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Rapor
Hakkında
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (Ülker Bisküvi) olarak
her yıl paydaşlarımızla ekonomik, kurumsal
yönetim, sosyal ve çevresel performansımızı
şeffafça paylaşıyoruz. Rapor, geleceğe
yönelik stratejik planlamalarımızı, 2024
hedeflerimizi, bu hedeflere yönelik ilerlemeyi
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Kapsam

Güvence

Raporda yer alan bilgiler Türkiye operasyonlarını ve

Türkiye operasyonları enerji tüketimi, Kapsam 1, 2 ve 3

1 Ocak – 31 Aralık 2020 dönemini kapsıyor. Bu yıl,

sera gazı salımları, su tüketimi, İSG komitelerinde iş

eklerde yer alan çevre, çalışan ve iş sağlığı ve güvenliği

gücü temsili ve İSG verilerine bağımsız sınırlı güvence

(İSG) performans göstergelerine diğer ülkeler altında

alınıyor. Güvence Beyanı’na 78 ve 79 numaralı

yurt dışı operasyonları Arabistan, Kazakistan ve Mısır

sayfalardan ulaşabilirsiniz.

GRI

da dahil edilmiştir.

ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na
katkımızı da içeriyor. İlerlemeler
sürdürülebilirlik yaklaşımımızın altı alanı olan
Çevre, Liderlik, İnovasyon, Değer Zinciri,
Çalışanlar ve Toplumsal Sorumluluk
başlıkları altında paylaşılıyor.
GRI Standartları “Temel” seçeneğine uyumlu
olarak hazırladığımız bu raporda ayrıca GRI
Gıda Sektör Eki ve Sürdürülebilirlik
Muhasebesi Standartları Kurulu’nun (SASB)
İşlenmiş Gıdalar (Processed Foods)
Rehberinden yararlandık.

Rapor ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızla
ilgili tüm soru, görüş ve önerilerinizi

surdurulebilirlik.platformu@ulker.com.tr
adresine iletebilirsiniz.
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CEO Mesajı
Mete Buyurgan

Ülker Bisküvi olarak, 2020 yılının
getirdiği zorlu koşullara rağmen
sürdürülebilirliği merkeze alan
bir yaklaşımla işimizi sürdürdük.
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kalitesini yüksek standartlarda tutmak ve iş ortağımız çiftçileri bu
konuda bilinçlendirerek güçlendirmek işimizin devamlılığı için

Tüm dünyada ve ülkemizde pandemiyle mücadele edilen zorlu bir

büyük önem taşıyor. Türkiye’ye dayanıklı ve verimli bir bisküvilik

yıl yaşandı. Küresel bir sağlık krizi olarak karşımıza çıkan bu salgın,

buğday türü kazandırmak üzere Bahri Dağdaş Uluslararası

dijitalleşme başta olmak üzere, sosyal yaşam ve iş yapış

Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle ortaklaşa 2007’den bu yana

biçimlerinde, alışveriş ve tüketim alışkanlıklarında köklü

devam ettiğimiz çalışmalar sonucunda ortaya çıkan Aliağa

dönüşümleri tetikledi. Dayanıklılığımızın test edildiği bu dönem,

Bisküvilik Buğdayı’nın 2020 yılında ilk hasadını gerçekleştirdik.

aynı zamanda iklim değişikliği ve çevresel sorunlar gibi

Türkiye’de bir ilke imza atarak, Aliağa Bisküvilik Buğdayı’yla tarıma

öngörülebilir büyük risklere karşı alınması gereken önlemleri de ön

yerli, milli, kuraklık, hastalık ve iklim değişikliğine dayanıklı, yüksek

plana çıkardı. Sürdürülebilirliği finansal, çevresel ve toplumsal

verimli, kaliteli bir buğday türü kazandırdık. 2023’e kadar buğday

boyutlarıyla bir bütün olarak ele alıp, karşılaşılabilecek tüm risklere

tedarikinin yarısını Aliağa’dan karşılamayı hedefliyoruz. Aynı

karşı güçlü durabilen bir yönetim anlayışı geliştirmek, tüm

zamanda çiftçilerimizin gelirlerini artıracak bu buğday çeşidiyle,

dünyada bir zorunluluk haline geldi.

toplumsal ve yerel kalkınmayı destekliyoruz.

