TÜRKİYE BUĞDAY PİYASASI

Stratejik önemi nedeni ile buğday üretimi Türkiye 
için de çok önemlidir. Artan nüfusun beslenmesi 
için buğdaydan elde edilecek gıda ürünlerine 
ihtiyaç vardır. Bu nedenle artan ülke nüfusunun 
talebindeki artış da göz önünde bulundurularak 
Türkiye’nin buğday üretimi ve gelecekteki üretim 
projeksiyonlarının çok yakından takip edilmesinde 
fayda vardır. 

TÜRKİYE BUĞDAY ÜRETİMİ

Un ve unlu mamuller, 
makarna, irmik, bisküvi, 
bulgur gibi beslenmedeki 
en temel besinlerin 
hammaddesi olması 
itibariyle buğday diğer 
tarımsal ürünlere göre 
daha önemli ve stratejik 
bir üründür. 

“

“
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Yukarıdaki tabloda yıllara göre Türkiye buğday 
arz ve talep dengesi görülmektedir. 2018-
2019 projeksiyonuna göre Türkiye’nin buğday 
ithalatına bağlı olarak az da olsa buğday 
arzında artış beklenirken toplam tüketimde ise 
bir değişiklik beklenmemektedir. Bu doğrultuda 
arz artışına bağlı olarak yılsonu stokunda az da 
olsa bir artış ön görülmektedir.  

OECD projeksiyonuna44 göre ise Türkiye 
buğday üretiminin 2027 yılında artış göstererek 
26,2 milyon tona yükselmesi beklenirken 
ithalatın ise 4,03 milyon tona düşmesi 
beklenmektedir. Talep kısmına bakıldığında 
ise buğday tüketiminin yaklaşık 25 milyon 
tona yükselmesi beklenirken ihracatın ise 
yaklaşık 5,3 milyon ton olarak gerçekleşmesi 
öngörülmektedir.

Kaynak: : International Grains Council, https://www,igc,int/en/markets/marketinfo-sd,aspx

Tablo 11. Yıllara Göre Türkiye Buğday Arz ve Talep Dengesi (milyon ton)

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

(tahmin)

2018/
2019

(projek-
siyon)

Yıl başı stok

Yıl içi üretim

İthalat

Toplam arz

Gıda imalatı

Beslenme

Endüstriyel imalat

Tohuma ayrılan

Diğerleri

Toplam tüketim

İhracat

Yıl sonu stok

1,9

20,6

3,3

25,7

15,1

0,9

0,3

1,7

1,4

19,3

4,6

1,8

1,9

19,7

3,5

25

15,6

0,8

0,3

1,7

1,3

19,7

3

2,2

2,2

21,8

4,3

28,4

15

2,9

0,3

1,7

1,4

21,3

3,9

3,2

3,2

20,1

3,3

26,6

15,7

2

0,3

1,7

1,6

21,4

3,7

1,5

1,5

22,1

4,2

27,8

15,3

2,5

0,3

1,7

1,5

21,3

4,8

1,7

1,7

19

5,9

26,6

15,2

2,3

0,3

1,7

0,7

20,2

4,6

1,8

1,8

22,6

4,5

28,9

15,1

2,3

0,3

1,7

1,1

20,4

6,2

2,3

2,3

20,6

4,5

27,4

15,2

1

0,3

1,7

0,9

19,1

6,8

1,5

1,5

21,5

4,7

27,7

15,2

1,2

0,3

1,7

0,9

19,3

6,9

1,6

1,6

21,5

5

28,1

15,2

1,2

0,3

1,7

0,9

19,3

7,1

1,7

Yıl

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kaynak: IGC, https://www,igc,int/en/markets/marketinfo-sd,aspx

Tablo 12. Yıllara Göre Türkiye’nin Dünya Buğday
Üretiminden Aldığı Pay

Üretim (milyon ton) Stok (milyon ton)

Türkiye

22,05

19,00

22,60

20,60

21,50

21,00

Dünya

716,50

730,00

737,30

754,10

757,70

740,80

%

3,1%

2,6%

3,1%

2,7%

2,8%

2,8%

Türkiye

4,60

5,70

5,10

5,00

2,70

3,00

Dünya

177,20

190,30

208,00

226,50

249,70

272,70

%

2,6%

3,0%

2,5%

2,2%

1,1%

1,1%

Yukarıdaki tabloda yıllara göre Türkiye 
buğday üretiminin dünya üretiminden 
ve yılsonu buğday stok miktarının dünya 
buğday stok miktarından aldığı pay 
görülmektedir. 2018 yılında Türkiye buğday 
üretiminin dünya üretiminden aldığı pay 
%2,8 olarak gerçekleşirken ve yılsonu 
buğday stok miktarının dünya buğday 
stok miktarından aldığı pay ise %1,1 olarak 
gerçekleşmiştir.

OECD projeksiyonuna göre 2027 
yılında Türkiye buğday üretiminin dünya 
üretiminden aldığı pay %3,15’e olarak 
yılsonu buğday stok miktarının dünya 
buğday stok miktarından aldığı payın ise 
%0,4 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 
Üretimden alınan payın arttığı yılsonu stok 
oranın ise azaldığı görülmektedir.

44https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=HIGH_AGLINK_2017&lang=en# 

 2018 yılında Türkiye 
buğday üretiminin dünya 
üretiminden aldığı pay 
%2,8 olarak gerçekleşirken 
ve yılsonu buğday 
stok miktarının dünya 
buğday stok miktarından 
aldığı pay ise %1,1 olarak 
gerçekleşmiştir.

“

“
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Yukarıdaki tabloda yıllara göre Türkiye’deki 
toplam tarım alanları, bu alanların ne kadarının 
tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekimi için 
kullanıldığı ve buğday ekilen tarım alanlarının 
ölçüsü görülmektedir. 2017-2018 döneminde 
379 milyon dekarlık toplam tarım alanının 155,3 
milyon dekarlık kısmına tahıllar ve diğer bitkisel 
ürünlerin ekimi yapılırken bu alanın 76,7 milyon 
dekarında ise buğday ekildiği görülmektedir. 

Kaynak: TÜİK

Tablo 13. Yıllara Göre Türkiye’de Buğday ekilen Tarım Alanları (dekar) ve Payı (%)

Buğday ekilen 
tarım alanının 
toplam tahıllar 
ve diğer 
bitkisel 
ürünlerin ekim 
alanları 
içindeki payı 
(%)

Buğday ekilen 
tarım alanının 
toplam tarım 
alanı içindeki 
payı (%)

Buğday ekilen 
tarım alanı

Tahıllar ve 
diğer bitkisel 
ürünlerin ekim 
alanı

Toplam tarım 
alanıYıllar

2001/2002 

2002/2003 

2003/2004 

2004/2005 

2005/2006 

2006/2007 

2007/2008 

2008/2009 

2009/2010 

2010/2011 

2011/2012 

2012/2013 

2013/2014 

2014/2015 

2015/2016 

2016/2017 

2017-2018 

409.670.000    

411.960.000    

406.440.000    

412.100.000    

412.230.000    

404.930.000    

395.040.000    

391.220.000    

389.120.000    

390.110.000    

382.310.000    

383.990.000    

384.230.000    

385.580.000    

385.510.000    

383.280.000    

379.920.000    

179.170.000    

179.350.000    

174.080.000    

179.620.000    

180.050.000    

174.400.000    

169.450.000    

164.600.000    

162.170.000    

163.330.000    

156.920.000    

154.630.000    

156.130.000    

157.820.000    

157.230.000    

155.750.000    

155.320.000    

93.500.000    

93.000.000    

91.000.000    

93.000.000    

92.500.000    

84.900.000    

80.977.000    

80.900.000    

81.000.000    

81.034.000    

80.960.000    

75.296.394    

77.726.000    

79.192.084    

78.668.874    

76.719.448    

76.688.785    

22,8%

22,6%

22,4%

22,6%

22,4%

21,0%

20,5%

20,7%

20,8%

20,8%

21,2%

19,6%

20,2%

20,5%

20,4%

20,0%

20,2%

52,2%

51,9%

52,3%

51,8%

51,4%

48,7%

47,8%

49,1%

49,9%

49,6%

51,6%

48,7%

49,8%

50,2%

50,0%

49,3%

49,4%

Buğday ekilen alanların toplam tarım alanları 
içindeki payı %20,2 olarak gerçekleşirken 
tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekim alanları 
içindeki payı ise %49,4 olmuştur.

OECD projeksiyonuna göre 2027 yılında 
Türkiye’de buğday ekilen tarım alanlarının 
yaklaşık 80,3 milyon dekar olması 
beklenmektedir. 
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Yukarıdaki tabloda yıllara göre Türkiye’deki 
buğday ekilen tarım alanları bu alanlardan elde 
edilen buğday üretimi ile ekilen alan (hektar) 
başına düşen buğday verimi görülmektedir. 
2017-2018 döneminde yaklaşık 7,7 milyon 
hektarlık buğday ekilen alanda 21,5 milyon 
ton buğday elde edilirken verim hektar başına 
2,80 ton olmuştur. OECD projeksiyonuna 
göre 2027 yılında Türkiye’de buğday ekilen 
tarım alanlarındaki üretim dikkate alındığında 
verimin hektar başına yaklaşık 3,27 ton olması 
beklenmektedir. 

Düşük proteinli, sert tane yapılı buğdaylar 
bisküvi yapımına uygun değildir. Bisküvi 
üretiminde kullanılabilecek en uygun buğday 
türü ülkemizde “Topbaş”dır45.

Bisküvilik unların üretiminde genel olarak 
kullanılan buğday cinsi, dünyada ekonomik 
değeri olan 3 buğday çeşidinden Triticum 
Compactum’dur. Bunun yanı sıra, aslen 
ekmekçilik sektöründe kullanılan Triticum 
Aestivum çeşitlerinden elde edilen buğdaylar 
da bisküvilik un üretiminde kullanılmaktadır. 
Özellikle ülkemizde, Triticum Compactum türü 
buğdayın ekiminin çok düşük olması nedeniyle, 
bisküvi üreticileri, bisküvilik un üretimine uygun 
olan ekmeklik buğday unlarını kullanmaktadır. 
Bu durum un kalitesine daha fazla önem 
verilmesini gerektirmekte ve üreticilerin 
tedarikçilerinden sürekli olarak standart un 
talebini zorunlu hale getirmektedir.

Bisküvinin fiziksel ve işlenebilirlik kalitesini 
etkileyen en önemli faktör unun kimyasal 
bileşenleri ve bu bileşenlerin kendi aralarındaki 
etkileşimleridir. Bu bileşenlerin en önemlileri ise 
nişasta, protein ve pentozanlardır46.

Türkiye’de İç Anadolu Bölgesi’nde 202, 
Karadeniz Bölgesi’nde 141, Marmara Bölgesi’nde 
135, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 94, Ege 
Bölgesi’nde 54, Akdeniz Bölgesi’nde 46, Doğu 
Anadolu Bölgesi’nde 28 olmak üzere toplam 
700 un fabrikası aktif olarak çalışmaktadır. Bu 
verilere göre, fabrikaların %28’si İç Anadolu 
Bölgesinde, %20’si Karadeniz Bölgesinde, 
%19’u Marmara Bölgesinde, % 13’ü Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde, %7,5’i Ege Bölgesinde, 
%6,4’ ü Akdeniz Bölgesinde ve %4’ü ise 
Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. 
İşletmelerin kuruluş yeri ve yatırım planları 
analiz edildiğinde, hammaddeye, pazara ve 
altyapıya yakınlığın önemli olduğu, ayrıca 
Türkiye’de buğday ekim ve üretim alanlarının 
bu seçimde önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır. 
İşletmeler buğday alımını, her ay yaptıkları 
gibi sadece buğday hasadının yapıldığı 
dönemde de yapmaktadırlar. Alınan buğdaylar 
yoğun olarak piyasadan tedarik edilirken 
konjonktüre bağlı olarak da TMO’dan da alım 

TÜRKİYE’DE UN PİYASASI Türkiye’de Un Üretimi

Kaynak: TMO

Tablo 14. Dönemlere Göre Türkiye’de Buğday
Ekilen Alanı, Üretimi ve Verimi

Dönem
Ekilen Alan 

(Hektar "Ha") Üretim (Ton) Verim (Ton/Ha)

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017-2018

9.400.000

9.350.000

9.300.000

9.100.000

9.300.000

9.250.000

8.490.000

8.100.000

8.090.000

8.100.000

8.103.400

8.096.000

7.529.639

7.772.600

7.919.208

7.866.887

7.671.945

7.668.879

21.000.000

19.000.000

19.500.000

19.000.000

21.000.000

21.500.000

20.010.000

17.234.000

17.782.000

20.600.000

19.674.000

21.800.000

20.100.000

22.050.000

19.000.000

22.600.000

20.600.000

21.500.000

2,23

2,03

2,10

2,09

2,26

2,32

2,36

2,13

2,20

2,54

2,43

2,69

2,67

2,84

2,40

2,87

2,69

2,80

47http://www.cerkezkoytso.org.tr/uploads/docs/cerkezkoy_tso_un_ve_unlu_mamuller_sektor_raporu.pdf 
48http://sanayi.tobb.org.tr/yeni_kod_liste0.php

gerçekleştirilmektedir. Satın alınan buğday için 
pazara yakınlık birinci kriter olarak gözükürken 
diğer bölgelerden alım veya ithalat ta seçenek 
olarak kullanılmaktadır. Türkiye’deki toplam 
un üretim kapasitesi 32,5 milyon ton olduğu 
tahmin edilmektedir. Bunu yanında fiili üretim 
ise yaklaşık 14,5 milyon tondur. Mevcut üretim 
kapasitesi, Türkiye’deki toplam un tüketiminin 3 
katıdır. Kapasite kullanımında dünya ortalaması 
%65 iken bu oran Türkiye için %45’tir. Ayrıca 
Türkiye’nin mevcut un üretim kapasitesi, 
tüm dünyada 11 milyon ton olan un ticaretini 
karşılayabileceği gibi 7,5 milyon tonluk kapasite 
fazlası da yaratmaktadır47.

Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere TOBB 
sanayi veri tabanındaki verilere göre48 Türkiye 
buğday veya meslin unu sektöründe 2018 yılı 
Temmuz ayı itibarı ile 581 girişimde 16.146 kişi 
istihdam edilirken her işletmede ortalama 28 
kişi istihdam edilmektedir. Sektörde faaliyet 
gösteren ve kapasite kullanım raporu almış 
firmaların toplam üretim kapasitesi ise yaklaşık 
27,3 milyon ton olarak tespit edilmiştir.

45İSO,  http://www.iso.org.tr/Sites/1/content/pdf/sektor-raporlar%C4%B1/gida_sektoru.pdf    
46BBM, http://www.magazinebbm.com/?p=877 
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DPT’nin 9. Kalkınma Planı (2007-2013) Gıda 
Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporuna 
göre, Türkiye’de alt sektörler bazında gıda 
sanayi incelendiğinde sanayinin %65’inin un 
ve unlu ürünler, %12’sinin meyve-sebze işleme, 
%11’inin süt ve süt ürünleri, %5’inin içecekler, 
%4’ünün hayvansal ve bitkisel yağlar, %2’sinin 
şekerli ve çikolatalı ürünler, %1’inin ise et ve et 
ürünlerinden oluştuğu görülecektir. 

Sanayi sektörü gerek sağladığı istihdam ve 
katma değer yaratmakla gerekse hizmet 
sektörüne alt yapı oluşturmakla her ülkenin 
gelişiminde ve ülkelerin sürdürülebilir 
büyümelerinde büyük öneme sahiptir. 
Günümüzde yaklaşık 19,4 trilyon $’lık milli 
geliri ile dünya üretiminin yaklaşık dörtte birini 
tek başına gerçekleştiren ABD gibi gelişmiş 
ülkeler bile ekonominin büyümesinde lokomotif 
rol üstlenen sanayi sektörünü destekleyici 
girişimlerde bulunmaya devam etmektedir. 
TÜİK verilerine göre Türkiye’de istihdam edilen 
her beş kişiden birine iş imkânı sunan ve 
yaratılan toplam katma değerin yaklaşık %16-
17’sini gerçekleştiren sanayi sektörü Türkiye’nin 
sürdürülebilir büyümesi için büyük öneme 
sahiptir ve desteklenmesi gereklidir. Atıştırmalık 
sektörü de üretimi, çiftçiden buğday tedariki 
ile başlayıp un üretimine oradan da atıştırmalık 
ürün imalatına ve bu ürünlerin tüketicilere 
ulaştırılması için dağıtımına kadar birçok 
sektöre verdiği destek ve yarattığı katma 
değerin yanı sıra ülke ihracatına katkısı ile 

Kaynak: TOBB verilerinden hazırlanmıştır.

Tablo 15. Türkiye Buğday veya Meslin Unu Sektöründe Alt Kırılımlara Göre İstihdam

Prodcom 
(PRODTR 2010) 

Kodu
Kayıtlı Üretici 

Sayısı
Toplam 

İstihdam 

Üretici Firma 
Başına Düşen 

İstihdam
Prodcom Kodu 

Açıklaması

 10.61.21.0001

10.61.21.0002 

10.61.21.0003

Makarnalık (durum) buğday unu  

Ekmeklik ve kaplıca (kızıl) 
buğday unu  

Mahlut/ meslin unu 

Buğday veya Meslin Unu 
Sektör Toplamı 

44

534

3

581

2.880

13.229

37

16.146

65

25

12

28

TÜRKİYE BİSKÜVİ VE BENZERİ 
FIRINLANMIŞ (ATIŞTIRMALIK) 
ÜRÜNLER PİYASASI

49http://www.aso.org.tr/wp-content/uploads/2017/09/4.pdf

Un ve unlu mamuller başlıca yaş ve kuru olmak 
üzere iki gruba ayrılırlar. Kuru unlu mamuller; 
uzun süre depolanabilir, kırılgan, gevrek, 
yabancı tat-koku maddelerini çekebilen, 
su oranları düşük, higroskopik yapıda olup, 
oksidasyona, enzimatik tepkimelere, enzimatik 
olmayan esmerleşme reaksiyonlarına ve ışığa 
duyarlı gıdalardır. Yaş ürünler ise; orta ve 
uzun süre depolanabilir, kırılgan, tat-kokularını 

yitirebilir, yabancı tat-koku çekebilen, dış 
yüzeyleri depolama boyunca kuruyabilen, 
oksidasyona, enzimatik tepkimelere ve 
mikrobiyal değişikliklere duyarlıdır49.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2016 yılında 311 
girişimde 11,1 milyar TL değerinde yaklaşık 9,4 
milyon ton buğday veya meslin unu üretimi 
gerçekleştirmiştir. Ekmeklik ve kaplıca (kızıl) 
buğday unu alt sektörü 2016 yılında 283 
girişimde 9,7 milyar TL değerinde yaklaşık 8,1 
milyon ton buğday veya meslin unu üretmiştir. 
Sektör 2016 yılında bir önceki yıla göre 182,2 
bin ton daha fazla üretirken değer olarak da 
yaklaşık %5,4’lük büyüme ile 567,4 milyon TL 
daha fazla üretim yapmıştır. 

desteklenmesi gereken sektörlerin başında 
gelmektedir.  Bu nedenle Türkiye ekonomisinin 
sürdürülebilirliği için mücadele veren ailelere 
ve firmalara da verilecek desteğin büyük önemi 
vardır.  

Türkiye’de çalışanlar ve öğrenciler dünyanın 
diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde 
olduğu gibi kısıtlı vakitlerinde bisküvi gibi 
doyurucu ve sağlıklı atıştırmalıklara yönelmekte 
ve bu ürünlere olan talebi arttırmaktadır. Bisküvi 
ve benzeri fırınlanmış ürünler sektörünün gün 
geçtikçe büyüdüğü ve yarattığı katma değer, 
tarımsal üretim, un üretimi, lojistik ve dağıtım 
kanalları olmak üzere tedarik zincirinde yer 
alan birçok sektörü de etkileyerek istihdam 
yaratarak ülkelerin ekonomisine önemli katkıda 
bulunduğu görülmektedir.

Atıştırmalık ürün imalatçıları da tüketicilerden 
gelen talepler doğrultusunda bu tür ürünlerin 
üretim miktarını arttırmanın yanı sıra ürün 
çeşitlemesine gitmektedir.  Tüketicilerin gittikçe 
daha doyurucu ve sağlıklı ürünler tercih ettiği 

Türkiye’deki toplam 
un üretim kapasitesi 
32,5 milyon ton olduğu 
tahmin edilmektedir. 
Bunu yanında fiili üretim 
ise yaklaşık 14,5 milyon 
tondur. Mevcut üretim 
kapasitesi, Türkiye’deki 
toplam un tüketiminin 3 
katıdır. 

“

“
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görülmektedir. Bu eğilim, üreticileri, çoğunlukla 
mevcut markaları altında yeni ürünler 
geliştirmeye yöneltmiştir. 

Ülkemizde ilk bisküvi üretimi 1924 yılında 
başlarken 1932 yılında İstanbul’da iki adet 
fabrika kurulduğu görülmektedir. Bugün ise 
bisküvi üreten fabrika sayısı 54’ü bulmuştur. 
İlk yıllarda tava sistemi ile pişirme yapılırken, 
1954 yılından sonra bantlı üretime geçilmiştir. 
1960 yılından sonra şehirleşme ve nüfus artışı, 
tüketimi büyük oranda arttırmış, Konya, Kayseri, 
Eskişehir, Gaziantep civarlarında birçok tesis 
kurulmuştur. Türkiye’deki bisküvi sektörünün 
gelişimi 1990 yılından itibaren büyük ivme 
göstermiştir. 1990 yılı öncesi sayıları birkaç 
tane olan üretim tesisleri, Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasıyla ortaya çıkan yeni pazarların 
taleplerini karşılamak amacı ile hızla artışa 
geçmiştir. Buna paralel olarak, 1990 yılı başında 
artmaya başlayan ihracat 1995 yılında yüksek 
düzeylere erişmiştir. BDT ülkeleri, ihracatımız 
için yeni pazar imkânları sunmuş ve ihracattaki 
artışta büyük rol oynamıştır. Ancak, 1998 
yılında Rusya’da yaşanan kriz, diğer Orta Asya 
Ülkeleri’nin ekonomilerine çeki düzen verme 
gayretleri, kalite konusunda yapılan yanlışlıklar 
sektörü derinden etkilemiş, birçok kuruluş 
fabrikalarını kapatmak ve/ veya iç pazara 
yönelmek durumunda kalmıştır. 2001 yılındaki 
kriz, iç pazarı da etkilediğinden sektörde birçok 
kuruluş üretimini durdurmuştur. 2002 yılından 
itibaren ülkemiz ekonomisindeki iyileşme ve 
istikrara yönelme sektörün tekrar canlanmasını 
sağlamıştır. Günümüzde birçok üretici ihracat 
yaparak kuruluşlarını ayakta tutma savaşını 
vermektedir. Bisküvi üretimi yapan fabrikaların 
büyük bir bölümü Marmara ve Orta Anadolu 
bölgelerinde yoğunlaşmış olup, tümü özel 
sektöre aittir. Kurulu kapasite 840.000 ton/ yıl 
olup kapasite kullanım oranı %50 civarındadır. 
Kurulu kapasitesi 15.000 ton/ yıl üzerinde olan 
fabrika sayısı altıdır. Türkiye’de üç tip bisküvi 
fabrikası bulunmaktadır: 

• Modern teknolojiye sahip olanlar, 

• Orta büyüklükte olanlar, 

• Küçük üreticiler. 