Kuruluşundan bu yana ‘İsrafsız şirket’ olma prensibiyle faaliyet

Sorumlu kakao tedariki için çalışıyoruz

gösteren Ülker Bisküvi olarak, 2020 yılının getirdiği zorlu koşullara
rağmen sürdürülebilirliği merkeze alan bir yaklaşımla işimizi

Buğdayın yanı sıra, bir başka önemli ham maddemiz olan kakaonun

sürdürdük. Kuruluşumuzun 80. yılını kutlayacağımız 2024 yılı için

tedarikinde sürdürülebilirliği sağlamak üzere çalışmalarımız

belirlediğimiz sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda, son

devam ediyor. Bu kapsamda, “Kakaodan Fazlası” (Beyond Cocoa)

derece başarılı sonuçlar elde ettik. 2020 yılında çevre yatırım ve

stratejimizi hayata geçiriyoruz. Kakao izlenebilirliğini

harcamalarımız geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak, 3,4

kooperatiflere ve çiftçilere kadar indirebilmek için Earthworm Vakfı

milyon TL’ye ulaştı. Şirketlerimizde su ve enerji tasarrufundan,

ile iş birliği yapıyoruz. Saha denetimleri, bilgi toplama, tedarikçi

insan kaynağına ve üretim kalitesine kadar pek çok konuda
projeler üretiyoruz. İş yapış şeklimizin merkezinde bulanan
sürdürülebilirlik çalışmalarımız, topraktan başlayarak;
üreticilerimizi, tedarikçilerimizi, paydaşlarımızı, iş ortaklarımızı ve
son tüketiciyi de içine alarak şekilleniyor.
2020 yılında hayata geçirdiğimiz operasyonel mükemmellik
uygulamaları ve yaklaşık 2000 adet teknik iyileştirmeyle 21,5
milyon TL, yine Ar-Ge ve inovasyon alanında tamamladığımız 69
projeyle de toplam 26,6 milyon TL tasarruf sağladık. Türkiye’deki
tüm fabrikalarımız Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından
verilen TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı.

görüşmeleri gibi çalışmaları kapsayan bu iş birliğiyle, uzun vadede
toplumsal kalkınma ve çevresel iyileşmeye destek olmayı
hedefliyoruz. Çiftçi refahı, izlenebilirlik, ormansızlaşma, tarımsal
ormancılık, sorumlu üretim uygulamaları ve sertifikalı tedarike
kadar geniş bir alanı kapsaması için çalışıyoruz.

2025’te ambalajda yüzde 100 geri dönüşüm hedefi
2014 yılında belirlediğimiz 10 yıllık sürdürülebilirlik taahhütlerimiz
içerisinde de yer alan “Sıfır Atık” çalışmalarımız kapsamında, atık geri
dönüşüm oranımızı yüzde 91’e kadar çıkarmayı başardık.
Kullandığımız ambalaj ve paketlemelerin çevresel etkisini azaltmak

Türkiye’nin ilk yerli bisküvilik buğdayı Aliağa’nın
hasadını gerçekleştirdik

için geri dönüştürülebilir malzemeler ve daha az malzeme kullanımına

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olarak,

bitmiş ürüne çevirme oranına ulaşarak, atık oluşumunu minimum

sürdürülebilirlik çalışmalarımızda her zaman yerli üreticiyi ön
planda tutan projeler geliştiriyoruz. Ülker’de tedarik ettiğimiz ham

odaklanıyoruz. Geçtiğimiz yıl 660 ton daha az kâğıt ve 536 ton daha
az plastik kullandık. Ayrıca kullanılan ham maddelerin yüzde 99’unu
seviyelere indirmeyi sürdürdük. 2025 yılına kadar ürün
ambalajlarımızın yüzde 100’ünü geri dönüştürülebilir, yeniden

maddelerin yarısından fazlasını buğday oluşturuyor. Bu nedenle

kullanılabilir veya kompost edilebilir olması hedefimiz doğrultusunda

buğday tedarikinde sürekliliği sağlamak, kullanılan buğdayın

çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz.
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lider bir gıda şirketi olarak, gıda israfının önlenmesine yönelik
çalışmalar yürütüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın
koordinasyonunda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü iş

Çevresel, sosyal ve yönetişim
alanlarında gösterdiğimiz
yüksek performansla
S&P Kurumsal Sürdürülebilirlik
Değerlendirmesi sonucunda
The Sustainability Yearbook
2021 listesine gıda sektöründe
girmeyi başaran

ilk ve tek Türk şirketi
olduk.

İklim krizinin etkilerini daha sert bir şekilde hissetmeye

birliğinde yürütülen ‘Gıdanı Koru: Sofrana Sahip Çık’

başladığımız bu dönemde, sera gazı salımlarını mümkün olan en

kampanyasının destekçileri arasındayız. Dünya Kaynak

az seviyeye indirerek, küresel ısınmayı 2°C’nin altında tutmak

Enstitüsü’nün (WRI) başlattığı, küresel gıda kaybının ve israfının

öncelikli hale geldi. Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat

2030 yılına kadar %50 azaltılmasını amaçlayan “10x20x30”

çerçevesinde, 2050’ye kadar net sıfır karbon salımı hedefi koyması

girişimine Ülker Bisküvi olarak destek veriyoruz.

üzerine, özellikle AB ile ticari faaliyetler gerçekleştiren aktörlerin
de dönüşümü hızlandı. Ülker Bisküvi olarak gelişmeleri yakından
takip ediyor, bu kapsamda iklim stratejimizi ve hedeflerimizi

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız gerek ulusal gerekse
uluslararası platformlarda ödüllendiriliyor

güncelliyoruz. Sorumlu üretim anlayışımızla 2014’ten bu yana
karbon salımını artırmadan büyümeyi başardık. Enerji verimliliği

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın gerek ulusal gerekse uluslararası

projeleri yürüterek, 2020 yılında toplam 7.967 MWh enerji

platformlarda karşılık görmesi, doğru yolda olduğumuzun en

tasarrufu, dolayısıyla 3,2 milyon TL tasarruf sağladık. Karbon

büyük göstergesi. 2015 yılından bu yana Borsa İstanbul

yönetimini üreticilerden başlayarak, tedarikçilerimizin de dahil

Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alıyoruz. Nielsen ve Sustainable

olduğu tüm değer zincirini kapsayacak şekilde ele alıyoruz.

Brands İstanbul’un ortaklaşa yürüttüğü Good Life/İyi Yaşam

Doğayı korumak adına en çok değer verdiğimiz konulardan biri,

Markası” seçildik. Dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında

topraklarımızı fidanlarla buluşturarak, nefes alınabilir bir geleceğe
katkıda bulunmak. Ülker Güzel Ülkem Ormanı olarak
adlandırdığımız projemiz kapsamında fidan dikmeye,
çalışanlarımızla el ele vererek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın
Geleceğe Nefes Kampanyası’na destek olmaya devam ediyoruz.
Ayrıca 2020 yılında Sivil Toplum Kuruluşları'yla iş birliği yaparak;
Ankara, Karaman, Elazığ, Eskişehir ve orman yangınlarıyla zarar
gören Hatay'da 31 bin yeni fidan diktik.

Gıda israfıyla mücadelede iş birlikleri
gerçekleştiriyoruz
Gıda israfının önlenmesi, karbon salımlarının azaltılmasından
küresel açlıkla mücadeleye kadar birçok kritik konuda önemli bir
role sahip. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine
göre, her yıl tüm dünyada insanların tüketmesi için üretilen gıdanın
üçte biri israf ediliyor. Aynı veriler dünya çapında açlık ve yetersiz
beslenme sorunuyla karşı karşıya kalan insan sayısının, geçtiğimiz
yıl 690 milyona ulaştığını gözler önüne seriyor. Üstelik pandemi
sonrası bu sayıya 130 milyon kişinin daha katılabileceği
öngörülüyor. Ayrıca 2 milyarı aşkın insanın yeterli ve besleyici
gıdaya düzenli erişimi yok. Bu veriler gıdanın korunması ve israfının
önlenmesini konularının önemini daha da artırıyor. Sektöründe

Markaları Araştırması 2020’de üst üste üçüncü defa “İyi Yaşam
gösterilen 2020 edie Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri'nde Su
Yönetimi, Atık ve Kaynak Yönetimi, Yılın Takımı, Çalışan Katılımı ve
Kültürel Dönüşüm Liderliği olmak üzere dört kategoride birden
finalist olmayı başardık.
Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında gösterdiğimiz yüksek
performansla S&P Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi
sonucunda The Sustainability Yearbook 2021 listesine gıda
sektöründe girmeyi başaran ilk ve tek Türk şirketi olduk.
Başlattığımız davranış odaklı güvenlik kültürü projeleriyle İş Sağlığı
Güvenliği performansımızı küresel kıyaslamalardaki seviyelere
getirdik. İSG projelerimizle, British Safety Council tarafından her yıl
düzenlenen International Safety Awards 2020’de ödül alan
şirketlerden biri olduk.
Sürdürülebilirlik performansımızı ileri taşımak üzere çalışmaya
devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl, yeni strateji ve hedeflerimizi
açıklayarak bu yolculukta attığımız adımları daha da
hızlandıracağız. Bu sürece katkı sunan başta çalışma arkadaşlarım
olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla,
Mete Buyurgan
CEO
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Ülker Bisküvi
Hakkında
Küçük bir atölyede 1944 yılında temelleri
atılan Ülker Bisküvi, bugün Türkiye’nin önde
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Ürünlerimizi dünyanın
dört bir yanındaki
tüketicilerle buluşturuyoruz.

gelen gıda şirketlerinden biri olarak farklı
lokasyonlarda bisküvi, çikolata ve kek
kategorilerinde yüzlerce çeşit ürün üretiyor.

9,4

Türkiye'de (Silivri, Esenyurt, Topkapı,
Karaman, Kocaeli ve Ankara) altı tane,
Mısır'da bir, Suudi Arabistan'da iki ve
Kazakistan'da da bir tane olmak üzere

milyar TL

yurtdışındaki 4 fabrikayla birlikte toplam 10
tesiste üretim yapıyoruz.