Son yıllarda oldukça dinamik bir yapı kazanmış 
olan bisküvi sektörü ülke ekonomisine büyük 
katkı sağlamaktadır. Ülkemizde kişi başına 
düşen bisküvi tüketiminin 4-4,5 kg olup, 
gelişmiş ülkelerde 10-12 kg civarında olduğu 
görülmektedir. Sektörün son yıllarda gelişme 
göstermesi, tüketime sunulan çeşit fazlalığı 
ve üretimde modern teknoloji kullanılması 
nedeni ile bu tüketim miktarının artması 
beklenmektedir. Bu nedenle, sektörün geleceği 
açık görünmektedir50.

Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere 
TOBB sanayi veri tabanındaki verilere göre51 
Türkiye bisküvi ve benzeri fırınlanmış ürünler 
sektöründe 2018 yılı Haziran ayı itibarı ile 213 
girişimde 83.333 kişi istihdam edilirken bunların 
1.260’ının mühendis olduğu görülmektedir. Bu 
verilere göre sektördeki her işletmede ortalama 
391 kişi istihdam edilirken işletme başına 
ortalama 6 mühendis düşmektedir. Sektörde 
faaliyet gösteren ve kapasite kullanım raporu 
almış firmaların toplam üretim kapasitesi ise 
yaklaşık 675,1 bin ton olarak tespit edilmiştir.

Son yıllarda oldukça 
dinamik bir yapı kazanmış 
olan bisküvi sektörü ülke 
ekonomisine büyük katkı 
sağlamaktadır.

“

“
50İSO, http://www.iso.org.tr/Sites/1/content/pdf/sektor-raporlar%C4%B1/gida_sektoru.pdf 51TOBB, http://sanayi.tobb.org.tr/yeni_kod_liste0.php 
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Kaynak: TOBB verilerinden hazırlanmıştır.

Tablo 16. Türkiye Bisküvi ve Benzeri Fırınlanmış Ürünler Sektöründe Alt Kırılımlara Göre İstihdam

Prodcom 
(PRODTR 
2010) Kodu

Prodcom Kodu 
Açıklaması

Kayıtlı 
Üretici 
Sayısı

İstihdam 
Edilen 
Mühendis 
Sayısı

Toplam 
İstihdam 

Üretici 
Firma 
Başına 
Düşen 
Mühendis

Üretici 
Firma 
Başına 
Düşen 
İstihdam

10.72.12.5300

10.72.12.5500

10.72.12.5700

10.72.12.5900

10.72.19.4000

51   

38   

27   

56   

41   

213   

325   

243   

135   

305   

252   

1.260   

22.528   

17.850   

11.314   

17.259   

14.382   

83.333   

6   

6   

5   

5   

6   

6   

442

470

419

308

351

391

Tatlı bisküviler; çikolatayla veya 
kakao içeren diğer müstahzarlar-
la kısmen veya tamamen kaplı 
gofret ve kağıt helvalar 

Tatlı bisküviler (sandviç bisküviler 
dahil; çikolatayla veya çikolata 
içeren diğer müstahzarlarla 
kısmen veya tamamen kaplı 
olanlar hariç) 

Gofret ve kağıt helvalar (bitmiş 
ürünün ağırlığına göre su içeriği > 
% 10 olan) (dondurma kornetleri, 
sandviç gofretler, diğer benzeri 
ürünler hariç) 

Gofretler ve kağıt helvalar (tuzlular 
dahil; çikolatayla veya çikolata 
içeren diğer müstahzarlarla 
kısmen veya tamamen kaplı gofret 
ve kağıt helvalar) 

Bisküviler (çikolatayla veya kakao 
içeren diğer müstahzarlarla 
kısmen veya tamamen kaplı 
olanlar, tatlı bisküviler, gofretler ve 
kağıt helvalar hariç) 

Tatlı Bisküviler; Gofret ve Kağıt 
Helvalar (Atıştırmalıklar) Sektör 
Toplamı

İlk bisküvi üretiminin 1924 yılında başladığı 
Türkiye’de 1932 yılında İstanbul’daki üretici 
sayısı 4’e yükselmiştir. Üretim, 1956 yılında 
Avrupa’dan küçük otomatik şekil vericiler ve 
tavaya dizici makinalar getirilene kadar küçük 
imalathanelerde ve ilkel metotlarla yapılmıştır. 
1960’dan sonra şehirleşme ve nüfus artışı 
bisküvi tüketimini büyük oranda artırmıştır. 

Temel gıda maddesi olmayan bisküvide 

TÜRKİYE BİSKÜVİ VE BENZERİ 
FIRINLANMIŞ ÜRÜNLER 
ÜRETİMİ

ürün geliştirme çalışmaları oldukça önem 
taşımaktadır. Bisküvi üreticileri ürün geliştirme 
çalışmalarını bizzat kendileri yapmakta 
ve bu konuya bütçe ayırmaktadır. Bisküvi 
fabrikaları, son yıllarda dışa açılma çabaları 
çerçevesinde çeşitlerini artırmakta, bilimsel 
yöntemleri uygulamakta ve teknolojilerini 
modernleştirmektedirler. Bugün, sektörde 
çoğunluğu modern teknolojiye sahip fabrikalar 
faaliyet göstermektedir. TÜİK verilerine 
göre 2014 yılı itibariyle, Türkiye’deki toplam 
yaklaşık 710 bin ton civarındaki bisküvi 
üretimi yapılmaktadır. Sektör, ürün ve ambalaj 
çeşitlendirmesi yoluyla genç nüfusun tüketim 
eğilimini değerlendirmek suretiyle mevcut 

52https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-235392 

pazar büyüklüğünü daha genişletmeyi 
hedeflemektedir52.

TÜİK verileri ne göre Türkiye’de 2016 yılında 
58 girişimde 5 milyar değerinde yaklaşık 789 
bin tonu zencefilli çörek ve benzerleri; tatlı 
bisküviler; gofret ve kağıt helvalar olmak üzere 
toplam 5,2 milyar TL değerinde yaklaşık 824 
bin ton zencefilli çörek ve benzerleri; tatlı 
bisküviler; gofret ve kağıt helva ve çikolatayla 
veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen 
veya tamamen kaplı olanlar, tatlı bisküviler, 
gofretler ve kağıt helvalar hariç bisküvi üretimi 
gerçekleştirmiştir. Sektör 2016 yılında bir önceki 
yıla göre üretim hacmindeki yaklaşık %3,3 

daralma ile 28,7 bin ton daha az üretirken değer 
olarak ise bir önceki döneme göre yaklaşık 
%3,3 artış ile 164 milyon TL daha fazla üretim 
yapmıştır. 

Nielsen verilerine göre Türkiye’de 2022 yılında 
toplam bisküvi satışının 2 milyar doları aşacağı 
tahmin edilmektedir. Tatlı bisküvi satışlarının 
1,64 milyar dolar olacağı ve toplam bisküvi 
satışlarının %80,5’ini oluşturacağı tuzlu bisküvi 
satışlarının ise 397,8 milyon dolar olacağı 
ve toplam bisküvi satışlarının ise %19,5’ini 
oluşturacağı öngörülmektedir (Tablo 17).
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Tablo 17. Türkiye’de Yıllara Göre Bisküvi Pazarı Satış Projeksiyonu (milyon $)

Kaynak: Nielsen verilerinden hazırlanmıştır.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 %Ülke

Tatlı Bisküvi Satışı

Tuzlu Bisküvi Satışı 

Toplam Bisküvi Satışı

1.182,7

286,1

1.468,8

1.074,7

259,9

1.334,6

1.235,8

298,9

1.534,8

1.359,4

328,8

1.688,3

1.495,4

361,7

1.857,1

1.644,9

397,9

2.042,8

80,5%

19,5%

Tablo 18. Türkiye’de Yıllara Göre Kişi Başına Düşen Bisküvi Tüketimi Projeksiyonu

Kaynak: Nielsen verilerinden hazırlanmıştır.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kişi Başına Düşen Tatlı 
Bisküvi Tüketimi (kg)

Kişi Başına Düşen Tuzlu 
Bisküvi Tüketimi (kg)

Kişi Başına Düşen Tatlı 
Bisküvi Tüketimi ($)

Kişi Başına Düşen Tuzlu 
Bisküvi Tüketimi ($)

Kişi Başına Düşen Toplam 
Bisküvi Tüketimi (kg)

Kişi Başına Düşen Toplam 
Bisküvi Tüketimi ($)

5,24

1,31

14,60

3,53

6,55

18,13

5,22

1,27

13,11

3,17

6,50

16,28

5,16

1,29

14,89

3,60

6,45

18,49

5,35

1,34

16,18

3,91

6,69

20,09

5,55

1,39

17,58

4,25

6,94

21,83

5,76

1,44

19,10

4,62

7,20

23,72

Ülkelerin gelir düzeylerindeki artışa bağlı olarak 
kişi başına düşen atıştırmalık ürünlerin tüketimi 
de artmaktadır. Bu artış atıştırmalık ürünlerin kişi 
başına hem hacim (miktar) olarak kullanımında 
hem de tutar olarak harcamalarda ortaya 
çıkmaktadır. Nielsen verilerine göre Türkiye için 

kişi başına düşen tatlı bisküvi tüketiminin 5,76 kg 
ve harcamasının 19,10 $ tuzlu bisküvi tüketiminin 
ise 1,44 kg ve harcamasının da 4,62 $ olacağı 
tahmin edilmektedir. Toplam bisküvi sektörü göz 
önüne alındığında tüketimin kişi başına 7,20 kg, 
harcamanın ise 23,72 $ olarak gerçekleşeceği 
öngörülmektedir (Tablo 18).

Bugün, sektörde 
çoğunluğu modern 
teknolojiye sahip 
fabrikalar faaliyet 
göstermektedir. TÜİK 
verilerine göre 2014 yılı 
itibariyle, Türkiye’deki 
toplam yaklaşık 710 bin 
ton civarındaki bisküvi 
üretimi yapılmaktadır. 

“

“
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Bisküvi ve benzeri fırınlanmış ürünler Türkiye’de 
sadece iç tüketim talebini karşılayarak değil 
aynı zamanda diğer ülkelerin atıştırmalık ürün 
taleplerini de karşılamak için ihracat yaparak 
ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. 

Türkiye Bisküvi ve Benzeri Fırınlanmış 
Ürünler Dış Ticareti

Yukarıdaki tabloda Türkiye’nin bisküvi, waffle 
ve gofretten oluşan atıştırmalık ürünleri 
dış ticaretinin alt kırılımlara göre dünya 
ticaretinden aldığı pay görülmektedir. Türkiye 
2017 yılında dünyaya yaklaşık 607,4 milyon 
$’lık bisküvi ve benzeri fırınlanmış ürün ihracatı 
gerçekleştirirken dünya ihracatından %5,2’lik bir 
pay almıştır. Bu dünyadaki her ihraç edilen 20 

Kaynak: ITC/ Intracen verilerinden hazırlanmıştır.

Tablo 19. Yıllara Göre Türkiye Atıştırmalık Ürünler Dış Ticareti ve
Dünya Ticaretinden Aldığı Pay (1.000 ABD $) 

2013 2014 2015 2016 2017

15.646   

7.815.424   

333.201   

7.799.459   

10.789   

3.775.060   

274.164   

3.961.733   

26.435   

11.590.484   

0,23%

607.365   

11.761.192   

5,2%

14.248   

7.486.671   

324.067   

7.502.986   

11.108   

3.322.472   

233.842   

3.591.985   

25.356   

10.809.143   

0,23%

557.909   

11.094.971   

5,0%

15.089   

7.323.083   

321.754   

7.208.435   

12.737   

3.187.480   

221.765   

3.433.093   

27.826   

10.510.563   

0,26%

543.519   

10.641.528   

5,1%

12.469   

7.858.128   

311.027   

7.977.507   

12.738   

3.130.806   

219.835   

3.477.829   

25.207   

10.988.934   

0,23%

530.862   

11.455.336   

4,6%

11.350   

7.897.164   

297.584   

7.848.536   

15.697   

3.099.176   

213.011   

3.308.276   

27.047   

10.996.340   

0,25%

510.595   

11.156.812   

4,6%

Türkiye

Dünya

Türkiye

Dünya

Türkiye

Dünya

Türkiye

Dünya

Türkiye

Dünya

İthalat

İthalat

İthalat

İhracat

İhracat

İhracat

Dünya İthalatından 
Aldığı Pay (%)

Dünya İhracatından 
Aldığı Pay (%)

Türkiye

Dünya

19.05.31 
(bisküvi)

19.05.32 
(waffle, 
gofret)

Atıştırmalık 
Ürünler 
(Bisküvi, 
waffle ve 
gofret)

Kaynak: TÜİK verilerinden hazırlanmıştır.

Tablo 20. Türkiye Bisküvi, Waffle ve Gofret Dış Ticareti (2017)

Ürün 
Açıklaması

İhracat 
Miktar

(kg)

İthalat 
Miktar

(kg) İhracat ($) İthalat ($)

İhracat 
Birim 

Değeri 
($/kg)

İthalat 
Birim 

Değeri 
($/kg% % % %

Toplam (waffle 
ve gofret) 102.769.682

184.485.786

287.255.468

3.218.240

5.736.429

8.954.669

274.172.985

342.536.801

616.709.786

10.789.097

15.744.993

26.534.090

35,8%

64,2%

35,9%

64,1%

44,5%

55,5%

40,7%

59,3%

2,67

1,86

2,15

3,35

2,74

2,96
Toplam (bisküvi, 
waffle ve gofret)

Toplam (bisküvi)

Bisküvi sektörü, yaptığı ihracat ile ülke 
ekonomisine döviz kazandırmanın yanı sıra 
istihdam yaratmakta ve de tedarik zincirindeki 
diğer firmalara gelişmelerine katkıda 
bulunmaktadır.   

$’lık bisküvi, waffle ve gofretin yaklaşık 1 $’ının 
Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini ifade 
etmektedir. Türkiye aynı dönemde 333,2 milyon 
$ bisküvi ile 274,2 $’lık gofret ve waffle ihracatı 
gerçekleştirmiştir. Türkiye bu dönemde 26,4 
milyon $’lık bisküvi, waffle ve gofret ithalatı 
gerçekleştirmiş ve dünya ithalatından yaklaşık 
%0,23’lük bir paya sahip olmuştur. 
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Kaynak: TÜİK verilerinden hazırlanmıştır.

Tablo 21. Türkiye Bisküvi, Waffle ve Gofret Dış Ticareti Alt Kırılımları (2017)

HS (GTİP)
Kodu

Ürün 
Açıklaması

İhracat 
Miktar 
(kg)

İthalat 
Miktar 
(kg)

İhracat  
($) İthalat ($)

İhra-
cat Birim 
Değeri 
($/kg)

İthalat 
Birim 

Değeri 
($/kg)% % % %

19.05.32.
050000

19.05.32.
110000

19.05.32.
190000

19.05.32.
910000

19.05.32.
990011

19.05.32.
990019

0,1%

20,1%

2,7%

0,0%

0,0%

12,9%

0,1%

8,3%

0,5%

0,0%

0,0%

27,0%

0,1%

26,5%

4,2%

0,0%

0,0%

13,6%

0,5%

10,7%

0,8%

0,0%

0,0%

28,6%

1,28

2,83

3,39

2,32

4,92

2,28

11,83

3,85

4,61

3,14

Gofret ve waffle 
(ağırlık itibariyle
% 10'dan fazla su 
olan)

Gofret ve waffle 
(çikolata/kakao
içeren,
ambalajlı=<85 gr)

Waffle ve gofretler 
(çikolata/kakao 
içeren, diğer)

Waffle ve 
gofretler 
(tuzlanmış)

Fenilketonüri 
hastaları için
düşük proteinli 
gofret ve waffle

Waffle ve
gofretler; diğer

134.734

218.833

0

0

2.850.
466

7.585.
064

525.577

907

97.872

163.428.
682

25.950.
284

84.169.
663

410.703

391

19.896

57.739.
551

7.652.
342

36.946.
799

11.393

740.891

47.496

0

0

2.418.
460

19.05.31.11
0000

19.05.31.91
0000

19.05.31.19
0000

19.05.31.30
0000

19.05.31.99
0013

19.05.31.99
0019

19.05.90.45
0000

14,1%

17,1%

9,2%

0,0%

0,0%

21,4%

7,2%

18,9%

7,0%

1,1%

0,0%

29,4%

15,0%

13,1%

11,6%

0,0%

0,0%

14,3%

5,6%

14,2%

7,5%

2,6%

0,0%

29,0%

Tatlı bisküviler 
(gofretler 
çikolata/kakao 
içeren, ambalajlı 
=<85 gr)

Çift katlı
doldurulmuş 
bisküviler

Tatlı bisküviler 
(gofretler 
çikolata/kakao 
içeren, diğer)

Tatlı bisküviler 
(katı süt yağı 
=>% 8)

Fenilketonüri 
hastaları için
düşük proteinli 
bisküvi

Diğer tatlı 
bisküviler

Bisküviler

40.367.
589 643.710 92.647.

727
1.480.
023

3.776.
039

1.996.
890

699.797

8.025

7.685.
312

98.907 0,4%

2,30

1,64

2,70

2,01

1,41

1,44

1,35

2,30

2,23

3,18

7,27

31,97

2,92

2,51

80.760.
589

71.526.
494

13.762

22.753

88.195.
531

9.369.
945

1.693.
342

627.072

96.305

251

2.636.
383

39.366 0,4% 1,5%

49.241.
289

26.512.
074

6.856

16.082

61.412.
377

6.929.
519 2,4%

Toplam 287.255.
468

8.954.
669

616.709.
786

26.534.
090

2,15 2,96

Yukarıdaki tabloda Türkiye’nin 2017 yılındaki 
TÜİK verileri ile bisküvi, waffle ve gofret dış 
ticaretinin dağılımı görülmektedir. Türkiye 2017 
yılında en çok ihracatı 184,5 bin ton ve 342,5 
milyon $ değerinde bisküvide gerçekleştirirken 
274,2 milyon $ değerinde 102,8 bin ton waffle 
ve gofret ihracatı yapmıştır. Türkiye aynı 
dönemde 15,7 milyon $ değerinde bisküvi 
ve 10,8 milyon $ değerinde waffle ve gofret 
ithalatı gerçekleştirmiştir.  Türkiye 2017 yılında 
uluslararası piyasalarda kilosu ortalama 2,67 
$’a waffle ve gofret satarken bisküvileri ise 
1,86 $’dan ihraç etmiştir. Bu ürünlerin ithalat 
rakamları incelendiğinde ise Türkiye 2017 
yılında uluslararası piyasalardan kilosu ortalama 
3,35 $’a waffle ve gofret satın alırken bisküvileri 
ise 2,7$’dan ithal etmiştir. Bu da bize ortalama 
birim fiyatlarına göre sektörün katma değeri 
yüksek ürünler ithal ederken uluslararası 
piyasalara ise daha ucuza mal sattığını 
göstermektedir. Bu büyük ihtimalle küresel 
marka olamamaktan kaynaklanmaktadır.

Türkiye 2017 yılında en 
çok ihracatı 184,5 bin 
ton ve 342,5 milyon $ 
değerinde bisküvide 
gerçekleştirirken 274,2 
milyon $ değerinde 102,8 
bin ton waffle ve gofret 
ihracatı yapmıştır. 

“

“
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Yukarıdaki tabloda ise Türkiye’nin 2017 
yılındaki TÜİK verileri ile bisküvi, waffle ve 
gofret dış ticaretinin alt kırılımlara göre 
dağılımı görülmektedir. Türkiye 2017 yılında 
en çok ihracatı 57,7 bin ton ve 163,4 milyon $ 
değerinde gofret ve waffle (çikolata/kakao 
içeren, ambalajlı=<85 gr) ile 92,7 milyon $ 
değerinde 40,4 bin ton tatlı bisküvilerde 
(gofretler çikolata/kakao içeren, ambalajlı=<85 
gr) gerçekleştirmiştir. Türkiye aynı dönemde 
7,5 milyon $ değerinde diğer waffle ve gofret 
türleri ile 7,7 milyon $ değerinde diğer tatlı 
bisküvi türleri ithalatı gerçekleştirmiştir.  Kilo 
başına yaratılan katma değere bakıldığında ise 
Türkiye 2017 yılında uluslararası piyasalarda 
kilosu ortalama 4,92 $’a fenilketonüri hastaları 
için düşük proteinli gofret ve waffle satarken 
waffle ve gofretler (çikolata/kakao içeren, 
diğer) ise 3,39 $’dan ihraç etmiştir. Bu ürünlerin 
birim başına ithalat rakamları incelendiğinde ise 
Türkiye 2017 yılında uluslararası piyasalardan 
kilosu ortalama 32 $’a fenilketonüri hastaları 
için düşük proteinli biskuvi satın alırken 11,83 
$’dan da gofret ve waffle (ağırlık itibariyle % 

10’dan fazla su olan) ithal etmiştir. Ortalama 
birim fiyatlarına göre sektör, ithal edilen 
ürünlerde olduğu gibi katma değeri yüksek 
ürünler ihraç etmeye çaba göstermelidir. Bu 
da diğer ülkedeki tüketicilerin damak tadına 
uygun ürünlerin iyi bir pazarlama ve reklam 
çalışması ile küresel marka yaratılarak satılması 
ile gerçekleşebilir.

Aşağıdaki şekilde Türkiye’nin 2017 yılındaki 
TÜİK verileri ile waffle ve gofret alt kırılımların 
ihracattan aldığı payların yıllara göre dağılımı 
görülmektedir. Diğer waffle ve gofretlerin payı 
sürekli artarken gofret ve waffle (çikolata/
kakao içeren, ambalajlı=<85 gr) ile diğer gofret 
ve waffle (çikolata/kakao içeren) grubunun 
paylarında azalma görülmektedir. 2017 yılında 
diğer waffle ve gofretlerin toplam waffle ve 
gofret ihracatı içindeki payı %30,7; gofret ve 
waffle (çikolata/kakao içeren, ambalajlı=<85 
gr) ürünlerinin payı %59,6; diğer çikolata/
kakao içeren gofret ve waffle ürünlerinin payı 
%9,5; ağırlık itibariyle %10’dan fazlası su olan 
gofret waffle ürünlerinin payı ise %0,2 olarak 
gerçekleşmiştir. 
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Waffle ve gofretler; diğer

Fenilketonüri hastalıkları için düşük 
proteinli gofret ve waffle

Waffle ve gofretler (tuzlanmış)

Waffle ve gofretler (çikolata/kakao 
içeren, diğer)

Gofret ve waffle (Çikolata/kakao 
içeren, ambalajlı =<85 gr)

Gofret ve waffle (ağırlık itibariyle 
%10’dan fazla su olan)

YILLAR

Şekil 4. Yıllara Göre Türkiye Waffle ve Gofreti Alt Kırılımlarının İhracattan Aldığı Pay

Kaynak: TÜİK verilerinden hazırlanmıştır.