Satış
Hasılatı

Ürünlerimizi Türkiye’yle birlikte Ortadoğu,
Orta Asya, Avrupa, Afrika, Amerika ve Rusya
gibi dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerle
buluşturuyoruz.

2020 yılında bisküvi ve çikolata
kategorilerinde pazar payımızı
artırarak başarılı finansal ve
operasyonel sonuçlara ulaştık ve
satış hasılatımızı 9,4 milyar TL’ye
yükselttik.

595

bin ton
Satış Hacmi

1,016

milyar TL
Faaliyet Kârı

Sermaye Yapısı

1

1. Sermaye yapısına 2020 Faaliyet Raporu'ndan ulaşabilirsiniz.
http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/media/1065/download.aspx
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Başlıca Finansal Göstergeler
Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)

2019

2020

Hasılat

7.803

9.401

Brüt Kâr

2.139

2.643

Esas Faaliyet Kârı

1.154

1.493

997

1.016

Faaliyet Dönem Kârı (Ana Ortaklık)

Satış Hacmi
Kategoriye Göre Satış Hacmi
(Bin ton)

Bisküvi

2019

Çikolata

Kek

Kategoriye Göre Net Satışlar
(Milyon TL)

Bisküvi

Çikolata

Kek

49

42

575

557

199

219

3.757

4.694

328

334

3.395

4.149

2020

2019

2020
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Üretim
7.769 çalışanın (2) katkısıyla
4 ülkede 10 fabrikada

Ülker Bisküvi ürünlerinin üretimi

36,2 milyon TL Ar-Ge bütçesiyle
yeni ürünlerin ve çevresel etkisi düşük
ambalaj ve süreçlerin geliştirilmesi

Satış ve
Pazarlama
300’ü aşkın markayla,
100’ün üzerinde ülkeye
ihracat

Binlerce farklı satış noktasında
ürünlerin tüketicilere ulaşması

Tedarik
Buğday, fındık vb.
tarımsal ham madde
üretimi

2.250 tedarikçiden

ambalaj, hizmet ve diğer
malların tedariki

Lojistik
Ürünlerin satış noktalarına dağıtımı
Rota optimizasyonu, araç filosu optimizasyonu
Çift katlı tır kullanımı
Direkt sevkiyat
2. Türkiye, Kazakistan, Mısır, Suudi Arabistan ülkeleri toplam çalışan sayısıdır.
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İşimizi yaparken
mutlu etmeyi
ve mutlu olmayı
önemsiyoruz.”

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

ÇEVRE
Birim üretim başına su kullanımında
%35,4 azaltım sağladık.
Karbon salım miktarımız 2014
yılı ile aynı seviyede bulunuyor

LİDERLİK
S&P Kurumsal Sürdürülebilirlik
Değerlendirmesi sonucunda
The Sustainability Yearbook 2021
listesine gıda sektöründe
girmeyi başaran ilk ve tek
Türk şirketi olduk.

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Son bir yılda tüm ürün kategorilerinden
190 TON YAĞ, 172 TON ŞEKER ve
28 TON TUZ AZALTTIK.

EKLER

GRI

DEĞER ZİNCİRİ
Değer zincirinde 2.138’i yerli olmak
üzere toplam 2.250 tedarikçi
ile çalışıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
İLKELERİ

TOPLUMSAL
SORUMLULUK

LİDERLİK

İNOVASYON
Ar-Ge ve inovasyon alanında
tamamladığımız 69 proje
ile toplam 26,6 milyon TL
tasarruf elde ettik.

ÇALIŞANLAR
İnsan kaynağına sürekli yatırım
yapıyor ve çalışanlarımızla

birlikte güçleniyoruz.
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Sürdürülebilirlik
İlkeleri

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

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

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

İNOVASYON
Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda sektörün en inovatif şirketi olmayı hedeﬂeriz. Sektördeki en yetkin Ar-Ge kadromuzla
birlikte çalışmaya, gelişmeye ve sektöre yön vermeye devam ederiz. Şirket değerlerine uygun, saygılı rekabet anlayışı
doğrultusunda tüm paydaşlarımız ve yatırımcılarımız için sürekli değer üretiriz.

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

TOPLUMSAL SORUMLULUK
Dengeli beslenme ve aktif yaşamı ön plana çıkarırız. Bu konuda tüm tüketicileri ve diğer paydaşlarımızı şeﬀaf bir
biçimde bilgilendirip mutlu bir toplumu desteklerken, hayatı kolaylaştırmaya ve yalınlaştırmaya odaklanırız.