04% 04%

65% 61%

12%

22% 23% 27%

22%

52%

00%

31%

09%

60%

00%

17%

58%

02%

10%

20%

2013 2014 2015 2016 2017

Aşağıdaki şekilde ise Türkiye’nin 2017 yılındaki 
TÜİK verileri ile bisküvi alt kırılımlarının 
ihracattan aldığı payların yıllara göre dağılımı 
görülmektedir. Tatlı bisküvilerin (gofretler 
çikolata/kakao içeren, ambalajlı=<85 gr), çift 
katlı doldurulmuş bisküvilerin ve diğer tatlı 
bisküvilerin (gofretler çikolata/kakao içeren) 
payı bir önceki yıla göre artış gösterirken 
bisküvilerin (19.05.90.450000 GTİP kodlu) ve 
diğer tatlı bisküvilerin ihracattan aldığı pay 
ise azalmıştır. 2017 yılında tatlı bisküvilerin 
(gofretler çikolata/kakao içeren, ambalajlı=<85 
gr) toplam bisküvi ihracatından aldığı pay 
%27; diğer tatlı bisküvilerin (gofretler çikolata/
kakao içeren) payı %20,9; çift katlı doldurulmuş 
bisküvilerin payı %23,6; bisküvilerin 
(19.05.90.450000 GTİP kodlu) payı %2,7 ve 
diğer tatlı bisküvilerin payı ise %25,7 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Türkiye 2017 yılında 
uluslararası piyasalarda 
kilosu ortalama 4,92 $’a 
fenilketonüri hastaları için 
düşük proteinli gofret ve 
waffle satarken waffle ve 
gofretler (çikolata/kakao 
içeren, diğer) ise 3,39 
$’dan ihraç etmiştir.

“

“
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Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin yıllara ve 
ülkelere göre bisküvi, waffle ve gofret ihracatı 
görülmektedir. Türkiye 2017 yılında en çok 
bisküvi, waffle ve gofret ihracatını 187,3 milyon 
$ ile Irak’a gerçekleştirirken onu 39,7 milyon 

$’lık ihracat ile Suudi Arabistan izlemektedir. 
İlk beş ülke toplam bisküvi, waffle ve gofret 
ihracatının yaklaşık %51,5’ini ilk on ülke ise 
%67’sini gerçekleştirmiştir.
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Bisküviler

Diğer tatlı bisküviler

Fenilketonüri hastalıkları için düşük 
proteinli bisküvi

Tatlı bisküviler (katı süt yağı =>%8)

Tatlı bisküviler (gofretler çikolata/kakao 
içeren, diğer)

Çift katlı doldurulmuş bisküviler

Tatlı bisküviler (gofretler çikolata/kakao 
içeren, ambalajlı =<85 gr)

YILLAR

Şekil 5. Yıllara Göre Türkiye Bisküvi Alt Kırılımlarının İhracattan Aldığı Pay

Kaynak: TÜİK verilerinden hazırlanmıştır.

17%

14% 10%
14% 21%19%

18%

27%

2013 2014 2015 2016 2017

30% 32% 26% 27%
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Aşağıdaki tabloda ise Türkiye’nin yıllara ve ülkelere göre bisküvi, waffle ve gofret ithalatı 
görülmektedir. Türkiye 2017 yılında en çok bisküvi, waffle ve gofret ithalatını 6,5 milyon $ ile İtalya’dan 
gerçekleştirirken onu 3,6 milyon $’lık ithalat ile Hollanda izlemektedir. Türkiye’nin ilk beş ülkeden 
yaptığı toplam bisküvi, waffle ve gofret ithalatı yaklaşık %71 ilk on ülkeden yaptığı ithalat ise yaklaşık 
%92 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: ITC/ Intracen verilerinden hazırlanmıştır.

Tablo 22. Yıllara ve Ülkelere Göre Türkiye’nin Bisküvi, Waffle ve Gofret İhracatı (190531&190532
Armonize “GTİP” Kodlu Ürünler, 1.000 ABD $)

Ülke 2013 2014 2015 2016 2017 % Birikimli %

Irak

Sudi Arabistan

Lübnan

Yemen

Suriye

Birleşik Krallık

İsrail

Almanya

Filistin

İran

Cezayir

ABD

Ürdün

Azerbaycan

BAE

Senegal

Romanya

Belçika

Fildişi Sahili

Libya

Kuveyt

Afganistan

Diğer Ülkeler

Toplam ihracat

174.818

25.059

12.883

23.641

23.971

4.360

18.751

11.293

10.863

898

17.970

6.435

6.793

13.628

4.216

3.341

12.640

3.519

1.611

21.049

1.856

633

110.367

510.595

168.140

31.366

16.209

32.612

35.891

2.983

10.933

11.430

15.436

1.719

19.779

5.664

5.487

14.133

3.878

3.855

11.985

5.408

2.316

16.786

1.327

1.030

112.495

530.862

155.655

41.971

24.282

33.207

29.696

3.631

9.183

13.222

21.819

3.600

14.589

7.597

6.359

16.843

6.292

6.889

11.021

5.438

2.086

24.621

1.429

969

103.120

543.519

189.656

36.504

28.002

21.864

22.314

17.081

14.532

15.559

20.548

10.227

10.897

10.120

8.786

9.401

8.744

6.407

7.953

7.367

4.412

7.484

1.941

1.541

96.569

557.909

187.311

39.736

30.041

29.981

25.574

21.193

20.951

17.493

16.984

15.052

11.151

10.526

10.207

9.535

9.400

8.902

8.697

6.767

6.060

5.633

4.690

4.029

107.452

607.365

30,84%

6,54%

4,95%

4,94%

4,21%

3,49%

3,45%

2,88%

2,80%

2,48%

1,84%

1,73%

1,68%

1,57%

1,55%

1,47%

1,43%

1,11%

1,00%

0,93%

0,77%

0,66%

17,69%

30,8%

37,4%

42,3%

47,3%

51,5%

55,0%

58,4%

61,3%

64,1%

66,6%

68,4%

70,1%

71,8%

73,4%

74,9%

76,4%

77,8%

78,9%

79,9%

80,9%

81,6%

82,3%

100,0%
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Dünya Bankası verilerine göre 2017 yılında kent nüfusu dünyada %1,99 ve yüksek gelirli ülkelerde 
%0,82 artarken Sahra Altı Afrika’da ise %4,06 artmıştır. Afrika’daki bu nüfus artışı ile bu coğrafyanın 
yaşam standartlarında hissedilir bir iyileşmenin gerçekleşmesi halinde, atıştırmalık sektörü için 
yükselen bir pazar olacaktır. Afrika ülkelerindeki yükselebilecek hayat standartlarına göre o 
coğrafyadaki insanların da tüketim ve görsel zevklerine uygun ürünlerin üretilip ambalajlanmasını da 
kapsayacak yeni üretim ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde fayda vardır.

24,54%

13,72%

12,86%

10,25%

9,57%

9,16%

4,09%

2,88%

2,76%

2,08%

1,85%

1,81%

0,83%

0,72%

0,68%

0,41%

0,36%

0,35%

0,23%

0,22%

0,20%

0,06%

0,34%

6.488 

3.628 

3.400 

2.710 

2.531 

2.422 

1.081 

761 

730 

551 

490 

479 

219 

191 

181 

108 

95 

92 

62 

59 

52 

16 

89 

26.435 

Kaynak: ITC/ Intracen verilerinden hazırlanmıştır.

Tablo 23. Yıllara ve Ülkelere Göre Türkiye’nn Bisküvi, Waffle ve Gofret İthalatı (190531&190532
Armonize “GTİP” Kodlu Ürünler, 1.000 ABD $)

Ülke 2013 2014 2015 2016 2017 % Birikimli %

İtalya

Hollanda

Almanya

Bulgaristan

Polonya

Ukrayna

İspanya

İsveç

İsviçre

Belçika

Danimarka

Birleşik Krallık

Rusya Federasyonu

Çekya

Fransa

Sırbistan

Endonezya

Suudi Arabistan

Çin

Romanya

Tunus

Avusturya

Diğer Ülkeler

Toplam ithalat

4.625 

6.976 

2.545 

2.776 

6.845 

48 

1.363 

773 

404 

231 

39 

100 

0 

0 

57 

0 

31 

0 

44 

0 

26 

26 

138 

27.047 

4.750 

5.857 

3.851 

2.422 

5.127 

391 

711 

561 

603 

299 

91 

244 

0 

0 

47 

0 

0 

0 

3 

1 

69 

32 

148 

25.207 

4.942 

7.412 

3.330 

2.798 

3.163 

3.156 

406 

617 

969 

322 

138 

145 

0 

0 

45 

0 

0 

2 

33 

0 

123 

21 

204 

27.826 

5.182 

4.398 

3.086 

3.520 

2.714 

2.874 

756 

738 

590 

334 

280 

342 

0 

0 

92 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

75 

275 

25.356 

24,5%

38,3%

51,1%

61,4%

71,0%

80,1%

84,2%

87,1%

89,8%

91,9%

93,8%

95,6%

96,4%

97,1%

97,8%

98,2%

98,6%

98,9%

99,2%

99,4%

99,6%

99,7%

100,0%
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DEĞER ZİNCİRİNDEKİ

KONUMU VE TÜRKİYE’NİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİNE

VE KALKINMASINA KATKISI
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ÜLKER BİSKÜVİNİN DEĞER ZİNCİRİNDEKİ 
KONUMU VE TÜRKİYE’NİN
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİNE VE 
KALKINMASINA KATKISI

Sanayileşme, ekonomik büyüme ve gelir artışı 
umudu ile köy nüfusunun kentlere göç ettiği 
görülmektedir. Dünya Bankası verilerine göre 
kent nüfusu kırsal nüfusu Türkiye’de 1984 
dünyada ise 2008 yılında ilk defa geçmiştir. 
Bu göç sanayinin ilk büyüme aşamalarında 
ne kadar iyi olursa olsun kırsaldaki nüfusun 

Yukarıdaki tabloda Türkiye ve dünyada kırsal 
nüfusla ilgili belli başlı göstergelerin yıllara 
göre seyri görülmektedir. Kırsal nüfustaki 
büyüme hızı hem Türkiye’de hem de dünyada 
yıllar içinde azalsa da hala Türkiye’de yaklaşık 

Aile çiftçiliği (kırsal/ köysel tarım), tüm aile 
temelli tarım faaliyetlerini kapsamakta ve çeşitli 
kırsal kalkınma alanları ile bağlantılıdır. Aile 
çiftçiliği, bir aile tarafından yönetilen ve işletilen 
ve ağırlıklı olarak hem kadın hem de erkeklerin 
de dahil olduğu aile işçiliğine dayanan tarımsal 
üretiminin bir aracıdır.

Köy Tarımının Önemi
Kaynak: Dünya Bankası verilerinden hazırlanmıştır.

Tablo 24. Yıllara göre kırsal nüfus

1961 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2016 2017

Türkiye

Dünya

Türkiye

Dünya

Türkiye

Dünya

Türkiye

Dünya

Nüfus (milyon)

Kırsal nüfus 
(milyon)

Kırsal nüfus 
değişim hızı (%)

Kırsal nüfusun 
oranı (%)

28,1               

3.073,4                      

19,1                 

2.029,9 

1,62

0,57

67,94

66,05

34,9                 

3.685,8                     

21,5                 

2.345,2 

1,04

1,79

61,77

63,63

44,0                 

4.439,3                     

24,7                

2.703,2 

1,51

1,08

56,22

60,89

53,9                 

5.288,1                       

22,0              

3.028,2 

-1,41

1,10

40,80

57,26

63,2 

6.121,7                       

22,3                 

3.285,0 

0,06

0,61

35,26

53,66

72,3                 

6.932,9                       

21,2                 

3.378,5 

-0,57

0,20

29,29

48,73

78,3               

7.357,6                     

20,8               

3.409,9 

-0,29

0,18

26,60

46,35

79,5 

7.444,2                       

20,8                 

3.416,2 

-0,29

0,18

26,11

45,89

80,7                

7.530,4                       

20,7                 

3.422,3 

-0,30

0,18

25,64

45,45

kendi geçimi ve beslenmesi kent nüfusunun da 
beslenmesi için tarım hala önemli konumdadır. 
Tarımın ihmal edilmesi kırsal nüfusun geçimini 
olumsuz etkilemesinin yanı sıra hem mevcut 
neslin hem de gelecek nesillerin beslenmesi de 
olumsuz etkileyecektir. 

21 milyon insan dünyada da 3,4 milyar insan 
köylerde yaşamaktadır. Kırsal kesimlerde 
yaşayan nüfus Türkiye’de yıllar içinde azalırken 
dünyada ise artış göstermiştir.

Ulusal düzeyde, aile çiftçiliğinin başarılı bir 
şekilde gelişmesinin anahtarı olan bir dizi faktör 
vardır: tarımsal ekolojik koşullar ve bölgesel 
özellikler; politika ortamı; piyasalara erişim; 
arazi ve doğal kaynaklara erişim; teknoloji 
hizmetlerine erişim; finansmana erişim; 
demografik, ekonomik ve sosyokültürel koşullar; 
özel eğitimin diğerleri arasında kullanılabilirliği.
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ekonomiler geliştirmedikçe, bu nüfus önce 
kentlere ve iyi iş bulamazsa da komşu ülkelere 
göç etme yollarını arayacaktır.

Kırsal kalkınma açlık ve yoksulluğun sona 
ermesi ve yeni BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerinin karşılanması için çok önemlidir. 
Kırsal kesimin kalkınmasına yönelik projeler, 
yoksul kırsal insanları bulundukları ekosisteme 
bağlayacaktır, böylece kırsal bölge ekonomisi 
daha fazla büyüyebilir ve burada yaşayan 
nüfusun geliri de daha çok artabilir. 

Aile çiftçiliği önemli bir sosyoekonomik, 
çevresel ve kültürel role sahiptir53.

Yoksulluk ve açlık olmayan bir dünya için çözüm 
köy (kırsal) tarımından geçmektedir. Küresel 
nüfusun yaklaşık %45’i olan 3,5 milyara yakın 
insan, ülkelerin kırsal alanlarında yaşamaktadır.

Kırsal nüfusun çoğu gelir ve refah için işlettikleri 
küçük aile çiftliklerine bağımlıdır. Kırsal nüfus, 
hem kendilerini hem de kentlerde yaşayan 
nüfusu besleyen yiyecekleri üretirler, ancak 
ellerine geçen gelirin azlığı ile aynı zamanda 
orantısız bir şekilde yoksullardır: Aşırı yoksulluk 
içinde yaşayanların yüzde 80’i şehirlerde değil 
kırsal alanlarda yaşamaktadır.

Kırsal kesime ve tarıma yatırım yapmak gıda 
başta olmak üzere bugün karşı karşıya olunan 
sorunların birçoğuna uzun vadeli bir çözüm 
olacaktır. Açlık, yoksulluk, genç işsizlik ve zorla 
göç gibi sorunların birçoğunun kökü kırsal 
alanlara dayanmaktadır. Küçük ölçekli tarım ve 
kapsayıcı kırsal kalkınmaya yatırım yapılması 
ile bu tür sorunların birçoğu çözüm sürecine 
girecektir.

Küçük aile çiftlikleri vasıfsız işçiler için iş 
sağlamanın aynı sıra hem kırsal hem kent 
nüfusunu besleyen yiyecekleri yetiştirmektedir. 
Aynı zamanda küçük aile çiftliklerinden 
geçinenler tarımdan elde ettiği gelir ile 
yaptıkları harcama sayesinde kırsal ekonomileri 
canlandırmaktadır, bu da dünya barışına ve 
güvenliğine katkıda bulunacaktır.

Günümüzde 0-14 yaş arası nüfus 1,95 milyar 
ve toplam nüfustan aldığı %26 pay ile en 
yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bu nüfusun yaklaşık 
1,74 milyarı düşük ve orta gelirli ülkelerde 
yaklaşık %54’ü bir başka ifade ile 1 milyardan 
fazlası da kırsalda yaşamaktadır. Bu nüfusun 
yetişkinlerden iki üç kat daha fazla işsiz olma 
olasılığı ve aynı zamanda yoksul olma olasılığı 
vardır. Sonuç olarak, bu nüfusun iş aramak 
için kırsaldan kentlere göç ederek evlerinden 
ayrılma olasılıkları daha yüksektir.

Kırsal alanlara yatırım yapmadıkça ve genç 
insanlar için cazip beklentilerle güçlü kırsal 

Kırsal bölgeleri kalkındırma projeleri kırsal 
toplulukları ekonomik ve sosyal olarak 
dönüştürmekte toplumsal cinsiyet eşitliğini ve 
kapsayıcılığını da desteklemektedir.

Kırsal kesime yatırım yapmak demek herkes 
için daha parlak bir geleceğe yatırım yapmak 
anlamını taşımaktadır54.

Aile ve küçük ölçekli tarım ayrıca dünya gıda 
güvenliği ile de ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.

Aile tarımı geleneksel gıda ürünlerini korurken, 

Kırsal kesime yatırım 
yapmak demek herkes için 
daha parlak bir geleceğe 
yatırım yapmak anlamını 
taşımaktadır.

“

“
53FAO, http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/270462/ 54IFAD, https://www.ifad.org/web/guest/investing-in-rural-people 
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dengeli bir beslenmeye katkıda bulunurken, 
dünyadaki biyoçeşitliliği ve doğal kaynakların 
sürdürülebilir kullanımını güvence altına 
almaktadır.

Aile çiftçiliği (kırsal/ köy tarımı), özellikle 
sosyal koruma ve toplumların refahı için özel 
politikalar ile birleştirildiğinde, yerel ekonomileri 
destekleme fırsatını temsil etmektedir55. 

Köy tarımı, küresel açlık sorununa çözümün 
de bir parçasıdır. Tarım çiftliklerinin %90’ından 
fazlası bir birey veya bir aile tarafından 
işletilmektedir ve dünya gıdalarının yaklaşık 
%80’ini tarım arazilerinin ise % 70-80’ini 
oluşturmaktadır56.

Birleşmiş Milletler, sayıları bir hayli fazla olan 
aile çiftçilerinin açlığı ortadan kaldırmalarındaki 
ve doğal kaynakları korumadaki önemini 
vurgulamak için 2014 yılını Uluslararası Aile 
Tarımı (Çiftçiliği) Yılı (The 2014 International 
Year of Family Farming, IYFF) olarak ilan 
etmiştir.

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, 
500 milyondan fazla, ya da on çiftlikten 
dokuzu aileler tarafından yönetilmekte, bu 
da aile çiftliklerinin tarımın baskın biçimini 
oluşturduğunu ifade etmektedir. 

BM tarıma verdiği önemi 2014 yılını “Aile 
Çiftçiliği”, 2015 yılını “Toprak Yılı” ve 2016’yı 
da “Bakliyat Yılı” ilan ederek göstermiştir57. 
FAO’nun, “Gıda ve Tarımın Durumu 2014: 
Aile çiftçiliğinde (kırsal tarımda) yenilik, aile 
çiftlikleri ve küresel gıda güvenliği” raporunda 
aile çiftliklerinin yoksulluğu azaltma ve çevresel 
sürdürülebilirliği sağlamadaki rolleri analiz 
edilmiştir.

Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı sona ermesine 
rağmen aile çiftlikleri ve kırsal tarım hala 
açlık sorununa çözümün önemli bir parçası 
olmaya devam etmektedir ve aile çiftçilerinin 
daha verimli hale gelmeleri potansiyellerini 
geliştirmeleri için desteklenmeleri 
gerekmektedir58.

Günümüzde dünya nüfusunun %45,4’ü 
neredeyse yarıya yakını kırsal alanlarda 
yaşarken dünya nüfusunun yaklaşık %40’ı bir 
başka ifade ile yaklaşık 2,6 milyar insan ise 
geçimlerini tarımdan sağlamaktadır. Dünya 
çapında 537 milyon aile çiftliklerinden %83’ü 
2 hektardan büyük olmayan arazileri ve %97’si 

Dünyadaki 10 hektar ve 
altındaki büyüklükte olan 
çiftliklerAsya ve Afrika’daki 

ortalama çiftlik büyüklüğü 
azalırken, Avrupa ve 
Kuzey Amerika’daki 
çiftlikler büyümektedir. 

“

“

de 10 hektardan az tarım arazilerini işlemekte 
olup bunlar küçük ölçekli çiftliklerdir. Ancak bu 
küçük çiftlikler, gıda üretiminin büyük miktarını 
karşılamaktadır. Dünyada küçük çiftçilerin 
yüzdesi küçülse de, mutlak sayıları Asya’da artış 
göstermektedir. Asya ve Afrika’daki ortalama 
çiftlik büyüklüğünde azalma görülürken, Avrupa 
ve Kuzey Amerika’daki çiftlikler büyümektedir. 
Bu da gelişmiş ülkelerin tarımın önemini 
kavradığını ve aile çiftliklerine gerekli desteği 
vermeye başladığını göstermektedir59. 

59https://www.globalagriculture.org/report-topics/industrial-agriculture-and-small-scale-farming.html55FAO, http://www.fao.org/family-farming-2014/en/
56FAO, http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/270855/
57UN, http://www.un.org/en/sections/observances/international-years/index.html
58FAO, http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/270855/
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60https://www.globalagriculture.org/report-topics/industrial-agriculture-and-small-scale-farming/industrial-agriculture-and-small-scale-
farming.html
61https://www.globalagriculture.org/report-topics/industrial-agriculture-and-small-scale-farming.html

Yukarıdaki tabloda Ülker Bisküvi’nin yıllara 
göre net satış gelirleri ile bu gelirden çiftçilere 
ve üreticilere ödenen ücretlerin, çalışanlara 
ödenen ücretlerin payı görülmektedir. 2017 
yılında gelirlerin yaklaşık %51,7’si üreticilere 
ödenirken %12,2 si çalışanlara ücret olarak 
ödenmektedir. Faaliyetler vergi öncesi kar 
yaklaşık %10,5 olarak gerçekleşirken dönem karı 
ise %9 olarak gerçekleşmiştir. Ülker Bisküvi 2017 
yılında ağırlıklı olarak Türk çiftçisinden aldığı 
buğdayı una dönüştürdükten sonra un, şeker, 
fındık, kakao gibi diğer girdileri de ekleyerek 
katma değer oluşturmuştur. Ülker Bisküvi, 
buğdayın tarlada oluşan katma değerini önce una 
sonra da üretim teknolojisiyle bisküvi ve diğer 
atıştırmalık ürünlere dönüştürerek endüstriyel 
katma değer yaratmaktadır. Ülker Bisküvi ortaya 
koyduğu üretim, teknoloji ve Ar-Ge becerisi ile 
söz konusu tarımsal ürün katma değerini 4,8 
milyar TL’lik gıda endüstrisi katma değerine 
dönüştürmektedir. Ülker Bisküvi bütün bu süreçler 
sonunda oluşturduğu katma değeri paydaşları ile 
paylaşmaktadır.

Kaynak: Ülker Bisküvi Faaliyet Raporlarından düzenlenmiştir.

Tablo 25. Yıllara Göre Yaratılan Katma Değer

Dönem 2015 2016 2017

Toplam Net Satış Geliri 

İlk Madde ve Malzeme Giderleri

Personel Giderleri

Esas Faaliyet Karı

Faaliyetler Vergi Öncesi Kar

Dönem Karı

3793,7

56,3%

10,2%

11,4%

9,5%

8,5%

4193,8

51,9%

12,0%

12,1%

8,0%

6,8%

4811,0

51,7%

12,2%

12,4%

10,5%

9,0%

62https://www.globalagriculture.org/report-topics/industrial-agriculture-and-small-scale-farming/industrial-agriculture-and-small-scale-farming.html  

Endüstriyel Tarım, işgücünden ziyade 
sermayenin, makine ve yeni teknolojilerin yoğun 
olarak kullanıldığı tarım biçimidir. Endüstriyel 
üretim sistemleri ile kitlesel tarım üretiminin ve 
verimliliğin arttığı görülmektedir60.

Dünyada bugün bile tarım, ülke ekonomileri 
ve toplumların belli kesimi için önemli bir 
gelir kaynağı ve dünyanın en büyük ekonomik 
aktivitesidir. Ekonomik olarak aktif nüfusun üçte 
biri geçimini tarımdan sağlamaktadır. Asya ve 
Afrika’da, milyonlarca küçük ölçekli ve geçimlik 
çiftçi dünya çapında tüketilen gıdaların çoğunu 
çok küçük arazilerde üretmektedir. Endüstriyel 
üretim sayesinde sadece büyük ekonomik 
birimler, modern tekniklerle yetiştirme 
yöntemleri aracılığıyla, esas olarak kimyasal 

girdiler ve makinelerin kullanımıyla, rekabetçi 
bir şekilde üretkenlikte artış sağlayabilmiştir. 
Hızla büyüyen dünya nüfusunu beslemek için 
tarımda kısa sürede verimlilikte küresel bir artış 
gerekli görülmüş bu da endüstriyel tarım ile 
elde edilmiştir61.

Genel olarak, Kuzey ve Güney Amerika, 
Avustralya ve Avrupa’da tarımın büyük ölçekli 
sanayileşmesi ve Asya’daki “Yeşil Devrim”, 
geçtiğimiz elli yıl boyunca üretkenliği ve 
rasyonelleşmeyi artırmada etkileyici başarılara 
yol açmıştır. Böylece, küresel tarımsal 
üretimdeki artış, nüfus artışını aşmıştır. Farklı 
tahminlere göre, mevcut küresel tarımsal 
üretim ile ve de mümkün olduğu kadar verimli 
bir şekilde kullanıldığı takdirde 10 ila 14 milyar 

insanı besleyebilecek duruma gelmiştir. Ancak 
tahıl üretiminin yarısından azı doğrudan gıda 
olarak kullanılırken geri kalanı hayvan yemi 
olarak kullanılmakta, yakılmakta, biyoyakıtta ya 
da diğer endüstriyel ürünlerde kullanılmaktadır. 
Endüstriyel tarım sayesinde 1965 yılında 
toplamda 900 milyon ton kişi başına ise 274 kg 
olan küresel tahıl üretimi 2015 yılında 2,5 milyar 
tona ve kişi başına 343 kg’a yükselmiştir .

Ülker Bisküvi de Türkiye’de hem köy 
tarımını hem de endüstriyel tarımı şimdiye 
kadar desteklemiştir, bundan sonra da 
destekleyecektir. Yerli kırsal üretimi Türk 
üreticileri hem hammadde alımında ilk tercih 
sırasına koyarak hem de üretimlerinde verimi 
arttırmaları için teknolojiden faydalanmalarını 
sağlayarak teşvik etmiştir.
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Yukarıdaki şekilde anlatılan “Değer Zinciri” 
terimi ilk defa Michael Porter tarafından 1985 
yılında yayınladığı “Rekabet Avantajı: Üstün 
Performansın Yaratılması ve Sürdürülmesi 
(Competitive Advantage: Creating and 
Sustaining Superior Performance” adlı 
kitabında kullanılmıştır.  Değer zinciri analizi, 
organizasyonun gerçekleştirdiği faaliyetlerini 
tanımlar ve onları organizasyonların rekabetçi 
pozisyonu ile ilişkilendirir.

Değer zinciri analizi, bir organizasyon içindeki 
ve çevresindeki faaliyetleri tanımlar ve bunları 
bir organizasyonun rekabet gücünün analizi 
ile ilişkilendirir. Bu nedenle, her bir aktivitenin 
kuruluşların ürün veya hizmetleri ne kadar 
değer kattığını ölçer. Bu fikir bir organizasyonun 
makine, ekipman, insan ve paradan oluşan 

D
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k 
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ri

Birincil Aktiviteleri

Pazarlama ve 
Satış

(reklam, 
promosyon, 

fiyatlandırma, 
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bakım, ürün 
güncelleme, 

yedek parçalar)

Ürün Yönetimi

(operasyonlar, 
makinalar, iş 
istasyonları, 

montaj, testler, 
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depolama ve 
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elleçleme, 
depolama)

Kuruluşun Altyapısı
(genel yönetim, muhasebe, finansman, stratejik planlama, IT)

İnsan Kaynakları Yönetimi
(işe yerleştirme, eğitim, geliştirme, kariyer yönetimi)

Teknoloji Geliştirme
(ARGE, ürün ve süreç iyileştirme)

Tedarik Yönetimi, Satın Alma
(hammadde, makina ekipman, işletme malzemeleri temini)

Ka
r M

ar
jıHangi 

aktivitelerimizle 
katma değer 

yükselteceğiz?

Kaynak: Türkiye’de Tarımsal Gıda Sektörü’nün Değer Zinciri Analizi İle Değerlendirilmesi, İSO.

Şekil 6. Porter’a Göre Değer Zinciri

rastgele bir derlemeden daha fazlasıdır iç 
görüsü üzerine inşa edilmiştir

Bir tek bu şeyler sistemlere ve sistematik 
aktivasyonlara göre düzenlenmişse, müşterilerin 
fiyat ödemek istedikleri bir şey olarak üretilmesi 
mümkün olacaktır. Porter, belirli faaliyetleri 
gerçekleştirebilme ve bu faaliyetler arasındaki 
bağlantıları yönetmek yeteneğinin bir rekabet 
avantajı kaynağı olduğunu savunmaktadır63.

Aşağıdaki tabloda Gıda Değer Zinciri, tarım 
ürünlerinin tarladan tüketiciye ulaşana kadar 
geçirdiği aşamalar görülmektedir. Zincirin 
son halkası olan gıda tüketicileri artık yalnızca 
tüketecekleri ürünün içerik ve güvenilirliğini 
merak etmemekte aynı zamanda nasıl üretildiği, 
çevresel ve sosyal etkileri ile de ilgilenmektedir. 
Bu da gıda sektöründe yeni standartlar, 

sertifikalar, çevresel ayak izi, organik yiyecekler, 
GDO gibi konuları gündeme ve/veya ön plana 
getirmektedir. Değer zincirindeki bu gelişmeler, 
bu zinciri oluşturan katmanlarda değişik etkiler 
yaparken, bazı yeni sorunların yanı sıra bazı 
yeni fırsatları da ortaya çıkarmaktadır. Değer 
zincirindeki gelişmelerin bir diğer sonucu 
da değer zincirin birbirine bağlı katmanların 
yanı sıra özel ve kamu sektörleri ve birbirine 
uzak katmanlar arasında da bir işbirliğine yol 
açmasıdır. Bu işbirliği birleşme, satın alma, 
kooperatifleşme, ortak girişim, başkalarını 
dışlayan ortaklık, başkalarını dışlamayan 
ortaklık, sözleşme gibi sıkıdan gevşeğe uzanan 
biçimlerde olabilmektedir64.

Değer zinciri analizi, bir 
organizasyon içindeki ve 
çevresindeki faaliyetleri 
tanımlar ve bunları bir 
organizasyonun rekabet 
gücünün analizi ile 
ilişkilendirir. 

“

“
63FAO, http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/fisheries/docs/ValueChain.pdf 64TİM Tarım Raporu 2016.
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Tablo 26. Gıda Değer Zinciri

Kaynak: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/06/agricultural-and-food-value-chain-v2.pdf 

Girdi Sağlayıcılar Gıda Sanayi Perakendeciler TüketicilerÜreticiler/ 
Çiftçiler Ticaret

• Tohum

• Gübre

• Makine

• İlaç (tahıl koruma)

• Mahsul Sigortası

• Gıda maddeleri

• Bitkisel 
(Tahıl) • Bitkisel

• Yağlı Tohumlar

• Biyoyakıt

• Meşrubat

• Hipermarketler

• Süpermarketler

• Semt Dükkanları

• Kentsel

• Kırsal

• Fırınlanmış Unlu
Mamuller (Atıştırmalık)

• Yurt dışı
(ihracat)

Bazı markalar Türkiye’nin tarihine tanıklık 
etme onurunu taşımaktadır. Ülker Bisküvi de 
1944 yılından bu yana Türkiye ile gelişmekte, 
birlikte büyümektedir. Bir radyo spotunda, 
bir televizyon reklamında, bir bakkal rafında, 
bir misafirlik anında yıllardır aynı mutluluk 
ifade edilmektedir. Sürdürülebilirlik yaklaşımı 
doğrultusunda, zaman ne kadar değişse 
de, nesiller boyunca hayata tat katmak için 
çalışılmaktadır65.

Ülker Bisküvi sektörde en iyi uygulamaları takip 
ederek, daha iyisini yapmayı hedeflemektedir. 
Değer zincirindeki tüm paydaşların temel 
gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı 
olurken özellikle çiftçiler ve üreticiler ile birlikte 
yol almayı amaçlamaktadır. Şirket değerleri ile 
sürdürülebilir toplum değerlerini harmanlayarak, 
iş yapış şekillerinde bütünleştirmektedir66.

Ülker Bisküvi, uluslararası büyük ve lider 
şirketlerin sosyal, çevresel ve yönetimsel 
performanslarına göre listelendiği Dow Jones 
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almak için 
de çalışmalar yapmaktadır. Buna ek olarak 
faaliyetler üzerinde kısa ve uzun vadeli etkili 
olabilecek riskler tespit edilip, raporlanmakta ve 
önlemeye çalışılmaktadır67. 

Sürdürülebilirlik anlayışını şirket içi 
uygulamalardan öteye taşıyarak ürünlerin 
tüm yaşam döngüsünü benimsemek için 
çalışılmaktadır. Bu yaklaşımla sürdürülebilir 
büyümenin en temel halkalarından biri 
olan “sürdürülebilir hammadde tedariki” 
Ülker Bisküvi için büyük bir öneme sahiptir. 
Stratejisini, sadece kendi operasyonları ile sınırlı 
kalmayan, tedarikçilerini de kapsayan bir bakış 
açısıyla oluşturmaktadır.

Ülker Bisküvi, atıştırmalık ürünlerin ana 
hammaddesi olan unun tamamını Yıldız 
Holding grup şirketi olan Önem Gıda’nın 
Ankara fabrikasından tedarik ederken unun 
hammaddesi olan buğdayın ise yaklaşık 
%80’ini yurtiçinden temin etmekte ve anlaşmalı 
çalıştığı yüz binlerce üreticinin hayatına değer 
katmaktadır68.

Ülker Bisküvi buğday ve diğer tarımsal 
hammadde alımlarında ithalat yerine yerli 
çiftçiden tedarike öncelik vermektedir. Ayrıca 
çiftçilere tohum desteği vermek suretiyle 
sözleşmeli ekimler yapılmaktadır. Buğdayın 
iyileştirilmesi için tohum ıslah çalışmalarına 
da destek olunmaktadır. İleriki bölümlerde 
de anlatılacağı üzere yaklaşık 10 yıldır Konya 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü ile birlikte yürütülen bisküvilik buğday 
tarım ıslahı çalışmaları neticesinde aşağıdaki 
bölümlerde daha detaylı anlatılacak olan 
“Ali Ağa” olarak isimlendirilen verimi yüksek, 
hastalık ve kuraklıklara dayanıklı bir buğday 
türü geliştirilmiştir. 

Sürdürülebilir tarım kapsamındaki çalışmalara 
ayrıca yulaf ürünleri için de devam 
edilmektedir69.

65Ülker Bisküvi Faaliyet Raporu 2017.
66http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz-vizyonumuz/surdurulebilirlik-ilkelerimiz.aspx  
67Ülker Bisküvi Faaliyet Raporu, 2017.
68Merkezi İstanbul Topkapı Davutpaşa’da bulunan Önem Gıda 2012 yılından itibaren Ankara Akyurt Şubesinde bisküvilik un üretimine başlamıştır. 
69Ülker Bisküvi, http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/surdurulebilirlik/deger-zinciri/surdurulebilir-tarim-uygulamalari.aspx
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Ülker Bisküvi’de değer zinciri işlenmemiş 
ürünün hasat sonrasında çiftçiden alınması 
ile başlayarak üretim sürecine sokulması ve 
ambalajlanan işlenmiş ürünlerin perakendeciler 
ve dağıtıcılar aracılığı ile nihai tüketiciye 
ulaştırılması olarak tanımlanabilir (Şekil 7).

Ülker Bisküvi faaliyet gösterdiği ülkeler ve 
bölgelerde kurduğu üretim, satış ve dağıtım 
altyapısı sayesinde kalıcı ve sağlam bir şekilde 
çalışmaktadır. Türkiye’de ve faaliyet gösterdiği 
coğrafyalarda markalarına; tüketiciler, 
distribütörler, satış kanalları ve ürünleri ile 
değer zincirine yatırım yapmaya devam 
edecektir70.

2016 yılında bünyesine katılan Suudi Arabistan 
ve Mısır’daki modern üretim tesisleri ile 
uluslararası alanda ikinci fazı 2017 yılında 
tamamlanan satın almaların oluşturduğu gerek 
maliyet gerekse satış ve dağıtım avantajları 

ÜLKER BİSKÜVİ’NİN 
MARKA, TÜKETİCİ, 
DİSTRİBÜTÖR, SATIŞ 
KANALLARI VE ÜRÜNLER 
KAPSAMINDA DEĞER 
ZİNCİRİNE YAPTIĞI 
YATIRIMLAR

Ülker Bisküvi yurt içinde Ankara, Esenyurt, 
Gebze, Karaman, Silivri ve Topkapı’da olmak 
üzere 6, yurtdışında Kazakistan, Mısır ve Suudi 
Arabistan’da olmak üzere 3 toplamda ise 9 
fabrikada üretim gerçekleştirmektedir.

Şekil 7.  Değer Zinciri Halkası

Kaynak: İSO, Türkiye’de Tarımsal Gıda Sektörü’nün Değer Zinciri 
Analizi İle Değerlendirilmesi.

ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgeleri için 
yerel üretim üssü olma yolunda emin adımlarla 
ilerlemektedir.

Sektördeki öncü konumunu korumak için 
yatırımlarına 2017 yılında da devam eden 
Ülker Bisküvi yıl boyunca; yeni tesis kurulumu, 
kapasite artırımı, üretim hatlarının tadilatı, 
verimlilik artışı, hijyen ve depolama gibi 
yatırımlar gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirdiği 
yatırımlarla müşteri memnuniyetini artırmayı 
hedefleyen Ülker Bisküvi, böylece ürün kalitesini 
her geçen gün geliştirmekte ve verimliliğe 
katkıda bulunarak maliyet tabanını daha da 

rekabetçi hale getirmektedir. Ülker Bisküvi, 2017 
yılında konsolide olarak yaklaşık 319 milyon TL 
yatırım bedeliyle kolileme makinası alımı, üretim 
besleme ünitesi yenilenmesi, servis tanklarının 
yenilenmesi, yeni ambalaj makinesi alımı ve 
yeni hat kurulumu alanlarında modernizasyon 
çalışmalarını gerçekleştirmiştir71.

71Ülker Bisküvi Faaliyet Raporu 2017.70Ülker Bisküvi Faaliyet Raporu 2017.
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Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yol haritası 
çerçevesinde, Ülker Bisküvi bünyesinde 
oluşturulan sürdürülebilirlik yaklaşımı 
ve vizyonu doğrultusunda hazırlanan 
sürdürülebilirlik raporları üretim için 
hammaddesini tedarik ettiği Türk çiftçisinden 
başlayarak, tüm tedarikçiler, dağıtım kanalındaki 
tüm paydaşlar, lojistik destek birimleri, 
tüketiciler, hissedarlar ve diğer paydaşlarla 
sorumlu ve şeffaf bilgi paylaşımını, etkili bir 
bilgilendirme ağını oluşturmak adına, en 
önemli iletişim kanalarından birisi olarak öne 

ÜLKER BİSKÜVİ’NİN 
TÜRKİYE EKONOMİSİNE 
TARIM VE GIDA 
ENDÜSTRİSİNDEKİ DEĞER 
ZİNCİRİ BOYUTUNDA 
KATKISI

çıkmaktadır. Ülker Bisküvi’nin Türkiye’nin 
Sürdürülebilir Büyüme Stratejisine ve Sürecine 
Katkısı’nı ele alan bu rapor, ‘Sürdürülebilirlik 
Raporları’nın ortaya koyduğu perspektif 
ışığında, Ülker Bisküvi’nin kurumsal yönetim, 
beşeri sermaye, yenilikçilik (inovasyon), çevresel 
ve sosyal alanlardaki hedef, performans ve 
ilerlemelerini, Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme 
stratejilerine kritik önemdeki katkısı boyutunda 
detaylı bir şekilde analiz etmektedir. Ayrıca 
Ülker Bisküvi’nin faaliyetlerinin Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’yle ilintili yönleri, bağlantıları 

da ortaya konularak bu hedeflere katkıları 
paylaşılmaktadır.

Sürdürülebilirlik, Ülker Bisküvi’nin kuruluşundan 
itibaren birincil hedefleri arasında yer almış 
önemli bir kavramdır. Sürdürülebilirlik 
hedeflerinin takibi için yönetim kurulu başkan 
yardımcısının liderliğinde Sürdürülebilirlik 
Platformu Yönetim Kurulu’nun ve kuruma ait 
web sitesinde bu konu ile ilgili ayrı bir başlık72 
oluşturulması kurumun bu konuya verdiği 
önemin göstergeleridir. 

Ülker Bisküvi, hedeflerine varmak, çalışanlarına, 
hissedarlarına, tedarikçilerine ve ülke 
ekonomisine kazandırmak için faaliyette 
bulunmaktadır.

Sürdürülebilir büyümenin en temel 
halkalarından biri olan sürdürülebilir hammadde 
tedariki Ülker Bisküvi için büyük öneme sahiptir. 
Kurum, büyüme stratejisini, sadece kendi 
operasyonları ile sınırlı tutmayan, yaklaşık 9.500 
çalışan ve 2.900’ye ulaşan tedarikçisini de 
kapsayan bir bakış açısıyla ülke ekonomisine 
değer katmaya çalışmaktadır. 

Ülker Bisküvi faaliyet 
gösterdiği ülkeler ve 
bölgelerde kurduğu 
üretim, satış ve dağıtım 
altyapısı sayesinde kalıcı 
ve sağlam bir şekilde 
çalışmaktadır.

“

“

72http://www.surdurulebilirlik.ulker.com.tr/
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Ülker Bisküvi ülke ekonomisine hem üretimi 
ve yarattığı istihdam hem de ihracatı ile dış 
ticaret açığını azaltıcı yönde katkıda bulunurken 
insanı merkezine yerleştirdiği sosyal sorumluluk 
ve çevreyi koruma bilincini de öncelikli 
hedef olarak benimsemiştir. Bu hedefler 
doğrultusunda sürekli yatırımlarını arttıran 
Ülker Bisküvi 2013 yılında 78 milyon TL yatırım 
yaparken 2017 yılında bu rakamı yaklaşık 319 
milyon TL ye taşıyarak ülke ekonomisine olan 
güvenini göstermiştir (Şekil 8).

73British Retail Consortium (İngiliz Perakendeciler Birliği Standardı)
74http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-tr/kurumsal 

Şekil 8. Ülker Bisküvi’de Yıllara Göre Yatırımlar

Kaynak: Ülker Bisküvi Sürdürülebilirlik Platformu.
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Sektördeki öncü 
konumunu korumak 
için yatırımlarına 2017 
yılında da devam eden 
Ülker Bisküvi yıl boyunca; 
yeni tesis kurulumu, 
kapasite artırımı, üretim 
hatlarının tadilatı, 
verimlilik artışı, hijyen ve 
depolama gibi yatırımlar 
gerçekleştirmiştir. 

“

“Toplam atıştırmalık üretimini, yurt içinde 6 yurt 
dışında 3 fabrikada gerçekleştiren Ülker Bisküvi, 
yıllık toplamda yaklaşık 937 bin ton üretim 
kapasitesi ile sektörünün lideridir. 

Kaynak: Ülker Bisküvi Faaliyet Raporu 2017 verilerinden hazırlanmıştır.

Tablo 27. Ülker Bisküvi'nn Üretim Tesisleri

Tesisin
olduğu yer

Kuruluş/ 
Satın 

Alınma 
Tarihi Üretilen ürün

Yıllık kapasite 
(bin ton)

İstanbul, Silivri

İstanbul, Esenyurt

İstanbul, Topkapı

Ankara

Karaman

Gebze

Mısır

Suudi Arabistan

Kazakistan

1995

1992

1991

1969

1986

1997 

2016

2016

2017

Çikolata 

Kek

Çikolata  

Bisküvi 

Bisküvi

Bisküvi ve kek

45   

62   

195   

150  

215   

122  

44   

57   

47   

Bisküvi, kek ve
çikolata

Bisküvi, kek
ve çikolata
Bisküvi, kek ve
çikolata

Yukarıdaki tabloda Ülker Bisküvi’ye ait üretim 
tesisleri, kuruluş yılları, yıllık üretim kapasiteleri 
ve bu tesislerde üretilen ürünler görülmektedir. 
Ülker Bisküvi, İstanbul/Topkapı fabrikasında 
çikolata üretimi, İstanbul/Silivri fabrikasında 
çikolata ve çikolata kaplı bisküvi üretimi, Gebze 
fabrikasında bisküvi ve kraker üretimi, İstanbul/ 
Esenyurt fabrikasında kek üretimi, Ankara 
fabrikasında bisküvi ve Karaman fabrikasında 
bisküvi, kek, kraker ve çikolata üretimi, Mısır’da 
bisküvi ve kek üretimi, Suudi Arabistan’da 
bisküvi, kek ve çikolata üretimi ile Kazakistan’da 
bisküvi, kek, kraker ve çikolata üretimi 
yapmaktadır. Bisküvi ve kraker alanlarında 
ulusal ve uluslararası pazarlara sunduğu 330 
çeşit ürünle dünyanın dev gıda üreticileri 
arasında yer alan Ülker Bisküvi, sektörünün 
tartışmasız lideri konumundadır. 1996 yılında 
üretimde kalite standardını belirleyen ISO 9002, 
2001 yılında ise gıda güvenliğinde kalite ve 
standardın ifadesi olan HACCP belgelerini alan 
Ülker Bisküvi, 2002 yılında da Avrupa merkezli 
kalite belgelendirme kuruluşu BRC73’nin en 
yüksek notu olan “üst düzey/ high level” 
derecesini alarak kalite konusundaki başarısını 
perçinlemiştir74.