LİDERLİK
Sektöründe öncü olmanın sorumluluğuyla hareket ederiz. Başarma azmimiz ve çalışkanlığımızla yaptığımız işe yüreğimizi
koyar, hedeﬂediğimiz sonucu aşarız. Küresel gelişmeleri takip eder, kuralları belirler, yenilikçi ve özgün bir biçimde liderlik
yaparız.
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Stratejik
Yaklaşım:
MOVERS
Rekabetin her geçen gün arttığı global iş
dünyasında farklılaşmak ve sürdürülebilir
başarıyı yakalamak, güçlü ve uygulanabilir bir
stratejiyle mümkün. MOVERS, bize bunu
uygulayabilme imkânı veren yeni stratejik
yaklaşımımız.

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

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

M
O
V
E
R
S

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

MADDİ DEĞER

Para Kazanıyor muyuz?
Stratejimizin ilk hedefi, yaptığımız her işin bize maddi değer sağlayıp
sağlamadığını sorgulamaktır. Bu sorgulama süreci, yaptığımız işlerin
verimliliğini artıracak ve büyüme hedeflerimizi doğrudan
etkileyecektir.

ORTAK HEDEFLER

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

VAR ETTİĞİMİZ DEĞER
Nasıl değer yaratacağız?

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

ETKİN RİSK VE FIRSAT DEĞERLENDİRMESİ
Riskler ve fırsatlar nelerdir?

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

RAKİPLER

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

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Daimi başarıyı nasıl sağlayacağız?
İş hayatında, sürdürülebilir olmayan hiçbir başarı bir anlam ifade
etmez. Bu nedenle sürdürülebilirlik bizim için hem iş başarısı hem de
çevre ve toplum üzerindeki etkimiz açısından son derece önemlidir.
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Sürdürülebilirlik
Yaklaşımı
Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkileyen
pandeminin iş süreçleri üzerinde kapsamlı
etkileri oldu ve bu süreç sürdürülebilir bir iş
modelinin şirketlerin dayanıklılığı için ne
kadar önemli olduğunu gösterdi. Dijitalleşme
hızlanırken, esnek ve uzaktan çalışma

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

Kurulduğumuz günden beri “mutlu
et, mutlu ol” anlayışıyla
sürdürülebilirliği işimizin ayrılmaz bir
parçası olarak görüyoruz. Tüm değer
zincirimize dokunarak topraktan
çiftçiye, çalışanlardan müşterilere
paydaşlarımızla beraber gelişmek
ve büyümek odak noktalarımız
olmaya devam edecek.

modelleri hayatımızın bir parçası haline
geldi, tedarik zincirlerinin kırılganlığı ortaya
çıktı ve yerel tedarikin önemi arttı. Pandemi
gibi küresel bir mücadele gerektiren ve hem
sosyo-ekonomik hem de çevresel açıdan
ciddi etkileri olan iklim krizi doğrultusunda
atılan adımlar da hız kazandı.
Pandemi sonrası normalleşme sürecinde
yeşil ve sosyal eşitliği sağlayacak bir
toparlanmanın odak noktası olması
gerektiğine inanıyoruz. Pandemiyle iş
dünyasında başlayan dönüşüm sürecini ve
trendleri takip ederek stratejilerimizi de bu
doğrultuda güncelliyoruz.

Bu yıl Çevre, Değer Zinciri, Çalışanlar, İnovasyon, Toplumsal Sorumluluk ve

Liderlik başlıkları altında belirlediğimiz yol haritaları doğrultusunda Yönetim Kurulu
liderliğinde tüm çalışanlar ve yöneticilerimizin katkılarıyla çalışmaya devam ettik. 2014
yılından beri stratejimizin temelini oluşturan 2024 hedeflerimiz ve bu altı alanda
geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik ilkelerimizi dönüştürerek 2021 yılında yeni strateji ve

hedeflerimizi açıklamayı planlıyoruz.
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ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

Sürdürülebilirlik
Yönetimi

Platform
Toplantıları

Sürdürülebilirlik anlayışımızın tüm şirket

Platform her yıl dört kez toplanarak sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında gelişmeleri ve hedeflere uygun ilerlemeyi ele
alıyor. Gerekli durumlarda konu bazlı çalıştaylar gerçekleştirilerek çalışma grupları oluşturuluyor.

tarafından benimsenmesi ve belirlediğimiz

GRI

altı alanda çalışmaların yürütülmesi sürecinde
Sürdürülebilirlik Platformu yapımız etkin rol
oynuyor. Platformun sorumlulukları arasında
sürdürülebilirlikle ilgili politikaların,
stratejilerin ve hedeflerin belirlenmesi ve
paydaşlarla iletişim kurularak sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Platformu 2020 yılında çalışmalarına, pandemi süreci dolayısıyla çevrimiçi olarak devam etti. Üç aylık
periyotlarda bir araya gelen 10 departman, daha önce çalıştaylarda 2024 hedeflerine ulaşmak için belirlenen yol
haritalarının üzerinden ilerlemeleri ve iyi uygulamalarını paylaştı. Toplantılarda aksiyon planları güncellendi ve ilgili
departmanlara görevler atandı. 2021 yılında yeni stratejinin oluşturulması ve hedeflerin güncellenmesi için çalışmalara
devam ediliyor.