ÜLKER BİSKÜVİ’NİN KATMA 
DEĞER ÜRETİMİ VE TÜRKİYE’NİN 
GSYH’SINDAKİ ROLÜ 
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Kaynak: Ülker Bisküvi Sürdürülebilirlik Platformu.

Tablo 28. Yıllara Göre Ülker Bisküvi’ye Ait Yurtiçi Üretim Tesislerinin Kapasite Kullanım Oranları

2013 2014 2015 2016 2017

Hem kendi markaları 
altında hem de fason 
üretim yapmaktadır

Yıllık kapasite 
(bin ton) 30 30 30 45 45

67% 57% 50% 38% 38%

45 45 45 50 62

91% 89% 92% 80% 65%

194 194 223 195 195

57% 55% 47% 52% 53%

109 109 120 150 150

90% 86% 93% 73% 77%

195 195 195 215 215

60% 65% 66% 49% 47%

87 88 88 119 122

89% 94% 97% 64% 73%

Kapasite kullanım 
oranı (%)

İstanbul,
Silivri

Dankek 8 Kek, Pöti, 
Choco, Albeni, Kekstra, 
Alpella, O'lala (Sufle, 
Bar), Çikolatalım, Smartt 
Sütkek, Çokokrem 
Pankek

Yıllık kapasite 
(bin ton)

Kapasite kullanım 
oranı (%)

İstanbul, 
Esenyurt

Hem kendi markaları 
altında hem de fason 
üretim yapmaktadır

Yıllık kapasite 
(bin ton)

Kapasite kullanım 
oranı (%)

İstanbul, 
Topkapı

Rondo, Canpare, Pötibör, Çizi, 
Haylayf, Çokoprens, Probis, 
Halley, Alpella Ring, İkram, 
Çiziviç, Biskrem, Taç Kraker, 
Altınbaşak, Ülker Çubuk 
(Sade), Kat Kat Tat, Hanımeller 
(Çokodolu), 9 Kat Tat

Yıllık kapasite 
(bin ton)

Kapasite kullanım 
oranı (%)Ankara

Ülker Kremalı, Rondo, 
Rulokat, Deluks, Pöti, 
Lokmalık Kek, Alpella, Hobby, 
Çokomel, Caramio, Smart, 
Halley, Biskrem, Finger, 
Demet’s

Yıılık kapasite 
(bin ton)

Kapasite kullanım 
oranı (%)

Karaman

Ülker Çubuk (Tuzlu, Susamlı), 
Biskrem, Hanımeller, Pötibör, 
Krispi (Çeşnili Çubuk, Tırtıklı), 
Probis, Dore, Saklıköy, Çizi, 
Haylayf, Ülker Bebe, 
McVitie's, O'lala Mini Sufle

Yıılık kapasite 
(bin ton)

Kapasite kullanım 
oranı (%)

Gebze

Yukarıdaki tabloda Ülker Bisküvi’ye ait yurt 
içi üretim tesislerindeki kapasite kullanım 
oranları görülmektedir. Ülker Bisküvi üretim 
tesislerinin 2017 yılındaki üretim kapasiteleri 
yurtiçi tesislerde 789 bin yurt dışı tesislerde 
ise 148 bin ton olduğu görülürken yurt içi 
tesisler ortalama %59 kapasite kullanımı ile 
çalışmıştır. Ülker Bisküvi’nin hala üretebileceği 
kapasitesi mevcuttur. Ülker Bisküvi’nin üretimini 
arttırmasıyla Türkiye ekonomisine hem üretim 
ve istihdam yükseltici hem de ihracat yaparak 
dış açığı düşürücü yönde olumlu etkileri olacağı 
açıkça görülmektedir. Buğday üretiminde 
kendine yeten, un üretiminde ve dış ticaretinde 

ise dünyada belli bir ağırlığa sahip Türkiye’nin 
böylece Ülker Bisküvi gibi undan katma değeri 
yüksek besin ürünleri elde eden firmalar 
sayesinde milli geliri ve ihracatı artacaktır.

Ülker Bisküvi üretim tesislerinde sadece kendi 
markaları için üretim yapmamakta üretimi 
olmayan veya yeterli olmayan diğer firmalar 
için de üretim yapmaktadır. Ülker Bisküvi 
ve iştirakleri 2017 yılında başka firmalara ait 
markalar için yaklaşık 697 ton fason üretim 
gerçekleştirildi.
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Ülker Bisküvi’nin ürettiği ürünler hayatımızın 
her anında bize mutluluk yaşatmanın yanı sıra 
tatlı, tuzlu ve diyet seçenekleriyle, ihtiyacımızı 
gidermek için çeşitli seçenekler de sunmaktadır. 
Ülker Bisküvi, günümüz iş temposunda ve 
yoğunluğunda ve her şeye yetişme telaşında 
iken açlığımızı yatıştırmak için Çizi’yi, 
çocuğumuzun beslenme çantasından eksik 
etmediği Çubuk Kraker’ı, formumuzu korumak 
istediğimiz zamanlarda ise düşük kalorili Altın 
Başak’ı ve daha nice çeşitleri ile Türkiye’nin 
bisküvilerini üretmektedir75.

Yenilikçilik anlayışı ve tüketicilerin talepleri 
doğrultusunda buram buram tahıl kokan ve 
lezzetiyle ağızda dağılan lif kaynağı eşsiz lezzet 
Ülker Saklıköy ile taptaze bisküvinin üzerinde 
muhteşem krema ve çikolatadan oluşan Dore 
gibi yeni ürünler de tüketicinin tercihine 
sunulmaktadır.

Aşağıdaki tabloda Ülker Bisküvi’nin 2016 ve 
2017 yılları için ürün kategorilerine göre satış 
hacmi ve gelirindeki değişim görülmektedir. 
2017 yılında atıştırmalık ürünlerin üretim hacmi 
bir önceki yıla göre %3,2 artarken 2016 yılında 

4,05 milyar TL olan satış değeri de %16,7’lik 
bir artış ile 4,72 milyar TL’ye yükselmiştir. 
Atıştırmalık ürünlerin toplam birim fiyatında 
ise yaklaşık %13,1’lik bir artış gözlenmiştir. Bu 
da 2017 yılındaki satışlarda katma değerin bir 
önceki yıla göre arttırıldığını göstermektedir. 
Yurtiçi satışlarda en yüksek gelir çikolata 
satışlarından elde edilirken yurt dışı satışlarda 
ise bisküvi satışları öne çıkmaktadır. Konsolide 
toplamda ise çikolata satışları bisküvi satışlarını 
geçmektedir. 2017 yılındaki 4,72 milyar TL’lik 
yurtiçi ve yurt dışı satışların toplamından 
oluşan konsolide atıştırmalık satışların yaklaşık 
2,24 milyar TL’sini konsolide çikolata grubu 
oluştururken konsolide bisküvi satışları ise 
yaklaşık 2,04 milyar olarak gerçekleşmiştir. 2017 
yılındaki konsolide ortalama birim fiyatı kilo 
başına yaklaşık 8,7 TL olarak gerçekleşirken 
konsolide çikolata birim fiyatı 12,6 olarak 
konsolide bisküvi birim fiyatı 6,7 olarak 
konsolide kek birim fiyatı ise 7,5 TL olarak 
gerçekleşmiştir. En yüksek satış hacmindeki 
ve satış gelirindeki artış 2017 yılında 2016 
yılına göre %6,8 ve %22,4 ile bisküvi grubunda 
görülmüştür.

75Ülker Bisküvi, http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/biskuvilerimiz 

Tablo 29. Ülker Bisküvi’nin Ürün Kategorilerine Göre Satış Hacmi ve Gelirindeki Değişim

Ürün 

Yurt İçi
2016

Konsolide Toplam Değişim (%)Yurt Dışı

Satış 
Hacmi (ton)

Satış Geliri 
(bin TL)

Satış 
Hacmi (ton)

Satış Geliri 
(bin TL)

Satış 
Hacmi (ton)

Satış Geliri 
(bin TL)

Birim Satış 
Geliri 
(TL/Kg)

Satış 
Hacmi (ton)

Birim Satış 
Geliri 
(TL/Kg)

Bisküvi

Kek

Çikolata

Toplam

180.721   

52.773   

139.864   

373.358   

937.977

349.751

1.561.946

2.849.674

105.773

9.094

37.773

152.640

730.505

68.257

398.178

1.196.940

286.494

61.868

177.637

525.999

1.668.482

418.008

1.960.124

4.046.614

5,82

6,76

11,03

7,69

22,4%

6,7%

14,0%

16,7%

14,6%

11,0%

14,1%

13,1%

Kaynak: Ülker Bisküvi Faaliyet Raporu 2017

Ürün 

Yurt İçi
2017

Konsolide Toplam Değişim (%)Yurt Dışı

Satış 
Hacmi 
(ton)

Satış Geliri 
(bin TL)

Satış 
Hacmi (ton)

Satış Geliri 
(bin TL)

Satış 
Hacmi 
(ton)

Satış 
Geliri 
(bin TL)

Birim Satış 
Geliri 
(TL/Kg)

Satış 
Geliri 
(bin TL)

Birim Satış 
Geliri 
(TL/Kg)

Bisküvi

Kek

Çikolata

Toplam

194.206

52.789

140.673

387.668

1.082.032

381.630

1.737.566

3.201.228

111.744

6.713

36.839

155.296

959.707

64.503

497.551

1.521.761

305.950

59.502

177.513

542.965

2.041.739

446.133

2.235.117

4.722.989

6,67

7,50

12,59

8,70

Satış 
Hacmi 
(ton)

6,8%

-3,8%

-0,1%

3,2%

22,4%

6,7%

14,0%

16,7%

14,6%

11,0%

14,1%

13,1%
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“Ülker Bisküvi’nin 2013-2017 döneminde, 5 
yıllık dönemde gerçekleştirdiği sabit sermaye 
yatırım harcamaları 919 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. Ülker Bisküvi’nin Türkiye’nin 
toplam sabit sermaye yatırım harcamalarındaki 
payı dikkate alındığında Türkiye’de sabit 
sermaye yatırımlarının milli gelir üzerindeki 
çarpan etkisinin 3.3 olduğu dikkate alındığında, 

2013-2017 dönemindeki yatırımların Türkiye’nin 
milli gelirine çarpan etkisi 3 milyar TL’yi 
aşmaktadır. Toplam üretimin katma değeri de 
dikkate alındığında, tek başına Ülker Bisküvi’nin 
Türkiye’nin milli gelirine katkısı 2013-2017 
dönemi için 21,6 milyar TL’yi 2017 yılı için ise 5,9 
milyar TL’yi yakalamaktadır.

Kaynak: Yazarlar tarafından TÜİK ve Ülker Bisküvi verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Tablo 30. Ülker Bisküvi’nin Türkiye’nin Milli Gelirine Katkısı

Yıllar

Ülker 
Bisküvi 
Yatırımları

Ülker 
Bisküvi 
Satışlar

Türkiye 
Gayrisafi Sabit 
Sermaya 
Oluşumu 
(TÜİK)

Toptan ve 
Perakende 
Ticaret(TÜİK)

Ülker Bisküvi 
Yatırımlarının 
Çarpan Etkisi 
ile Milli Gelir 
ve 
Kullanılabilir 
Gelir’i Arttırıcı 
Etkisi

Gayrisafi yurtiçi 
hasıla(TÜİK)

2013

2014

2015

2016

2017
2013-2017 
dönemi toplamı

78.000.000

96.000.000

168.000.000

258.000.000

319.000.000

919.000.000

2.748.370.545

2.891.213.747

3.793.737.272

4.193.774.746

4.811.032.525

18.438.128.835

516.209.714.848

590.742.456.710

694.786.860.234

764.661.719.198

931.869.606.901

3.498.270.357.892

201.817.207.281

234.133.267.257

268.544.510.381

296.142.108.461

368.143.706.329

1.368.780.799.710

1.809.713.086.703

2.044.465.875.822

2.338.647.493.683

2.608.525.749.333

3.106.536.751.445

11.907.888.956.986

273.450.144

332.240.762

565.489.772

880.127.286

1.063.437.649

3.128.217.328

Yıllar

2013

2014

2015

2016

2017
2013-2017 
dönemi toplamı

Ülker 
Bisküvi’nin 
Türkiye 
GSYH’sına 
Toplam 
Katkısı

Türkiye 
Gayrisafi 
Sabit 
Sermaye 
Oluşumunun 
GSYH’sına 
Katkısı(TÜİ 
,%)

Toptan ve 
Perakende 
Ticaretinin 
GSYH’sına 
Katkısı(TÜİK,
%)

GSYH Gayri 
SafiSermaya 
Oluşumu 
(Yatırımların 
Çarpan Etkisi)

Ülker Bisküvi 
Yatırımlarının 
Çarpan Etkisi ve 
Milli Gelir ve 
Kullanılabilir Gelir’i 
Arttırıcı Etkisinin 
Türkiye GPSH’sına 
Oranı

Ülker Bisküvi 
Satışlarının 
Türkiye 
GSYH’sına 
Oranı

3.021.820.689

3.223.454.509

4.359.224.044

5.073.902.032

5.874.470.174

21.566.346.163

28,5&

28,9%

29,7%

29,3%

30,0%

29,4%

11,2%

11,5%

11,5%

11,4%

11,9%

11,5%

3,5

3,5

3,4

3,4

3,3

3,4

0,15%

0,14%

0,16%

0,16%

0,15%

0,15%

0,02%

0,02%

0,02%

0,03%

0,03%

0,03%

Üstelik tarımsal üretimin verimliliğine yönelik 
projelerin Türkiye’nin tarımsal üretim katma 
değerinin artışına ve yurtiçi satışlar için 
Türkiye sathındaki büyük satış ve dağıtım 
ağının hizmetler sektörü üzerinden sağladığı 
katma değer katkısı da dikkate alındığında, bu 
rakamı pek ala artırmak mümkündür. Tarımda 
birlikte proje yürütülen çiftçi sayısı, tüm üretim 
bandında çalışan işçi, mühendis ve beyaz yakalı 
personel sayısı ve Türkiye sathındaki dev satış 
ve dağıtım ağı dikkate alındığında, Türkiye’nin 
2013-2017 döneminde milli gelirine katkısı 
21,6 milyar TL olan Ülker Bisküvi’nin ne kadar 

geniş bir ‘alın terini’, emeğini ortaya koyan 
kesime dokunduğu, geniş katılımlı bir değer 
zinciri oluşturabildiği görülebilmektedir. Bu 
nedenle, Ülker Bisküvi’nin tüm ekosistemi, tüm 
değer zincirini gözeten ve sektöründeki tüm 
paydaşları daha yüksek katma değere teşvik 
eden kapsayıcı yaklaşımını, stratejik öneme 
sahip diğer sektörlerdeki benzer şirketlere 
örnek gösterip, değer zincirinin bütününü 
kapsayan proje ve süreç yöneten Ülker Bisküvi 
örneğindeki şirketleri desteklemek,  Türkiye’nin 
sürdürülebilir büyüme ve kalkınma stratejisiyle 
örtüşen bir yaklaşım olacaktır. 
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Başta Orta Doğu, Rusya ve Orta Asya 
Cumhuriyetleri olmak üzere Avrupa, Afrika 
ve Amerika’da birçok ülkeye ürün ihraç eden 
Ülker Bisküvi, Türkiye’nin kalite anlayışını da 
dünya ölçeğinde başarıyla temsil etmektedir. 
Üretimden tüketime, sürecin tüm aşamalarında 
sinerji sağlayan etkin bir kontrol sistemine sahip 
olan Ülker Bisküvi, sürdürülebilir kârlı büyümeye 
odaklı stratejisiyle yatırımlarına hız kesmeden 
devam etmektedir76.

Ülker Bisküvi, 2017 yılında hem Türkiye’de hem 
de yurtdışı operasyonlarında istikrarlı bir şekilde 
5 senedir süren büyümesinde en yüksek rakama 
ulaşmıştır.  

Ülker Bisküvi, 2017 yılında bölgede (Orta 
Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya), büyüme 
stratejisi çerçevesinde Kazakistan Hamle 
fabrikası ve United Biscuits ürünlerinin 
Suudi Arabistan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
dağıtım-üretim haklarına sahip UI Mena B.V. 
şirketinin yüzde 100 hissesini satın almıştır. 
Böylece Ülker Bisküvi’in Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika pazarındaki konumunu güçlendirme, 
operasyonların konsolidasyonu, pazar payının 
artışı ve bölgede Ülker Bisküvi olarak yerel bir 
üretim üssü olma hedefi için önemli adımlar 
atılmıştır. 

Ülker Bisküvi, dünyanın en önemli premium 
çikolata markalarından biri olan Godiva’nın yeni 
market serisini Türkiye’de üretmeye başlayarak, 
8.000’i aşkın perakende noktasının raflarında 
tüketicilerle buluşturmuştur. Godiva yeni market 
serisinin Orta Doğu pazarlarında lansmanlarını 
gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda Godiva 
2017 yılında başta İngiltere ve Avrupa olmak 
üzere Türkiye’den dünyaya ihraç edilmeye 
başlanmıştır.

Ülker Bisküvi, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan 
ve Kazakistan fabrikalarında atıştırmalık 

ÜLKER BISKÜVİ’NİN TÜRKİYE’NİN 
İHRACATİNA VE DIŞ TİCARET 
DENGESİNE KATKISI

pazarındaki önemli markalarını üreterek 
Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya bata 
olmak üzere küresel anlamda bütün kıtalara 
yönelik ihracat yapmaktadır. Bu büyüyen 
ve gelişen coğrafyalardaki potansiyeli 
değerlendirerek küresel, bölgesel ve yerel 
markalarla sinerji yaratarak bu bölgelerdeki 
pazarlarda ya birinci ya da birinciliğe en 
yakın büyüklüklere sahip olarak çalışmalarını 
yürütmektedir.

Ülker Bisküvi, Türkiye bünyesindeki Ar-Ge 
merkezlerini kullanarak, yüksek teknolojiye 
sahip üretim merkezlerindeki verimli üretim 
teknikleri ile rekabet gücünü, satış ve karlılığını 
arttırmaktadır. Tüm bunlar Ülker Bisküvi için 

77Ülker Bisküvi,  http://www.ulker.com.tr/tr/haberler/haber-detay/ulkerden-karlilikta-tarihi-rekor 
78Ülker Bisküvi, http://www.ulker.com.tr/tr/haberler/haber-detay/biskuvi-atolyesinden-dunya-markasina-

yarım milyar dolarlık bir ihracat potansiyeli, 
Türkiye’den küresel ölçekte dağıtım, satış, yeni 
ürün ve üretim süreçleri anlamına gelmektedir.

Ülker Bisküvi, Türkiye’de organize perakende 
kanallarıyla stratejik iş birlikleri geliştirirken, 
tüketicilere, dağıtım kanallarına, ürünleri ile 
değer katmaya devam etmiştir.

Ülker Bisküvi, sürdürülebilir kârlı büyüme 
potansiyelini, 2018 yılında da çift haneli 
büyüme rakamları ile devam ettirmek için 
Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta 
Asya’da, küresel, bölgesel ve yerel markaları, 
fabrikaları ve kendi satış teşkilatı ile birçok 
ülkede pazar lideri ve önemli bir oyuncu olmayı 
hedeflemiştir77.

1974 yılında, 200 bin dolarlık ilk ihracatını 
gerçekleştiren Ülker Bisküvi, günümüzde 
Küba’dan Afganistan’a kadar 110 ülkeye 
ürünlerini ihraç etmektedir. 200 markası, 
ürün gamında 1.800’den fazla ürün çeşidi 
olan Ülker Bisküvi’nin 2017 yılı cirosu ise 1,6 
milyar TL’si ihracat ve yurt dışı satışlar olmak 
üzere bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 
artarak 4,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
Ülker Bisküvi, 2018 yılının ilk 9 ayı itibariyle 
toplam 1,5 milyar TL’lik yurtdışı satış ve ihracat 
geliri gerçekleştirmiş, aynı dönemdeki satış 
geliri ise 4,2 milyar TL olmuştur. Günümüzde 
teknolojideki gelişmelerle birlikte gelişen 
küreselleşme sayesinde şirketler, ülkelerinden 
kilometrelerce uzaktaki tüketicilere yanı 
başlarındaymış gibi ulaşabilmektedir. 
Türkiye’de birçok nesil nasıl Ülker Bisküvi 
ile büyümüşse günümüzde Ülker Bisküvi 
ürünlerini küresel küçük bir köy haline gelen 
dünyadaki nesillere de ulaştırmaktadır. Bunlar 
doğrultusunda Ülker Bisküvi, Türkiye markası 
olarak sadece iç pazarı değil, dünyayı da 
anlamak zorunda olduğu bilinci ile bütün 
tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar 
yapmaktadır78.

Ülker Bisküvi, Türkiye 
bünyesindeki Ar-Ge 
merkezlerini kullanarak, 
yüksek teknolojiye sahip 
üretim merkezlerindeki 
verimli üretim teknikleri ile 
rekabet gücünü, satış ve 
karlılığını arttırmaktadır.

“

“

76http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-tr/kurumsal
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Ülker Bisküvi, yatırımlarını yapmak ve 
değerlendirmek üzere seçilmiş asal ve fırsat 
coğrafyalardaki tüketicileri anlamaya ve 
ihtiyaçlarını yenilikçi ürünlerle karşılamaya 
çalışmaktadır. Yurt dışındaki fabrikaları, 
bölgesel üretim ve tedarik merkezi olarak 
değerlendirmektedir. Ülker Bisküvi, bir yandan 
da yurtdışı yatırımlarını genişleterek sadece 
ihracat odaklı değil, kalıcı tesislerle idame 
ettirilebilir büyüme sağlayarak uluslararası 
cirosunu arttırmayı hedeflemektedir. Ülker 
Bisküvi’in ‘Dünya markası’ olma vizyonuna 
ulaşmasında, Eylül 2007’de dâhil olduğu 
Turquality programının katkıları oldukça 
önemlidir. Ülker Bisküvi ihracat yaptığı bazı 
ülkelerde ve kategorilerde pazar liderliğine 
aday konumdadır79.

Ülker Bisküvi’nin %19 payla iştirak ettiği Godiva 
Belgium BVBA ve %12 payla iştirak ettiği G-New 
Inc. İle kuruluşundan bu yana dünyanın lider 
premium çikolata ve çikolatalı ürünler markası 
Godiva’yı yöneten Godiva Chocolatier Inc, 2008 
yılında 850 milyon ABD dolarıyla Türkiye’nin 
en büyük yurt dışı satın alımı gerçekleşmiş ve 
beş yılda gerçek bir başarı hikâyesine imza 
atılmıştır. Tüm dünyada 32 bin satış noktasına 
ulaşan Godiva, her yıl ortalama %10’un üzerinde 
büyüme kaydederken, Avusturalya, Çin, 
Endonezya, Kore, Macau, Suudi Arabistan ve 
Türkiye gibi yepyeni coğrafyalara giren Godiva, 
çok daha küresel bir marka haline gelmiş, son 
beş yılda uluslararası satışları %43’ten yaklaşık 
%60’a yükselmiştir. Önümüzdeki yıllarda Çin, 
Orta Doğu ve Türkiye’de büyümeye öncelik 
verecek olan Godiva’nın hedefi her sene 50 
mağaza açmaktır80.