konusunda geri bildirimlerin alınması
YÖNETİM
KURULU
BAŞKANI

bulunuyor. Platformda Ar-Ge, İnsan
Kaynakları, Lojistik, Satın Alma, Operasyonel
Mükemmellik, Kurumsal İletişim, Pazarlama,
Yatırımcı İlişkileri, Kalite ve Gıda Güvenliği ve

PAYDAŞLAR

SEÇ (Sağlık, Emniyet, Enerji, Çevre)
birimlerinden sorumlular yer alıyor ve
çalışmalar entegre bir yaklaşımla yürütülüyor.

GERİ
BİLDİRİMLER

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
PLATFORMU
BAŞKANI ÜLKER
CEO’SU

Platform, iş birimleri arasındaki koordinasyon

ÇALIŞANLAR

ve iş birliğini sağlama görevini de üstleniyor.
Bunun yanı sıra sürdürülebilirlik çalışmalarının
yürütülmesini denetleyerek Yönetim Kurulu’na

PLATFORM
KOORDİNATÖRÜ:
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK,
OM-SEÇ ve KALİTE
BAŞKAN
YARDIMCISI

raporluyor. Yönetim Kurulu ise sürdürülebilirlik
stratejisi, politika ve hedeflerini takip etmekle
yükümlü bulunuyor. Hedefler kapsamındaki
ilerleme aynı zamanda CEO dahil olmak
üzere çalışan ve yönetici performans
göstergelerine girdi sağlıyor.

AR-GE

İNSAN
KAYNAKLARI

LOJİSTİK

SATINALMA

OPERASYONEL
MÜKEMMELLİK

KURUMSAL PAZARLAMA
İLETİŞİM

YATIRIMCI
İLİŞKİLERİ

KALİTE ve
GIDA
GÜVENLİĞİ

ÇEVRE,
ENERJİ, İSG
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Öncelikli
Konular
Stratejimizin ve raporlama içeriklerinin temelini
öncelikli konular oluşturuyor. Paydaş
beklentileri, küresel gelişmeler doğrultusunda
önceliklerimizi belirliyor ve bu öncelikler
doğrultusunda atacağımız adımları
şekillendiriyoruz. Çok öncelikli konuları
hedeflerimiz ve stratejik adımlarla takip etmeye
devam ederken; ortaya çıkan yeni konular,
gelecekte üzerine eğilmeyi planladığımız
alanları gösteriyor.

Küresel salgının sürdürülebilirlik
gündemi ve trendleri üzerinde önemli
etkileri oldu ve bu kapsamda
önceliklendirme analizini 2021 yılında
güncelleme çalışmalarına başladık.
Önümüzdeki yıl yeni öncelikli
konularımızı, strateji ve
hedeflerimizi paylaşmayı
planlıyoruz.

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

Uzun konu listesinin
oluşturulması

Geniş bir literatür taramasıyla sektörümüz için ilgili konuları içeren

Paydaş analizi

Kapsamlı bir paydaş analiziyle farklı paydaş grupları, uzun konu

EKLER

GRI

uzun konu listesi oluşturuyoruz.

listesini online anketler aracılığıyla önceliklendiriyor. Paydaşlarımıza
düzenli aralıklarla ulaşıyor ve Ülker’in öncelikli konularını, Ülker’in
çalışmaları hakkındaki fikirlerini ve beklentilerini soruyoruz.

Yönetici görüşleri
ve dış trend analizi

Şirket önceliklerini belirlemede üst yönetimin görüşleri, iş stratejisi
ve dış trend analizi girdi sağlıyor. Dış trend analizinde uluslararası
ve sektörel girişimlerin ve derneklerin raporları, küresel trendler ve
diğer sektör oyuncularının önceliklerinden yararlanıyoruz.

Öncelikli konuların
belirlenmesi

Paydaş analizi doğrultusunda belirlenen paydaş öncelikleriyle
yönetici görüşleri ve dış trend analizi doğrultusunda belirlenen
şirket öncelikleri arasında en yüksek öneme sahip olan ortak
konuları tespit ediyoruz.