Ülker Bisküvi ve iştirakleri, Ülker Bisküvi 
ürünlerinin yurt dışına satışı ve pazarlanmasını 
gerçekleştirmekte, atıştırmalık (bisküvi, çikolata, 
kek) kategorisindeki Ülker markalı ürünlerin 
ihracatını, oluşturduğu dağıtım kanalları 
ve müşteri portföyü ile 104 değişik ülkeye 
yapmaktadır81.

Bölgesel güçten, dünya 
markasına 

Aşağıdaki tabloya göre Ülker Bisküvi ve 
iştirakleri 2017 yılında yaklaşık 211,1 milyon $ 
değerinde ihracat gerçekleştirirken Türkiye 
toplam atıştırmalık ihracat tutarından %15,6 
pay almıştır. Ülker Bisküvi ve iştirakleri 

aynı yıl 72,5 bin ton ihracat hacmi ile de 
Türkiye bisküvi ihracat hacminden %12,6 pay 
almıştır. Ülker markası ile 2017 yılında hacim 
olarak gerçekleşen ihracat Ülker Bisküvi 
ve iştiraklerinin toplam ihracatının yaklaşık 
%54,7’sini, Türkiye atıştırmalık ihracatının ise 

yaklaşık %6,9’unu oluşturmaktadır. İhracat 
değeri olarak ise Ülker markası ile yapılan 
ihracat Ülker Bisküvi ve iştiraklerinin toplam 
ihracatının yaklaşık %56’sını oluştururken 
Türkiye atıştırmalık ihracatının ise yaklaşık 
%9’unu oluşturmaktadır.

79http://www.ulker.com.tr/tr/haberler/haber-detay/biskuvi-atolyesinden-dunya-markasina- 
80Ülker Bisküvi Faaliyet Raporu 2017.
81Ülker Bisküvi Faaliyet Raporu 2017.
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Kaynak: Ülker Bisküvi.

Tablo 31. Yıllara Göre Ülker Bisküvi ve İştirakleri ’nin ve Ülker Markası İle Yapılan İhracatın
Türkiye Atıştırmalık İhracatından Aldığı Pay

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Türkiye Toplam 
İhracat Miktarı (ton) 540.263 578.965 547.728 574.590

88.536 92.471 91.033 79.569 76.066 72.466

41.993 36.844 36.606 41.136 41.957 39.661

16,8% 13,7% 13,9% 12,6%

6,8% 7,1% 7,7% 6,9%

47,4% 39,8% 40,2% 51,7% 55,2% 54,7%

1.336.913 1.385.240 1.288.964 1.344.626

252.273 261.833 254.839 215.021 218.413 211.065

135.450 122.375 120.359 128.504 123.322 118.131

19,1% 15,5% 16,9% 15,7%

9,0% 9,3% 9,6% 8,8%

53,7% 46,7% 47,2% 59,8% 56,5% 56,0%

Ülker Bisküvi ve 
İştiraklerinin 
Toplam İhracat 
Miktarı (ton)

Ülker Markası İle 
Yapılan Toplam 
İhracat Miktarı (ton)

Ülker Bisküvi ve 
İştirakleri  
Tarafından Yapılan 
İhracatın Türkiye 
İhracatından Aldığı 
Pay (hacimsel, %)

Ülker Markası İle 
Yapılan İhracatın 
Türkiye 
İhracatından Aldığı 
Pay (hacimsel, %)

Ülker Markası İle 
Yapılan İhracatın 
Ülker Bisküvi ve 
İştirakleri 'nin 
İhracatından Aldığı 
Pay (hacimsel, %)

Türkiye Toplam 
İhracat Tutarı 
(1.000 $)

Ülker Bisküvi ve 
İştirakleri 'nin 
Toplam İhracat 
Tutarı (1.000 $)

Ülker Markası İle 
Yapılan Toplam 
İhracat Tutarı 
(1.000 $)
Ülker Bisküvi ve 
İştirakleri  
Tarafından Yapılan 
İhracatın Türkiye 
İhracat 
Miktarından Aldığı 
Pay (tutar, %)

Ülker Markası İle 
Yapılan İhracatın 
Türkiye İhracat 
Miktarından Aldığı 
Pay (tutar, %)
Ülker Markası İle 
Yapılan İhracatın 
Ülker Bisküvi ve 
İştirakleri 'nin 
İhracat Miktarından 
Aldığı Pay (tutar, %)
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ÜLKER BİSKÜVİ’NİN 
ÜRETİMDEN TÜKETİME, 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
HEDEFLERİ VE GELECEK 
PERSPEKTİFİ

1944’ten beri faaliyet gösteren Ülker Bisküvi 
olarak, işimizi yaparken yeni nesillere mutlu 
yaşayabilecekleri bir dünya bırakmayı amaçlıyor, 
çiftçiyi, çalışanı, toprağı ve tüketicilerimizi mutlu 
etme hedefiyle sürdürülebilirlik alanında liderliği 
hedefliyoruz.   Ülker Bisküvi, faaliyetlerini 
yürütürken yerli üreticiyi destekleme 
politikasıyla yerli çiftçiden aldığı en iyi mamulü 
en iyi üretim süreçlerinde işleyerek en iyi lojistik 
hizmetle insanlara ulaştırmak için geçmişte 
uğraşmış, bugün uğraşmakta ve gelecekte 
de uğraşmak için var gücü ile çalışmayı ilke 
edinmiştir.

Sürdürülebilirlik çabalarının temelinde daha iyi 
bir dünya ve daha mutlu insanlar için, yarına 
bugünden yapılan yatırımlar yer almaktadır. . 
Sektör olarak da işlerimizi bu koşullara uygun 
yönetmekle yükümlü olduğumuza inanıyoruz. 
Sürdürülebilirliği sağlamak, verimli çalışmak, 
doğal kaynakları koruyarak ve geliştirerek 
üretmenin şirket önceliklerim orasında 
olmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Ülker 
Bisküvi, sürdürülebilirlik yaklaşımını, iş yapış 
şeklinin merkezine yerleştirerek, yeni nesillere 
sağlıklı ve mutlu bir dünya bırakmak için 
çalışmaktadır. Bu vizyon çerçevesinde;

• Çevre dostu ticari faaliyetlerinin yanı sıra 
kurumsal vatandaşlık bilinciyle toplumun 
eğitim, spor, kültür-sanat ve benzeri alanlardaki 
ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi öncelikli sosyal 
sorumlulukları arasında saymaktadır.

• Üretim yaptığı toprakları yerli üreticiler ile 
birlikte sahiplenerek korumaktadır.

• Paydaşlarına eşit fırsatlar sunarak çeşitliliğin 
yeşerebileceği bir ortam oluşturmayı 
arzulamaktadır. Kurum genelinde ben yerine 
“biz kültürü” ile birlikte öğrenerek yol almakta 
ve çalışanlarının refahı ve profesyonel 
gelişimlerine katkıda bulunacak yetenek 
programları yürütmektedir. 

• Şeffaf ve sorumlu bir iletişim yöneterek, 
dengeli beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik 
eden programlar oluşturmaktadır. Sektöründe 
lider olmanın bilinci ile Ülker Bisküvi olarak 
rekabetçi gücünü yenilikçi kültüründen, Ar-
Ge’ye verdiği desteklerden ve sektörde öncü 
uygulamalarından almaktadır.

Ülker Bisküvi, yapılan her işin odağına insanı 
yerleştirmiş ve çevreye saygılı sürdürülebilir bir 
üretim modeli ile elde ettiği ürünlerle birlikte 
dünyaya her ısırdığında mutluluk hissedeceği 
tatlar sunmayı ilke edinmiştir.

Ülker Bisküvi toplum ve gezegen için daha 
sağlıklı bir gelecek oluşturmak amacı ile 
çalışmanın yanı sıra çalışanlar, gezegen ve 
üyesi olduğu toplum uzun süre sağlıklı olarak 
nasıl korunabilir sorusunun cevabını bulmak 
için mücadele etmektedir. Tüketiciye doğru 
ve sağlıklı bisküviyi sunmak en önemli amacı 
olan Ülker Bisküvi, gezegenin sunduğu 
nimetlere karşı paydaşlar, çocuklar ve gelecek 

Sürdürülebilirlik 
çabalarının temelinde 
daha iyi bir dünya ve 
daha mutlu insanlar için, 
yarına bugünden yapılan 
yatırımlar yer almaktadır. 

“

“



142 143

82Ülker Bisküvi Faaliyet Raporu 2017.

nesiller için sorumluluk bilinci ile hareket 
etmektedir. Çalışanların kariyerleri için çalışırken 
aynı zamanda ailelerine, arkadaşlarına ve 
üyesi oldukları çeşitli topluluklara karşı 
sorumluluklarını pekiştirme bilinci ile evlerinde 
gelecek nesilleri yetiştirecekleri huzurlu 
ve sağlıklı ortamları yaratmalarına katkıda 
bulunmak için çaba göstermektedir. Sağlıklı 
bir hayata, dünyaya ve nesillere ancak sağlıklı 
besinlerle sahip olunabilir bilinci ile faaliyette 
bulunmaktadır. 

Günümüzde artan dünya nüfusu ve açlığı 
önlemek için daha fazla besin elde etmek ve 
küresel ısınma sonucu oluşan iklim değişikliği 
ile mücadele etmek öncelikli konular olmuştur. 
Daha fazla gıda üretimi tek başına yeterli 
olmayacaktır. Sanayi kuruluşları, hükümet 
ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek 
çevre ile ilgili birlikte çözüm bulmak için 
işbirliği yapmak zorundadır. Sürdürülebilir bir 
büyüme ancak birlikte çalışılarak sağlanabilir. 
Ülker Bisküvi’nin, Türkiye’nin Sürdürülebilir 
Büyüme Stratejisi’ne katkıda bulunmak 
ve sürdürülebilirlik hedefine ulaşmak için 
çalışanları, hissedarları (paydaşları), tedarik 
ve değer zincirindeki iş ortakları ve içinde 
bulunduğu toplum ile birlikte hareket ederek 
çalışmaktadır.

Ülker Bisküvi’nin sürdürülebilirlik hedeflerini 
kısaca özetlemek gerekirse:

• Enerjiyi verimli kullanarak, yenilenebilir enerji 
kaynakları kullanımına yönelerek, karbon salımın 
azaltacak üretim modelinin benimsenmesi, 

• Su kullanımının azaltılması,

• Etkin atık yönetimi ile atıkların düzenli 
depolama alanına indirilmesi ve atıkların 
değerlendirilmesi, ambalaj atıklarının azaltılması 
ve geri dönüşümünün sağlanmasına katkıda 
bulunma,

• Lojistik hizmetlerinde karbon ayak izini 
azaltacak çevre dostu taşımacılık sisteminin 
kullanılmasının teşvik edilmesi,

• Üretimde sürdürülebilir kaynakların arttırılması 
ve hammadde tedarikinde yerli üreticilerin 
desteklenmesi,

“Bu Dünya Bizim” 
konsepti altında çevre, 
değer zinciri, yenilikçilik, 
çalışanlar, toplumsal 
sorumluluk ve liderlik 
başlıkları açıklanmıştır. 

“

“

• Buğday ve fındıkta yapıldığı gibi ürün 
biyoçeşitliliğinin desteklenmesi,

• Tüketici sağlığını düşünerek sağlıklı gıda 
ürünlerinin üretilmesine öncelik verilmesi.

• Kadın çalışan sayısının arttırılarak işgücüne 
katılımlarının desteklenmesi, engelli çalışan 
sayısının arttırılması, çalışanların performansının 
değerlendirildiği, fikirlerinin önemsendiği 
kapsayıcı büyümenin hedeflendiği bir iş 
ortamının yaratılması,

• Ar-Ge ve yenilikçiliğe önem vererek yeni 
ürünlerin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi, 
ürün ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi,

• Ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik 
endekslerinde yer almak.

“Bu Dünya Bizim” söylemi etrafında oluşturulan 
sürdürülebilirlik ilke ve hedefleri, aynı 
zamanda Ülker Bisküvi’nin Borsa İstanbul’daki 
Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmesi için 
de temel oluşturmaktadır. Ülker Bisküvi, 
alışılagelmişin dışında sürdürülebilirlik ilkelerini 
çevreyle sınırlı tutmamış tüm değer zincirini de 
içine alacak şekilde olmasına özen göstermiştir. 
Daha mutlu bir topluma katkısı olması için çaba 
göstermektedir82.
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Günümüzde küresel pazarlarda artık şirketlerin 
değil tedarik zincirlerinin rekabet ettiği 
görülmektedir. İşletmelerin rekabetçi üstünlük 
elde etmek ve bunları sürdürülebilir kılmak 
amacı ile çok farklı pratik çözümün yanı sıra 
bir tedarik zinciri içinde bir araya gelmesi 
ve kümelenme yaklaşımı kendiliğinden veya 
bilinçli çalışmalarla ortaya çıkmış ve buna 
işbirlikçi rekabet veya rekabet içinde işbirliği 
adı verilmiştir. Küresel pazar gereksinimlerinin 

ÜLKER BİSKÜVİ’NİN TEDARİK 
ZİNCİRİNE KATKILARI

Ülker Bisküvi, liderlik hedefinden yola 
çıkarak yaptığı çalışmalar sürdürülebilirlik 
performansını değerlendiren ulusal ve 
uluslararası endeksler tarafından da 
tescillenmektedir. Dünya standartlarında kabul 
gören çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim 
uygulamalarımızla lider sürdürülebilirlik 
endekslerinde yer almaya devam etmektedir. 
Bunlardan biri olan FTSE4Good Gelişmekte 
Olan Piyasalar Endeksi’nde 2017 yılında yer 
almaya hak kazanmış ve dünyanın en prestijli 
lider sürdürülebilirlik endeksi olan Dow 
Jones Sürdürülebilirlik Endeksi kriterlerini 
karşılamıştır. Ayrıca Türkiye’nin en büyük 100 
şirketinin sürdürülebilirlik uygulamalarını ve 
performanslarını değerlendiren Borsa İstanbul 
Sürdürülebilirlik Endeksi’ne 2015 yılında dâhil 
olarak endekse giren ilk gıda şirketi olmuş ve üç 
yıldır da endekste başarılarını artırmaya devam 
ettirmektedir83.

Sürdürülebilirlik
Endekslerinde Ülker Bisküvi

Ülker Bisküvi, sürdürülebilirliği işini yarın da 
devam ettirebilmenin temel basamaklarından 
biri olan toprağı, suyu korumak ve çiftçinin, 
çalışanın, tüketicinin, sonuç olarak toplumun 
mutluluğunu gözetmek olarak görmektedir. 
Bu vizyon doğrultusunda da Ülker Bisküvi 
“2024 Sürdürülebilirlik Hedefleri” belirlemiştir. 
“Bu Dünya Bizim” konsepti altında çevre, 
değer zinciri, yenilikçilik, çalışanlar, toplumsal 
sorumluluk ve liderlik başlıklarını açıklanmıştır. 
Uzun vadeli hedefler belirleyerek Türkiye’de 
sürdürülebilirlik alanında lider olmayı 
amaçlamaktadır.

Ülker Bisküvi’nin 2024 
Sürdürülebilirlik Hedefleri

hızlı evrimi kuruluşları ve bir arada faaliyet 
gösterdikleri çeşitli sanayi kümelenmelerini 
yönettikleri tedarik zincirleri ötesinde parçası 
bulundukları değer zincirlerini de daha iyi 
anlamaya ve hatta yönetmeye zorlamaktadır. 
Ancak, tedarik zinciri yönetiminin önemi hala 
bireysel firmalar ve kümelenmelerin rekabet 
gücünü etkileyen en önemli faktörlerden biri 
olarak kalmaktadır84. 

Günümüzde birçok kuruluş, rekabet üstünlüğü 
elde etmek için işletmeler arası ilişkilerin 
önemini anlamış ve gerek tedarikçileri gerekse 
müşterileriyle olan ilişkilerini karşılıklı işbirliği 
ve menfaat esasına bağlı olarak yeniden 
yapılandırmaya başlamışlardır. Özellikle, 

83Ülker Bisküvi Faaliyet raporu 2017. 84T.C. Ekonomi Bakanlığı, http://www.smenetworking.gov.tr/userfiles/pdf/belgeler/ekonomiBakanligi/6_deger_zinciri.pdf 
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Tedarik Zinciri Yönetimi, sürekli ve dinamik 
bir yapıya sahiptir. Tedarik Zinciri Konseyi 
(Supply Chain Council) tarafından çeşitli 
sanayilerin tedarik zinciri yönetim standardı 
olarak geliştirilmiş olan SCOR (Tedarik Zinciri 
Operasyon Referans Modeli/ The Supply Chain 
Operations Reference), bu dinamik yapıyı 
sürdürülebilir kılma konusunda faydalanılan, 
tedarik zinciri süreçlerini tanımlama, ölçme ve 
yönetme amacıyla kullanılan bir yöntemdir. 
SCOR; plan, temin, üretim, sevk ve iade olmak 
üzere beş temel süreçten oluşur. Model, 
süreçlerin yeniden yapılandırılması, kıyaslama 
ve süreç ölçümlerinin bilinen konseptlerini çok 

Planla
Tedarik Et
(Satınal) Yap (Üret) Teslim et Sat

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı,
http://www.smenetworking.gov.tr/userfiles/pdf/belgeler/ekonomiBakanligi/6_deger_zinciri.pdf 

Şekil 9. Tedarik Zinciri Bileşenleri

disiplinli bir çerçeveye oturtur. Tedarik Zinciri 
Konseyi tarafından geliştirilen ve bir yönetim 
aracı olan bu modelde; planlama, kaynak 
bulma, üretme, teslim ve geri dönüşler (mal 
iadesi, kazanç vb.) olmak üzere beş süreç ele 
alınmaktadır. 

1. Planlama süreci; arz-talep dengesini 
gözeterek kaynak, hammadde, üretim ve teslim 
ihtiyaçlarını belirlemeyi içermektedir. 

2. Kaynak süreci; Planlanan veya gerçekleşen 
talebi karşılamak için mal ve hizmetlerin temini 
işlerini içermektedir 

3. Yapma/Üretim süreci; Planlanan veya 

85T.C. Ekonomi Bakanlığı, http://www.smenetworking.gov.tr/userfiles/pdf/belgeler/ekonomiBakanligi/6_deger_zinciri.pdf
86http://www.smenetworking.gov.tr/userfiles/pdf/belgeler/ekonomiBakanligi/6_deger_zinciri.pdf

tedarikçilerle geliştirilen sıkı işbirliğinin; 
ürün kalitesinin artırılması, satın alınan 
ürünlerin maliyetinin düşürülmesi, üretim ve 
dağıtım esnekliğinin geliştirilmesi, müşteri 
memnuniyetinin artırılması gibi konularda son 
derece olumlu katkılar olarak öne çıkmaktadır85.

Sürdürülebilir büyümenin en temel halkası 
olarak “sürdürülebilir hammadde tedariki” 
büyük öneme sahiptir. Ülker Bisküvi, 
Türkiye’den tedarik edilemeyen kakao gibi bazı 
ürünler dışında hammadde ihtiyacının büyük 
bölümünü iç piyasadan temin etmektedir. Bu da 
yüz binlerce üreticinin hayatına değer katmak 
anlamına gelmektedir. 

Şirketler için artık önemli olan, rakipleri ile 
aralarındaki rekabette değil, şirketlerin içinde 
bulundukları tedarik zincirleri arasındaki 
rekabette başarılı olmaktır. Küme paydaşı 
tedarik zinciri ortaklarının ulaşmak istedikleri, 
“son kullanıcı” yani “müşteri”dir. Kendi tedarik 
zincirlerini en etkin, ekonomik ve verimli 
bir şekilde modelleyenler ve yönetenler 
pazardan daha fazla oranda pay almaktadır. 
Tedarik Zinciri Yönetimi, kısaca sürekli ve 
hızlı ürün/hizmet akışlarını organize etmek 
ve kuruluş iş süreçlerini bir bütün olarak 
görmektir. Bu çerçevede yurtiçi ve uluslararası 
tedarikçilerle ilişkilerden fabrika ortamına, depo 
yönetiminden dağıtım planlamasına kadar 
bir dizi faaliyet sürekli etkileşim halindedir. 
Küme paydaşları ve Firma yöneticilerinin, 
iş stratejilerini oluştururken bu stratejiye 
uyumlu şekilde tedarik zinciri yönetimini 

gerçekleştirmesi gerekmektedir. Başarılı bir 
tedarik zinciri yönetimi ile maliyetler azalacak, 
belirsizlikler ortadan kalkacak ve küme 
paydaşlarının rekabet güçleri de artacaktır. 
Tedarik Zinciri Yönetimi, kısaca sürekli ve 
hızlı ürün/hizmet akışlarını organize etmek 
ve kuruluş iş süreçlerini bir bütün olarak 
görmektir. Bu çerçevede yurtiçi ve uluslararası 
tedarikçilerle ilişkilerden fabrika ortamına, depo 
yönetiminden dağıtım planlamasına kadar 
bir dizi faaliyeti sürekli etkileşim halindedir. 
Tedarik Zinciri Yönetimi; tahminleme, satın 
alma, kaynak kullanımı, üretim planlama, akış ve 
süreç yönetimi, pazarlama, satış sonrası destek, 
hizmet, lojistik ve dolaylı olarak finans ve insan 
kaynakları yönetimi de dahil olmak üzere 
kuruluşun bütününü ilgilendirmektedir86.

Şirketler için artık 
önemli olan, rakipleri ile 
aralarındaki rekabette 
değil, şirketlerin içinde 
bulundukları tedarik 
zincirleri arasındaki 
rekabette başarılı olmaktır. 

“
“
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gerçekleşen talebi karşılamak için üretimin 
yapılması işlerini kapsamaktadır. 

4. Teslim süreci; Üretilen malın teslimine 
ilişkin sipariş, nakliye ve dağıtım yönetimini 
ilgilendiren işleri kapsamaktadır. 

5. Geri dönüş süreci; Herhangi bir nedenle 
malların iadesi, müşterilerin ödemeleri gibi 
müşteri yanıt sistemi konularını içerir87.

Ülker Bisküvi, günümüzde doğal kaynakları 

etkin, verimli ve gelecek nesilleri de düşünecek 
şeklide yönetmeyi ve bu ilkeleri amaç edinmiş 
tedarikçiler ile ve paydaşları ile birlikte 
büyüme yolunda ilerlemektedir. Ülker Bisküvi 
sürdürülebilirliğe yönelik ciddiyetini göstermek 
için gıda üretim endüstrisinin her alanında 
sürdürülebilirliği ilke edinmiş paydaşlar ile 
işbirliği yapmaktır.

Ülker Bisküvi 2.900’e yakın çiftçiden tarımsal 
hammadde tedariki yapmanın yanı sıra 

bisküvi ve benzeri atıştırmalık ürünlerin ana 
hammaddesi olan buğdayın yaklaşık %80’ini 
de yurt içinden temin etmekte ve yüz binlerce 
üreticinin hayatına değer katmaktadır88.

Atıştırmalık ürünlerin ana hammaddesi 
olan buğday ve diğer tarımsal hammadde 
alımlarında doğrudan çiftçiden tedarike öncelik 
tanınmaktadır. Çiftçilere tohum desteği vermek 
suretiyle sözleşmeli ekimler yapılmaktadır89.

Ülker Bisküvi dünyanın en büyük 2. tatlı bisküvi 
şirketi olarak, global pazarlardaki payını 
artırmak için çeşitli ortaklıklar yapmaktadır. 
Dünyanın en büyük bisküvi pazarı olan 
Amerika’da penetrasyonunu artırmak için 
rakiplerinin geniş dağıtım ağından istifade 
etmekte; Kelloggs ile Carr’s ve Kelsen 
(Campbell Soup’in iştiraki) ile McVitie’s 
markalı ürünlerin satış-dağıtımı için sözleşme 
yapılmıştır. İsviçreli Premium bisküvi üreticisi 
Kambly ile de üretim alanında stratejik işbirliğim 
bulunmaktadır. Avrupa’da belli pazarlarda 
(Almanya, Italya, Polonya ve İspanya) Ferrero 
ile işbirliği içinde McVitie’s ürünlerinin satış-
dağıtımı yapılmaktadır90.

Amerika’da 
penetrasyonunu artırmak 
için rakiplerinin geniş 
dağıtım ağından istifade 
etmekte; Kelloggs 
ile Carr’s ve Kelsen 
(Campbell Soup’in iştiraki) 
ile McVitie’s markalı 
ürünlerin satış-dağıtımı 
için sözleşme yapılmıştır.

“
“

87http://www.smenetworking.gov.tr/userfiles/pdf/belgeler/ekonomiBakanligi/6_deger_zinciri.pdf 88Ülker Bisküvi Faaliyet Raporu 2017.
89https://www.yildizholding.com.tr/yarinlar-icin/surdurulebilir-hammadde-tedarigi/
90Ülker Bisküvi.
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Daha önce de bahsedildiği üzere Ülker Bisküvi, 
iş yapış şeklinin merkezine sürdürülebilirlik 
yaklaşımını yerleştirerek, yeni nesillere sağlıklı 
ve mutlu bir dünya bırakmak için faaliyetlerde 
bulunmaktadır. Ülker Bisküvi, sürdürülebilirlik 
anlayışı içinde sadece kendi operasyonlarını 
katmayan, tedarikçilerini de kapsayan bir bakış 
açısına sahiptir.

Çevreye, çalışanlara ve topluma saygılı bir 
üretim Ülker Bisküvi için çok önemlidir 
ve tedarikçilerinin de benzer bir yaklaşım 
geliştirmesini teşvik etmektedir.

Ülker Bisküvi’nin Tedarik 
Zinciri Politikası

Ülker Bisküvi Tedarik Zinciri Politikası Ülker 
Bisküvi’ye mal ve hizmet sağlayan tüm 
küresel tedarikçilerinden uymasını beklediği 
çevresel, sosyal ve etik sorumlulukları 
tanımlamaktadır. Politika kapsamında Ülker 
Bisküvi, tedarikçilerine Politika’ya uymalarını 
ve Politika’yı çalışanlarına ve kendi tedarik 
zincirlerine iletmelerini istemektedir. Küresel 
tüm tedarikçi sözleşmeleri Politika’yı içermekte 
ve tedarikçileri, Politika’ya uyan kuruluşlardan 
seçmektedir.

Politika, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşme ve ulusal yasalar temel alınarak 
belirlenmiştir. 

Ülker Bisküvi tedarik zincirinde yerli üreticileri 
tercih etmenin yanı sıra hem köysel tarımı hem 
de endüstriyel tarımı destekleyici politikalar 
uygulamaktadır.

Unun hammaddesi olan buğday yıllık ortalama 
250 bin ton tedarik edilmiş şeker ise 80 bin ton 
civarı tedarik edilmiştir. Ülker Bisküvi, azalan 
doğal kaynaklar ile artan nüfusun beslenme 
ihtiyacının güvenli bir şekilde karşılanması 
ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya 
bırakılmasının bilincinde olarak satın alma 
stratejisini sürdürülebilir tarım ve gıda üzerine 
kurgulamaktadır.

Ülker Bisküvi, onaylı tedarikçi listesinde yer 
alan tedarikçileri uluslararası sertifikalandırma 

süreçlerine dâhil olmaları yönünde teşvik 
etmekte ve gıda sektöründe faaliyet gösteren 
yüzlerce üreticinin gelişmesi için çalışmaktadır. 
Gıda ve ambalaj üreticisi tedarikçileri 
denetleyerek uygulama standartlarını 
değerlendirmekte, tespit edilen alanlarda 
iyileştirmeler yapmaları için teşvik etmektedir. 
Denetimler bir yandan Ülker Bisküvi kalitesini 
geliştirirken, bir yandan da üreticilerin 
küresel olarak rekabet gücünü artırmasını 
sağlamaktadır.

Tedarik zincirinde sürdürülebilir iş 
uygulamalarının artması amacı ile belirli 
kriterleri temel alarak önceliklendirilen 176 
tedarikçi söz konusu denetimlerden geçmiştir. 
Düzenli denetimler aracılığıyla tedarikçilerin 
belirlenen kriterlere uygun davranıp 
davranmadığı davrandığını teftiş ediyoruz. 
Çevre yönetimi ve çalışma koşullarını da 
içeren tedarikçi öz değerlendirme ve denetim 
uygulamalarına da başlatılmaktadır91.

Çevreye, çalışanlara 
ve topluma saygılı bir 
üretim Ülker Bisküvi 
için çok önemlidir ve 
tedarikçilerinin de benzer 
bir yaklaşım geliştirmesini 
teşvik etmektedir.

“

“

91Ülker Bisküvi,  http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/surdurulebilirlik/deger-zinciri/surdurulebilir-satinalma.aspx 
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Ülker Bisküvi’nin Türk Çiftçisine Daha 
Verimli Bir Üretim Gerçekleştirmesi 
Adına Katkıları

Ülker Bisküvi, sürdürülebilirlik anlayışını şirket 
içi uygulamalardan öteye taşıyarak ürünlerin 
tüm yaşam döngüsünü benimsemiştir. Bu 
yaklaşımla sürdürülebilir büyümenin en 
temel halkalarından biri olan “sürdürülebilir 
hammadde tedariki” Ülker Bisküvi için büyük 
öneme sahiptir. Stratejisini, sadece kendi 
operasyonları ile sınırlamayıp, tedarikçilerini de 
kapsayan bir bakış açısıyla oluşturmaktadır.

Atıştırmalık ürünlerin ana girdisi olan unun 
hammaddesi olan buğdayın %80’ini yurtiçinden 
temin ederken anlaşmalı çalışılan yüz binlerce 
üreticinin hayatına da değer katılmaktadır. 
Bisküvinin ana hammaddelerinden olan 
buğdayda verimliliğin artırılması, tohum desteği 

sağlanması gibi çalışmalarla çiftçinin yanında 
yer almaktadır. Ayrıca buğdayın iyileştirilmesi 
için tohum ıslah çalışmaları da yapılmaktadır. 
2009 yılından bu yana Bahri Dağdaş 
Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile 
birlikte yürütülen bisküvilik buğday tarım 
ıslahı çalışması ile verimi yüksek, hastalıklara 
ve kuraklığa dayanıklı tohumlar yetiştirilmesini 
hedeflenmektedir. Verimi yüksek, hastalıklara 
ve kuraklığa dayanıklı olacak tohumlar 
yetiştirilmesi çalışması ile çiftçilerin daha fazla 
gelir elde etmesi mümkün olacaktır.

Sürdürülebilir tarım kapsamdaki çalışmalara 
yulaf ürünleri için de devam etmektedir. 

Ülker Bisküvi’nin Sürdürülebilir Tarım 
ve Hammadde İçin Tedarik Zincirinde 
Türk Çiftçisini Tercih Etmesi

Ülker Bisküvi, atıştırmalık ürünlerin üretiminde 
kullanılan buğday ve diğer tarımsal hammadde 
alımlarında Türk çiftçisinden tedarike öncelik 
tanımaktadır. Ayrıca, çiftçilere tohum desteği 
vermek suretiyle sözleşmeli ekimler yapılmakta, 
buğdayın iyileştirilmesi için tohum ıslah 
çalışmalarına da destek olunmaktadır. 

Kaynak: TÜİK ve Ülker Bisküvi Sürdürülebilirlik Platformu.

Tablo 32. Ülker Bisküvi'nin İç Piyasadan Tedarik Ettiği Buğday Miktarının
Türkiye Buğday Üretiminden Aldığı Pay

Yıllar

Üretim Miktarı ve 
01.11.11.00.00. 
(Durum Buğdayı, 

ton )

Üretim Miktarı ve 
01.11.12.00.00. 
(Buğday, Durum 
Buğdayı Hariç, 

ton)
Toplam Buğday 

Üretimi (ton)

Ülker Bisküvi'nin 
İç Piyasadan 
Tedarik Ettiği 

Buğday Miktarı 
(ton)

Ülker Bisküvi'nin 
İç Piyasadan 
Tedarik Ettiği 

Buğday 
Miktarının Türkiye 

Buğday 
Üretiminden 
Aldığı Pay

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5.000.000 

4.500.000 

3.500.000 

2.709.000 

2.782.000 

3.740.000 

3.450.000 

3.850.000 

3.300.000 

4.075.000 

3.300.000 

4.100.000 

3.620.000 

3.900.000 

16.000.000 

17.000.000 

16.510.000 

14.525.000 

15.000.000 

16.860.000 

16.224.000 

17.950.000 

16.800.000 

17.975.000 

15.700.000 

18.500.000 

16.980.000

17.600.000 

 21.000.000 

 21.500.000 

 20.010.000 

 17.234.000 

 17.782.000 

 20.600.000 

 19.674.000 

 21.800.000 

 20.100.000 

 22.050.000 

 19.000.000 

 22.600.000 

 20.600.000 

 21.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0%

1,1%

0,9%

1,1%

0,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210.874 

215.294 

213.456 

219.174 

67.662 

Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin durum 
(makarnalık) ve ekmeklik, bisküvilik buğday 
üretimi ile Ülker Bisküvi’nin iç piyasadan tedarik 
ettiği buğday miktarının Türkiye buğday 
üretiminden aldığı pay görülmektedir. Ülker 
Bisküvi 2016 yılında toplam buğday tedarikini 
yaklaşık %91’ini yerli üreticiden gerçekleştirmiştir. 
Ülker Bisküvi’nin Türk çiftçisinden ortalama 200 
bin tonun üzerinde buğday aldığı görülmektedir.
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Aliağa Buğdayda Verimlilik Projesi

Türk çiftçisini ve yerel üretimi desteklemek 
sürdürülebilirlik yatırımlarının öncelikleri 
arasında yer alan Ülker Bisküvi üretiminde 
ağırlıklı olarak yerli üreticinin ürettiği 
hammaddeleri tercih etmektedir. Buğday 
gerek beslenme gerek bizim için önemli bir 
bitkidir. Ekim alanı ve üretim bakımından 
dünyada ve Türkiye’de ilk sırada yer alıyor. 
Son yıllarda özellikle bisküvilik un üretimine 
uygun buğday ekim alanları azaldı. Türkiye’de 
buğdayın %80’den fazla kısmı ekmeklik 
buğday olarak üretilmektedir. Islah çalışmaları 
sonucunda birçok ekmeklik buğday çeşidi 
geliştirilmiş olmasına rağmen bisküvilik 
buğday konusunda çalışma bulunmamaktadır. 
Bisküvilik buğday çeşidi geliştirmek amacıyla 
yola çıkarak Konya Bahri Dağdaş Uluslararası 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte 2007-
2014 yılları arasında yüksek verimli bisküvilik 
buğday çeşidi geliştirmek için çalışılmıştır. 
Çalışmalar sonucunda “Ali Ağa” adı verilen 
buğday çeşidine ulaşılmıştır92. Uzun çalışmaların 
ardından Ali Ağa ile ilgili 2017 yılında geçici 
üretim izni, 2018 yılında ise tescil alınmıştır. Bu 
aşamadan sonra, çeşidin yaygınlaştırılması için 
uygun ekim alanları ve sertifikalı üretilebilmesi 
için de uygun tohum firması araştırması 
yapılmaktadır.

Bisküvilik buğdaylar ekmeklik buğdayların 
düşük glutenli olanlarından seçilmektedir. 
Ali Ağa da genel olarak gösterdiği özellikler 
bakımından düşük glutenli ekmeklik gruba 
girmektedir.

Ülker Bisküvi, yakın bölgelerden (Konya ve 
çevresi) başlayarak (lojistik avantaj sağlayacak 
şekilde) bu çeşidin İç Anadolu Bölgesi 
genelinde yaygınlaşmasını amaçlamaktadır. 
Sertifikalı tohum üretip, yaygın alım yapılan 
bölgelerde satmak sureti ile yaygınlaşması 
sağlanacaktır.

Buğdayın yaygın ekiminin yapılması, akabinde 
alım yapılan bölgelerden seçerek alım yapmak 
ve ihtiyacın tamamını karşılamak hedefiyle 

yola çıkılmıştır. Önümüzdeki dönemde bisküvilik 
buğday çeşidinin sertifikalı olarak ekiminin 
yaptırılıp yaygınlaşmasını sağlamak uzun vadeli 
hedefler arasında yer almaktadır.

Benzer çalışmalar sektörde yaygın olup 
bisküvi sektöründeki ilk çalışma denilebilir. 
Çalışmalar genelde yüksek proteinli ekmeklik 
ve makarnalık buğdaylar için yaygın olup devlet 
kurumları haricinde özel firmalar da tohum ıslahı 
yapmaktadır.

Proje başlangıcında enstitüye makine ve 
ekipman vermek sureti ile proje ortaklığı 
sağlanmıştır. Daha sonraki yıllarda sahada 
ve hasat sonrasında bilgi desteği verilmiştir. 
Başlangıçtan itibaren yaklaşık olarak 100.000 
TL’lik bir harcama yapılan projede bundan sonra 
herhangi bir gider olmayacak, sertifikalı tohum 
üretimi yapılmak sureti ile kazanç sağlanacaktır.

92Ülker Bisküvi, http://www.surdurulebilirlik.ulker.com.tr/proje-3.html 93Ülker Bisküvi Sürdürülebilirlik Platformu.
94Yıldız Holding, https://www.yildizholding.com.tr/yarinlar-icin/surdurulebilir-hammadde-tedarigi/ 

Buğday için Bahri Dağdaş ile ortaklın devam 
etmesi planlanmaktadır. Üretim hakkının 
%50’si Bahri Dağdaş’ta olup sertifikalı üretim 
aşamasında da bilimsel ve iş ortaklığı devam 
etmektedir.

Türkiye’de yaklaşık olarak 2 milyon tona yakın 
tohum ekilmektedir. Bu ekimin yaklaşık olarak 
%20’si hali hazırda sertifikalandırılmaktadır. 
Önümüzdeki yıldan itibaren sertifikalı olmayan 
tohuma devlet desteği verilmeyeceğinden 
dolayı sertifikalı tohuma olan talep hızlı 
bir şekilde artacaktır. Bu proje sayesinde, 
Türkiye’de ihtiyaç olan bisküvilik buğday ekim 
alanları artacak, ülke tarımına ve ekonomiye 
katkı sağlanacaktır93.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil 
ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından 
tescillenen yüksek kaliteli “Ali Ağa” buğday 

çeşidi çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesini 
ve daha çok verim almasını sağlamakta aynı 
zamanda Ülker Bisküvi fabrikalarının ihtiyacı 
olan standartta buğdaya erişimini de güvence 
altına almaktadır. 

Ülker Bisküvi, buğdaydan süte, fındıktan bitkisel 
yağa dek Türkiye tarım ürünlerinin endüstriyel 
alanda değerlendirilmesini sağlamakta ve 
küresel çalışmaları ile bunu dünya ölçeğinde 
sürdürmektedir. 

Ülker Bisküvi, üreticilerin tarımsal faaliyetlerinin 
bir ekonomik değerinin olması, bu ederin onlara 
ödenmesi ve bu sayede çiftçilerin tarımsal 
alanlarını korunabilmeleri için sorumlulukla 
hareket etmektedir94.
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Ülker Bisküvi’nin İklim Değişikliğine
ve Çevreye Karşı Duyarlılığı

Ülker Bisküvi, değişime öncülük ederek yeni 
ve farklı fikirleri kucaklamaktadır. Çevresel 
sürdürülebilirlik anlamında gerekli adımlar 
atabilen; sıfır atık üreten, karbon-nötr 
uygulamalara sahip, sürdürülebilir su yönetimi 
ve hammadde tedariki ile operasyonlarımızda 
verimliliği ve mükemmelliği sonuna kadar 
özümsemektedir.

Sürdürülebilirlik çalışmaları sürdürülebilirlik 
vizyonundan ve sürdürülebilirlik ilkelerinden 
hareketle Ülker Bisküvi’ye özgün bir yaklaşımla 
yürütülmektedir95.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 20,8 milyon 
kW/saat’lik enerji tasarrufu gerçekleştirerek 
toplamda 9.900 ton CO2 salım azaltımı 
sağlanmıştır. Ülker Bisküvi’nin 80. yılı 
olan 2024’te fabrikalarda %30 daha az su 
kullanımını hedeflenmektedir. Çalışmalar, 
2024 yılında %100 geri dönüşüm ve düzenli 
depolama sahalarına “Sıfır Atık” hedefiyle 
yürütülmektedir96.

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Birim 
üretim başına su kullanımı %27 azaltılmıştır. 
Üretimde gözetilen kalitenin yanı sıra, çalışma 
biçimleri, çevresel etkilerin de farkında olarak 
uluslararası sertifika ve standartlar aracılığıyla 
belgelendirilmektedir.

Ülker Bisküvi’nin tüm tesislerinde ISO 9001 
ve ISO 22001 sertifikaları bulunmakta ve 
uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği 
standartları olan İngiliz Perakendeciler Birliği 
Standardı (BRC) ve Uluslararası Gıda Güvenliği 
(IFS) Standardına uygun üretim yapılmaktadır.

Misbis Silivri’nin 2016 yılında sertifika alması 
ile artık tüm Ülker Bisküvi fabrikalarında ISO 
14001 Çevre Yönetim Sistemi bulunmaktadır. 
2017 yılı ile birlikte Silivri dışındaki fabrikalarda 
Silivri fabrikasında ise 2018 sonunda ISO 50001 
çalışmaları tamamlanarak tüm fabrikalarda ISO 
50001 enerji yönetim sistemi sertifikası alınmış 
olacaktır97.

95Ülker Bisküvi, http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz-vizyonumuz/surdurulebilirlik-ilkelerimiz.aspx 
96Ülker Bisküvi Faaliyet Raporu 2017.
97Ülker Bisküvi, http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/surdurulebilirlik/cevresel-surdurulebilirlik/cevre-yonetim-sistemi.aspx 
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Ar-Ge kültür, insan ve toplumun bilgisinden 
oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun 
yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar 
tasarlamak üzere kullanılması için sistematik 
bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları ifade 
etmektedir .

Ülker Bisküvi’de çalışanlarınyaklaşık %7’si 
üniversite ve üstü eğitime sahip olup 2 Ar-Ge 
Merkezi’nde bisküvi, kek ve çikolata ürünlerinde 
yenilikçilikle ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 

Bisküvi Ar-Ge çalışmalarında küresel Ar-Ge 
organizasyon yapısını tamamlayarak global 
hedeflerini netleştiren Ülker Bisküvi, bu 
çerçevede yapılan işlere yeni misyonlar ve 
görevler eklemiştir.

Ülker Bisküvi, 2014 yılında sadece  atıştırmalık 
alanında 250’ye yakın ürün geliştirmiş özellikle 
Godiva’nın  özel günlere yönelik yenilikleri 
ve sezonluk çalışmaları olmuştur. Godiva her  
daim yeni reçeteler için çalışmaktadır. Ülker 
Bisküvi, United Biscuits ve Godiva olmak üzere 
üç büyük şirketteki yenilikçi  ürünlerin cirosu  1 
milyar TL’yi bulmuştur. Bu rakam, üç şirketin 
cirosunun içinde yüzde 10, Yıldız Holding’in tüm 
atıştırmalık  kategorisinin toplam cirosu içinde 
ise yüzde 7 paya tekabül etmektedir99.

Bisküvi Ar-Ge birimi, 2017 yılında proje bazında 
birçok çalışmaya imza atmıştır. Yeni ürün 
geliştirme, mevcut ürün iyileştirme, maliyet 
azaltma, kalite geliştirme, alternatif hammadde 
onayı ve teknik/teknolojik destek gibi 
konularda, belirlenen stratejiler doğrultusunda 
ve müşteri odaklı olarak çalışmalar aralıksız 
ve hızlı bir şekilde devam etmiştir. Projeler iş, 
tüketici ve teknoloji bazlı değerlendirilerek, 
öncelikli olarak inovatif projeler ele alınmıştır. 
Ar-Ge ekibi, inovasyon kültürüne sahip çıkmak 
adına yeni proje önerileri sunmaktadır. Ülker, 
kalite yol haritası çerçevesinde başlatılan 
kalite hareketinin en önemli adımlarından biri 

ÜLKER BİSKÜVİ’DE AR-GE 
ÇALIŞMALARI

olarak uzmanlık alanlarını güncellemeye ve 
geliştirmeye devam etmektedir.

Ülker Bisküvi, kalite yol haritası çerçevesinde 
başlatılan kalite hareketinin en önemli 
adımlarından biri olarak uzmanlık alanlarını 
güncellemeye ve geliştirmeye devam 
etmektedir. Kalite önceliğine uygun sistem 
ve ürün revizyonları tam güç ile takip edilip 
yapılmıştır. 2017 yılı içinde Ar-Ge çalışmaları 
kapsamında gerçekleştirilen toplam 153 
projenin 60’ı tamamlanmış; 63 proje ise devam 

98http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4691.pdf 
99Yıldız Holding, https://www.yildizholding.com.tr/basinda-biz/yildiz-holding-de-1-milyar-liralik-ciro-yeni-urunlerden-geldi/

etmektedir. 28 adet tüketici testi yapılmış 
olup ürünlerin beğenisi tüketici testleri ile 
belgelenmiş, detaylandırılmıştır. 2017 yılında 
yeni bir Ar-Ge laboratuvar alt yapısı ve ofis 
bölümleri kazandırılmış olup pilot ekipman 
yatırımları 2018’de devam etmektedir. 
Yapılan laboratuvar alt yapısı, ürün geliştirme 
denemelerinin laboratuvarda yapılabilmesine 
büyük olanak sağlamış; hem daha hızlı hem de 
daha düşük maliyetli ürün geliştirme imkânı 
kazandırmıştır. 

Ülker Bisküvi Türkiye bünyesindeki yenilikçilik 
merkezlerini kullanarak, yüksek teknolojiye 
sahip üretim merkezlerindeki verimli üretim 
teknikleri ile rekabet gücünü, satış ve karlılığını 
arttırmaktadır. Tüm bunlar Ülker Bisküvi için 
yarım milyar dolarlık bir ihracat potansiyeli, 
Türkiye’den küresel ölçekte dağıtım, satış ve 
yenilikçilik anlamına gelmektedir100.