Bu Dünya Bizim Alanı3

Öncelikli Konu

Çevre

İklim değişikliği ve enerji

Değer Zinciri

Sürdürülebilir ham madde tedariki
Gıda güvenliği ve kalitesi

İnovasyon

Ar-Ge ve inovasyon

Çalışanlar

İş sağlığı ve güvenliği

Liderlik

Gıda sektöründe sürdürülebilirlik liderliği

3. Dengeli beslenme çok öncelikli konular arasında yer almamasına rağmen öncelikli konulardan biri olması nedeniyle Toplumsal Sorumluluk başlığı altında paylaşılıyor.
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DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

1 Sürdürülebilir ham madde tedariki

Yüksek

Gıda güvenliği ve kalitesi

3 Gıda atıkları

Sürdürülebilir
ham madde tedariki

4 İş sağlığı ve güvenliği
5 Ambalajlar

Gıda atıkları

1

Ambalajlar
İş etiği ve şeffaflık

Orta

15
Ürün etiketleri

13
Tedarikçi ilişkileri

16
Dengeli
beslenme

10
12
14

17

18
Sorumlu pazarlama

20

7

9

19

7 Atıklar

İklim değişikliği ve enerji

4

8 Yetenekleri çekme ve elde tutma

6

Atıklar

8

6 Ar-Ge ve inovasyon

2

İş sağlığı ve güvenliği

3

5

Yetenekleri çekme ve
elde tutma

Düşük

Paydaşlar için Önemi | Paydaş Analizleri

2 Gıda güvenliği ve kalitesi

11

9 İş etiği ve şeffaflık
Ar-Ge ve inovasyon

Gıda sektöründe
sürdürülebilirlik liderliği
Tedarik güvenliği

Su riskleri
ve yönetimi

11 Gıda sektöründe sürdürülebilirlik liderliği
12 Tedarik güvenliği

Çok Öncelikli

Fırsat eşitliği ve çeşitlilik

13 Tedarikçi ilişkileri
14 Su riskleri ve yönetimi
15 Ürün etiketleri
16 Dengeli beslenme

Öncelikli

Biyoçeşitlilik

17 Fırsat eşitliği ve çeşitlilik
18 Sorumlu pazarlama

Toplumsal
yatırım programları

19 Biyoçeşitlilik

Orta Öncelikli
Düşük

10 İklim değişikliği ve enerji

20 Toplumsal yatırım programları

Orta

Yüksek

Ülker Bisküvi için Önemi | Strateji + Yönetici Görüşleri + Dış Trendler
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KONU ALANI
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İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

DURUM

HEDEF

İLERLEME

Salım artışı olmadan büyümek

Salım miktarımız 2014 yılı ile aynı seviyede bulunuyor.
Enerji verimliliği stratejimiz oluşturuldu, 6 fabrikada enerji etütleri
tamamlandı.
Verimlilik artırıcı proje çalışmaları ile birlikte uzun vadeli yatırımlar
planlandı.

Uzun vadeli enerji verimliliği stratejisi geliştirmek

2020 yılında 7.967 MWh enerji tasarrufu sağladık.
2020 yılında satın aldığımız 21.000 ton karbon kredisinin ve iyi
uygulamalarımızın katkısıyla birim üretim başına CO2 salımlarını

Birim üretim başına karbon salımını %40 azaltmak

ÇEVRE

Birim üretim başına su kullanımını %30 azaltmak

2024 hedefimizin üzerine çıkarak %35,4 azaltım (2014’e göre) sağladık.

%100 geri dönüşümle düzenli depolama alanlarına sıfır atık göndermek

Düzenli depolama alanına giden atık oranı %9 oldu.

İade ambalaj oranını %50 azaltmak

2014’e göre iade esnek ambalaj oranını %65, koli oranını %99 oranında
azaltarak hedefimizin üzerine çıktık.

Gebze Fabrikamıza BREEAM Yeşil Bina Sertifikası almak

2019 yılında BREEAM Yeşil Bina Sertifikasını GOOD seviyesinde
almaya hak kazandık.

Lojistik kaynaklı karbon salımlarını %20 azaltmak

DEĞER
ZİNCİRİ

İNOVASYON

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

Son 2 yılda 12.311 ton karbon salımını azalttık. 2014’ten bu yana

yaklaşık %15 azaltım sağladık.

Sürdürülebilir ambalaj stratejisi ve politikası oluşturmak

Strateji çalışmasını tamamladık. 2025 plastik yol haritasını hazırladık.

Ambalaj azaltma çalışmalarının yapılması

2020 yılında ambalajlarda 536 ton plastik, 660 ton kağıt ve
4 ton alüminyum malzemeyi daha az kullandık.

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

İKLİM
EYLEMİ

ÇEVRE

Hedefe ulaşıldı.

yaklaşık %17 oranında azalttık.

Hedefe uygun ilerleme devam ediyor.

KARASAL
YAŞAM

DEĞER
ZİNCİRİ

Hedefin gerisinde kalındı.

AÇLIĞA
SON

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

İKLİM
EYLEMİ

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

İNOVASYON
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KONU ALANI

DEĞER ZİNCİRİ

TOPLUMSAL

SORUMLULUK

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

İLERLEME

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

2020 yılında %1,08 olarak gerçekleşti.

EKLER

GRI

Bugüne kadar 2500 çalışana standart sürdürülebilirlik eğitimi verildi.
2021 yılında online platform üzerinden sürdürülebilirlik eğitimi vermeyi
planlıyoruz.