Ülker Bisküvi dünyadaki akımları yakından takip 
etmekle kalmayarak bilgi yönetimi, yenilikçi ve 
Ar-Ge çalışmalarıyla bu eğilimlerin oluşmasına 

100Ülker Bisküvi, https://www.yildizholding.com.tr/basinda-biz/ulker-den-karlilikta-tarihi-rekor/ 
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Ülker Bisküvi’de çalışan 
5.506 kişiden yaklaşık 
%7’si üniversite ve üstü 
eğitime sahip olup 2 
Ar-Ge Merkezi’nde 
bisküvi, kek ve çikolata 
ürünlerinde yenilikçilikle 
ilgili çalışmalar 
yapılmaktadır. 

“

“
da katkıda bulunmaktadır. Ülker Bisküvi Ar-Ge 
departmanı yeni ürünler yaratmak ve küresel 
rekabette bir adım öne çıkmak için her yıl 
yüzlerce yeni projeye imza atmaktadır. Ülker 
Bisküvi, gücünü gıdada tüketici beklentilerini 
iyi değerlendirip onlara her zaman kaliteli, 
lezzetli, taze ve hijyenik ürünler vermeyi 
ilke edinmekten almaktadır. Zaman ilerleyip 
tüketicilerinin ihtiyaçları arttıkça, kaliteli ve 
hijyenik ürün yelpazesinde, yaşamı kolaylaştıran, 
sağlığa koruyucu katkı yapan ürünleri de 
eklemektedir101. 

Ülker Bisküvi bünyesinde 2017 yılında Sabri 
Ülker Unlu Mamuller Ar-Ge Merkezi kurularak 
bakanlık desteği alınmıştır. Bu sayede Ar-Ge 
faaliyetleri ülke çapında değerlendirilme imkânı 
bulmakta ve mali konularda vergisel muafiyet 
sağlanmaktadır. Ar-Ge merkezi kapsamında 
yapılan laboratuvar yatırımı tamamlanmış olup; 
teknik ekipman yatırımlarına devam edilmiştir. 
Bu durum, hem daha hızlı hem de daha düşük 
maliyetli ürün geliştirme imkânı kazandırmıştır. 

Ülker Bisküvi çikolata grubundaki Ar-Ge 
çalışmaları, Kaplamalı Ürünler, Kakao ve Kakao 
Ürünleri- Solid-Spread Ürünler, İkramlık-Draje 
ve PL ürünler kategorisi, Ambalaj Geliştirme ve 
Tasarım olmak üzere 4 farklı kategoride devam 
etmektedir. Ülker Çikolata Ar-Ge departmanı, 
Ülker Çikolata, Önem Gıda, Ülker Çikolata 
Silivri, Biskot Karaman lokasyonlarında yeni 
ürün geliştirme, maliyet iyileştirmesi, alternatif 
hammadde, proses ve kalite iyileştirme, ambalaj 
geliştirme alanlarında 2017 yılında toplam 650 
adet proje gerçekleştirmiştir. Müşteri ihtiyaçları 
ve yeni gelişen trendler göz önüne alınarak yeni 
ürün, gramaj geçişi, line extension, multipack 
ambalaj çalışmaları, ihracat ve küresel 
projeler olacak şekilde 77 adet ürün lansmanı 
yapılmıştır. Lansmanı yapılan yeni ürünlere 
ek olarak 84 adet farklı bayramlık ve Godiva 
ürününün Topkapı’dan Silivri’ye taşınması 
için gereken sistemsel altyapı çalışmaları 
tamamlanmıştır.

2017 yılında ulusal pazar için çalışılan ürünlerin 
yanında Amerika, UK, Çin, Japonya, Suudi 
Arabistan başta olmak üzere farklı uluslararası 

pazarlar için ürün geliştirme faaliyetlerinde 
bulunulmuştur. Godiva Masterpieces serisinin 
54 SKU ile 7 farklı ülkede lansmanı yapılmıştır. 
Godiva 300 g tablet projesi ile 3 SKU lansmanı 
tamamlanmıştır. Godiva 90 g tablet serisi 
çalışmaları, 2017 yılı içinde tamamlanmış 
olup lansmanının 2018 yılında yapılması 
planlanmıştır. Godiva Belçika hamurunun 
match çalışması Önem Gıda’da tamamlanmış 
olup UK ve Avrupa dışındaki pazarlarda hamur 
geçişleri yapılmıştır. Nordic ve Fransa için 
2 farklı ambalajda yapılan McVities Nibbles 
lansmanının yanında farklı SKU’lar ile aynı 
ürünün Çin, Avustralya ve Ortadoğu lansmanları 
da 2017 yılı içinde tamamlanmıştır. Godiva 
Chocolate Dome ürününün lansman üretimi 
Ülker Çikolata Silivri fabrikasında yapılmıştır. Ev 
dışı tüketim kanalında Eksper Gıda ile yapılan 
çalışmalar kapsamında pazardaki rekabete 
cevap verebilmek adına No 2 serisi altında 
yapılan çalışmalar sonucu 5 farklı ürün portföye 
eklenmiştir.

Maliyet azaltma çalışmaları kapsamında Ülker 
Çikolata, Önem Gıda ve Ülker Çikolata Silivri 
fabrikalarında alternatif hammadde, süreç 
geliştirme, ambalaj geliştirme gibi çalışmalar 
sonucunda toplam 12,4 milyon TL tasarruf 
potansiyeli yaratılmıştır. 

101http://www.ulker.com.tr/tr/haberler/haber-detay/arastirma-ve-gelistirme 
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2010 yılından bu yana ana faaliyet alanına 
odaklanan Ülker Bisküvi, gerçekleştirilen 
yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda 
2012 yılında üretim, satış ve benzeri tüm 
fonksiyonları tek çatı altında toplamış 
ve bisküvi-çikolata-kek kategorisini tek 
elden yönetecek bir yapı oluşturulmuştur. 
Gerçekleştirilen bu yeni yapılanma ile; 

• Ülker Bisküvi’in liderlik vizyonunu ve rekabet 
gücünü geleceğe taşımak, 

• Atıştırmalık kategorilerdeki odaklanma ile güç 
sağlamak, 

• Yenilikçilik fırsatlarını daha iyi değerlendirmek, 

• Tedarik zinciri ve kanal maliyetlerinde 
verimlilik sağlamak, 

• Tüketici ihtiyaçlarına daha etkin cevap 
verebilmek hedeflemektedir102.

Ülker Bisküvi ve iştirakleri tarafından üretilen 
bisküvi, kek, çikolata kaplamalı ürünler ve 
çikolataların yurtiçi dağıtımı, Yıldız Holding 
şirketlerinden Pasifik Pazarlama ve Horizon 
tarafından gerçekleştirilirken, yurtdışı satışlar 
ise Ülker Bisküvi’nin %100 oranında iştirak 
ettiği Ülker Bisküvi ve iştirakleri tarafından 
gerçekleştirilmektedir103.

Ülker Bisküvi, bisküvi ve kraker alanlarında 
ulusal ve uluslararası pazarlara sunduğu 330 
çeşit ürünle dünyanın dev gıda üreticileri 
arasında yer almaktadır. Ülker Bisküvi, 
bünyesindeki bağımsız laboratuvarlarda, uzman 
ve deneyimli Ar-Ge kadrosuyla yenilikçilik 
anlayışını sürekli olarak daha üst noktalara 
taşımaktadır. Ülker’in en çok talep edilen 
gıda markalarından biri olmasının ardında bu 
yenilikçi anlayışı yatmaktadır.

Başta Orta Doğu, Rusya ve Orta Asya 

Ülker Bisküvi, Türkiye’nin köklü markalarından 
biri olarak 1944’ten bu yana tüm bireylerin 
hayatına bir noktada dokunmuş, Türkiye’nin 
toplumsal ve ekonomik gelişimine eşlik etmiş 
ve büyüyerek dünyaya açılmış küresel bir 
markasıdır.

Yolculuğa Eminönü Nohutçu Han’daki bir 
atölyede bugün marka ile özdeş olan pötibör 
bisküvi üretimiyle başlanmıştır. Günümüzde, 
adını esinlendiği Ülker takımyıldızı gibi, içinde 
farklı şirketlerin yer aldığı bir ekosisteme 
sahiptir. Bu ekosistemle birlikte gerçekleştirilen 
satın alma ve yeni yatırımlarla büyüyerek, 
bugün dünyanın üçüncü büyük bisküvi 
üreticisi konumuna gelinmiştir. Bugün Ülker 
çatı markası, bisküvi, çikolata, kek, sakız ve 
şekerleme kategorileri dışında yağ ve kahve 
kategorisindeki ürünlere de adını vermektedir. 
300’e yakın Ülker markalı ürün tüketicilerle 
değişik noktalarda buluşmaktadır. Ülker 
Bisküvi olarak ise; yurt içinde İstanbul’da 
Topkapı, Silivri, Esenyurt’ta, Ankara, Karaman 
ve Gebze’de, yurt dışında ise Mısır, Kazakistan 
ve Suudi Arabistan’da bulunan toplam dokuz 
fabrikada üretim yapan küresel bir markaya 
dönüşmüş, ürettiği bisküvi, çikolata ve kekleri 
Türkiye ile birlikte dünyanın dört bir yanındaki 
tüketiciyle buluşturmaktadır.

Ülker Bisküvi sürdürülebilir ve karlı büyümeye 
odaklı yatırımlarla kalite anlayışını da her ürüne 
yansıtmaya devam etmektedir.

EKLER

EK-1 Ülker Bisküvi Hakkında

EK-1.1. Ülker Bisküvi’nin Tarihi: 
Dünden Bugüne Ülker Bisküvi

102Ülker Bisküvi Faaliyet Raporu 2018 Ocak-Mart.
103Ülker Bisküvi, http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/ulker-hakkinda/sirket-hakkinda.aspx 

Cumhuriyetleri olmak üzere Avrupa, Afrika 
ve Amerika’da birçok ülkeye ürün ihraç eden 
Ülker Bisküvi, Türkiye’nin kalite anlayışını da 
dünya ölçeğinde başarıyla temsil etmektedir. 
Üretimden tüketime, sürecin tüm aşamalarında 
sinerji sağlayan etkin bir kontrol sistemine sahip 
olan Ülker Bisküvi, sürdürülebilir kârlı büyümeye 
odaklı stratejisiyle yatırımlarına hız kesmeden 
devam etmektedir.

Ülker Bisküvi’deki bu dönüşüm sürecinde 
Türkiye’nin de toplumsal ve ekonomik gelişim 
gösterdiği görülmektedir. Ülker Bisküvi, 
birlikte büyüdüğü topluma değer katarak bir 
dünya markası olmaya odaklanmıştır. Bisküvi, 
çikolata ve kek kategorilerindeki yüzlerce 
çeşit ürün Türkiye ile birlikte Orta Doğu, 
Orta Asya, Avrupa, Afrika, Amerika ve Rusya 
gibi dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerle 
buluşturulmaktadır. Toplam cirosu 2017 yılında 

4,8 milyar TL’ye ulaşan Ülker Bisküvi, Borsa 
İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne 2015 
yılında girerek endekse dâhil olan ilk gıda 
şirketi olmuş ve 2016 yılında başarısını arttırarak 
devam ettirmiştir. FTSE4Good Gelişmekte Olan 
Piyasalar Endeksi’nin ilk yılı olan 2016 yılında, 
dünya standartlarında kabul gören çevresel, 
sosyal ve kurumsal yönetim uygulamaları ile 
endekste yer almıştır.
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2017

• Hamle (Kazakistan) satın alındı.

• UI Mena-Amir Global (Suudi Arabistan) satın 
alındı.

2016 

• FMC (Suudi Arabistan) satın alındı. 

• Hi Food (Mısır) Satın alındı. 

• İstanbul Gıda Dış Ticaret A.Ş. satın alındı.

2014 

• İstanbul Gıda, Birleşik Ticaret ve Rekor 
şirketleri satıldı.

2013 

• Temettü dağıtım politikasının açıklanması

2012 

• Hisse sınıfları arasında temettü ve oy 
imtiyazlarının kaldırılması

• Satış ve dağıtım organizasyonunda yeniden 
yapılanma

2011 

• Ürün Portföy Optimizasyonu

• Ana iş kolu kapsamında olmayan şirketlerin 
likiditasyonu

• Kek ve Çikolata iş birimlerinin Ülker Bisküvi 
altına geçmesi

• Kurumsal ve operasyonel yeniden yapılanma 
başlangıcı

2008 

• Kurumsal yönetim kapsamında Şirket Ana 
Sözleşmesi’nde değişikliğe gidilerek Kurumsal 
Yönetim ve Denetim Komiteleri kuruldu. 2008 
yılının başında premium çikolata markası olan 
Godiva’nın %25,23’üne iştirak edildi.

2007 

• Faaliyet alanının daha net tanımlanması 

Günümüzden Geçmişe Ülker 
Bisküvi’nin Tarihçesi

amacıyla Ülker Gıda olan unvan Ülker Bisküvi 
olarak değiştirildi.

2003 

• 1996 yılından beri İMKB’de işlem görmekte 
olan Anadolu Gıda Sanayi A.Ş. ile kendi ismi 
altında birleşerek halka açıldı.

1979 

• Ülker ürünleri selofan kökenli maddelerle 
ambalajlanmaya başlandı.

1974 

• Orta Doğu pazarı hedef seçilerek ilk 
bisküvi ihracatı yapıldı. Aynı yıl kurulan Ar-
Ge bölümüyle uluslararası rekabet olanakları 
artırıldı.

1970 

• Ankara’da Anadolu Gıda Sanayi A.Ş. çok 
ortaklı bir şirket olarak kuruldu. Böylece Ülker 
Bisküvi’nin üretim kapasitesi iki katına çıktı.

1955 

• Türkiye’nin her yerine fabrika fiyatına ürün 
teslim etme kararı alan Ülker Bisküvi, bu 
girişimiyle büyük bir üretim artışı gerçekleştirdi.

1948 

• 1944 yılında toplam 75 ton bisküvi üreten 
Ülker Bisküvi, 1948 yılında Topkapı’da bu iş için 
özel olarak kurulan fabrikasında kapasitesini üç 
katına çıkardı. 

1944 

• İstanbul Eminönü’nde kurulan Ülker Bisküvi, 
faaliyetlerine küçük bir fırın ve üç işçiyle günde 
200 kilo bisküvi üreterek başladı. Şirket, birkaç 
yıl sonra Topkapı’ya taşındı104.

104http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/ulker-hakkinda/tarihce.aspx 
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73,90%

91,70%

100,00%

100,00%

100,00%

51,00%

-

100,00%

-

-

100,00%

-

100,00%

-

-

73,90%

91,70%

100,00%

100,00%

100,00%

51,00%

51,40%

100,00%

55,00%

52,30%

100,00%

99,00%

100,00%

100,00%

99,80%

İmalat (çikolata)

Ticaret

Dış Ticaret

İhracat

Yatırım

İmalat

Yatırım

İmalat (bisküvi, kek, çikolata)

Satış

İmalat-Satış

Satış

Yatırım

Satış

Satış

Kaynak: Ülker Bisküvi Faaliyet Raporu 2017.

Tablo 33. Ülker Bisküvi İştirakleri (31.12.2017)

Bağlı Ortaklıklar Faaliyet Konusu

Doğrudan 
Sahiplik 

Oranı (%)
Etkin Oranı 

(%)

Hi-Food for Advanced
Food Industries (Mısır) 

Ulker for Trading and Marketing (Mısır)

Amir Global Trading FZE(**) (BAE)

UI Mena BV (Hollanda)

Ulker Star LLC (*) (Kırgızistan)

Hamle Company Ltd. LLP (*) (Kazakistan)

Food Manufacturers’ Company for
Distribution (Suudi Arabistan)

Food Manufacturers’
Company (FMC) (Suudi Arabistan)

Sabourne Investments Ltd.

UI Egypt B.V. (Mısır)

İstanbul Gıda Dış Ticaret A.Ş. 

 *Şirket, Yıldız Holding A.Ş.’nin %100 sahibi olduğu Maia International B.V.’nin Hamle Company LTD LLP şirketinde 
bulunan %100 oranındaki paylarını 31 Mart 2017 tarihinde 3 milyon ABD Doları bedelle satın almıştır. Bu işlemle 
birlikte Şirket, Hamle Company Ltd. LLP ve Hamle Company Ltd. LLP’in %99 hissesine sahip olduğu Kırgızistan 
menşeili Ulker Star LLC şirketlerinin kontrol gücünü elde etmiştir. 
**Şirket, United Biscuits (UK) Limited ürünlerinin Suudi Arabistan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika dağıtım-üretim haklarına 
sahip olan Amir Global Trading FZE’nin tek pay sahibi UI Mena B.V. şirketinin %100 hissesini, ana hissedarımız Yıldız 
Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığı Maia International B.V.’den satın almaya karar vermiş olup hisse devir işlemi 19 Aralık 
2017 itibariyle tamamlanmıştır. 

Atlas Gıda Pazarlama
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. 

Biskot Bisküvi
Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İmalat (bisküvi ve çikolata 
kaplamalı)

Ülker Bisküvi’nin %19 payla iştirak ettiği Godiva Belgium BVBA ve %12 payla iştirak ettiği G-New Inc. 
İle kuruluşundan bu yana dünyanın lider premium çikolata ve çikolatalı ürünler markası Godiva’yı 
yöneten Godiva Chocolatier Inc, 2008 yılında 850 milyon ABD dolarıyla Türkiye’nin en büyük yurt 
dışı satın alımı sonrası Yıldız Holding bünyesine geçmiş ve beş yılda gerçek bir başarı hikâyesine imza 
atılmıştır105.

EK-1.2. Ülker Bisküvi’nin İştirakleri

Aşağıdaki tabloda Ülker Bisküvi’nin iştiraki olan yurtiçi ve yurtdışı firmalar görülmektedir. Tabloda 
ayrıca hangi iştirakte ne kadarlık paya sahip olduğu ve iştirakin iştigal konusu da bulunmaktadır.

105Ülker Bisküvi Faaliyet Raporu 2017.

Ülker Bisküvi üretimden net satış rakamlarına 
göre İstanbul Sanayi Odası 500 Büyük Kuruluş 
sıralamasında 2013 yılından bu yana her yıl ilk 
100 şirket arasında yer almıştır.

Ülker Bisküvi ve iştirakleri TİM tarafından 
yapılan açıklamaya göre hem 2016 hem de 2017 
yılında Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri sektöründe ihracatta birinci sırada 
yer almıştır. 

EK-2.1. ISO Üretimden 
Satışlarına Göre Birinci 500 
Büyük Kuruluş Sıralaması

EK-2.2. En Çok İhracat Yapan 
Sektör Birinciliği

ÜLKER BİSKÜVİ’NİN 
BAŞARILARI VE ALDIĞI 
ÖDÜLLER
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CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak 
ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş 
dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere 
çalışmaktadır. CDP,  dünyayı kısa dönemli 
kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah 
amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı 
bir yer olarak görmektedir. Şirketlerin, 
yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği 
tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak 
bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla 
başlatılan 6.000 civarında şirket CDP aracılığı 
ile sera gazı salımları ve iklim değişikliği 
stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü 
bir şekilde açıklamaktadır106.

Türkiye’de Professor Stern’ın konferansı ile 
başlayan ve 8 yıldır sürdürülen CDP İklim 
Değişikliği Programı tüm dünyada CDP 
programlarının yürütüldüğü diğer ülkelere 
örnek olacak kalite ve başarıya ulaşmıştır.

Her sene Türkiye operasyonu çerçevesinde 
Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksinde yer alan 
şirketlere CDP imzacı yatırımcıları adına iklim 
değişikliği politikalarını açıklamaları için davet 
yollayan CDP İklim Değişikliği Programı’na 
Türkiye’den yanıt veren şirket sayısı 2017 yılında 
58’e ulaşmıştır.  Şirketlerden toplanan bu veriler 
CDP’nin özel derecelendirme metodolojisine 
göre değerlendirilmekte ve her sene CDP 
Türkiye raporları hazırlanıp, derecelendirmede 
lider olan şirketlere de ödüller verilmektedir107.

CDP yatırımcılara, şirketlere ve şehirlere, 
çevresel etkilerini ölçerek ve anlayarak 
gelecekte gerçek bir sürdürülebilir ekonomiyi 
inşa etmeleri sürecinde rehberlik etmektedir.

Ülker Bisküvi Climate Change 2016 ve 2017 
yılları sınıflamasında C notu almıştır108.

Ülker Bisküvi sürdürülebilirliği iş yapış şekline 
entegre edişi ile Avrupa Komisyonu AB Çevre 
Ödülleri Türkiye Programı Yönetim Kategorisi 
Birinciliği Ödülünü kazanmıştır109.

2016’da Ülker Bisküvi, 2015 yılında yaptığı 
çalışmalarla küresel sürdürülebilirlik endeksi 
olan FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar 
Endeksi’ne girerek, önemli bir başarıya da imza 
atmıştır.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında 2018 
yılında 71 firma değerlendirmeye alınmış ve 
Ülker Bisküvi endeks sıralamasında yer alan 44 
firmadan birisi olmuştur.

Ülker Bisküvi İstanbul Topkapı’daki çikolata 
fabrikası, iki yıldır uygulanan mükemmellik 
yolu çalışmalarıyla, Avrupa’nın en prestijli 
işletme okullarının düzenlediği “Endüstride 
Mükemmellik Ödülü  (Industrial Excellence 
Award)” yarışmasında 2015 yılında Türkiye 
birincisi olmuştur.

Turkishtime dergisi tarafından TİM işbirliği 
ve Bahçeşehir Üniversitesi paydaşlığı ile 
2017 yılında 2016 yılı verileri ile hazırlanan  
“Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 
250 Şirketi” araştırmasının sonuçlarına göre 
Ülker Bisküvi 250 firma arasında 77. sırada yer 
almıştır.  

Hedef Sıfır Hata” mottosu ile 2012 yılından 
itibaren fabrikalarda yürütülen “Sıfır Hata 
Eğitim Programı” ile Brandon Hall Eğitimde 
Mükemmelliyet kategorisinde eğitim programı 
dalında 2016 yılında altın madalya kazanılmıştır.

EK-2.3. Carbon Disclosure 
Project (CDP) Sınıflaması

EK-2.4. Avrupa Komisyonu AB 
Çevre Ödülleri Türkiye Programı 
Yönetim Kategorisi Birinciliği 
Ödülü

EK-2.5. FTSE4Good Gelişmekte 
Olan Piyasalar Endeksi

EK-2.6. BİST Sürdürülebilirlik 
Endeksi

EK-2.7. Endüstride Mükemmellik 
Ödülü EK-2.8. Türkiye’nin Ar-Ge 

Harcamaları En Yüksek 250 
Şirketi

EK-2.9. Brandon Hall Eğitimde 
Mükemmellik Ödülü

106CDP, https://cdpturkey.sabanciuniv.edu/tr 
107CDP, https://cdpturkey.sabanciuniv.edu/tr/content/cdp-iklim-de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi-program%C4%B1 
108CDP, https://www.cdp.net/en/responses?per_page=10&queries%5Bname%5D=%C3%BClker&sort_by=project_year&sort_dir=desc Ülker Bisküvi 
109Faaliyet Raporu 2017.
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