Gün kayıplı iş kazalarını sıfırlamak

2014’e göre %80,2 azaltım sağladık.

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

2020 yılında 665

Çalışan bağlılığını %65-100 aralığında tutmak

2020 yılı çalışan bağlılığı oranı %83,7’dir.

Çalışan devir oranını %12 seviyesine düşürmek

2020 yılında çalışan devir oranı %7,67 olarak gerçekleşti.

Tüm ürün kategorilerinde kullanılan yağ,

Son bir yılda tüm ürün kategorilerinden 190

tuz ve şeker miktarlarını azaltmak

şeker ve 28 ton tuz azalttık.

Tüketici şikayetlerini milyon paket bazında her yıl bir önceki yıla
göre azaltmak

2019 yılına göre artış yaşanmıştır.

öneri toplandı.

ton yağ, 172 ton

• Dünya Kakao Vakfı desteği

Alanında lider kurumlarla geleceğe yönelik projeler için iş
birliklerine devam

LİDERLİK

DURUM

HEDEF

Standart sürdürülebilirlik eğitimlerinin tüm çalışanlar
tarafından alınmasını sağlamak

ÇALIŞANLAR

İNOVASYON

• Food Drink Europe ve EUFIC üyeliği

etmek

• TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu
• Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu

LİDERLİK

• İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
• Earthworm Vakfı ile iş birlikleri
• World Resources Institute (WRI) ile iş birliği
• Seminer ve konferanslara aktif katılım

TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

ÇALIŞANLAR

Hedefe ulaşıldı.

Hedefe uygun ilerleme devam ediyor.

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

TOPLUMSAL
SORUMLULUK

Hedefin gerisinde kalındı.

AÇLIĞA
SON

SAĞLIKLI
BİREYLER

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

LİDERLİK
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COVID-19
Sürecini Nasıl
Yönettik?
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DEĞER ZİNCİRİ
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ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

Çalışanlar
Salgının başlamasıyla beraber çalışanlarımızın sağlığını

Yemekhanelerde oturma düzenini sosyal mesafe

korumaya ve onlar için güvenli çalışma ortamı

kuralına uygun hale getirdik ve tek kullanım

oluşturmaya önem verdik.

odaklı hijyenik uygulamalara geçtik. Ayrıca

İnsanların güvenilir gıdaya ulaşma ihtiyacını
karşılamak için üretmeye ve ürünlerimizi satış

yemek ve kahvaltı menülerini bağışıklığı
güçlendirecek şekilde zenginleştirdik.

COVID-19 salgını, tüm dünyayı ekonomik ve

noktalarına ulaştırmaya devam ettik. Bunu

Çalışan servislerine ek araçlar tahsis ederek

sosyal anlamda etkileyerek durma noktasına

yaparken çalışma modelimizi gözden geçirerek

sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni

getirdi. Bunun yanı sıra iş modellerinde ve

uzaktan çalışmaya uygun rolleri belirledik ve

sağladık.

tedarik zincirlerinde kırılganlıkları ortaya

çalışma alanlarında çalışan sayısını azalttık.

çıkararak toplumsal eşitsizlikleri göz önüne
serdi. Bu zorlu süreçte tüm paydaşlarımızın
yanında durarak başta çalışanlarımıza ve
topluma destek olmak için çalışmaya devam
ettik.

GRI

Etkili iletişimi gözettik, çalışanlarımızın fikirlerini
ve önerilerini dinledik, onlardan gelen çoğu
öneriyi değerlendirdik ve hızlı aksiyon aldık.
Fabrikalarımızdaki 65 yaş ve üzeri, kronik
rahatsızlığı bulunan çalışanlara izin verdik.
Fabrika liderleri ve sendika temsilcilerinin
katılımıyla kapsam içi çalışanlara ziyaretler
gerçekleştirdik.

Kesintisiz Üretim
Sürecin en başından itibaren devletin belirlediği 14
kurala ek 14 kural daha belirleyerek Ülker 14+14 altın
kuralları kapsamında çalışan sağlığını en ön planda
tutarak üretimin devamlılığını sağlamaya çalıştık. Bu
kapsamda tüm fabrikalarımız TSE COVID-19 Güvenli
Üretim belgesi aldı. Bu süreçte dijitalleşme, dönüşümlü

COVID-19 salgınına bağlı stres yaratan durumları

çalışma ve uzaktan çalışma modelleriyle pandemi

analiz ettik. Bu analizler sonucunda gerek üst

sürecindeki değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olduk.

yönetim olarak gerek lokasyon bazında tüm

Kalite ve Gıda Güvenliği gereklilikleri ve

yöneticiler ile oluşan bu durum için hızlı aksiyon

standartlarından taviz verilmeden iç ve dış denetimler

planları oluşturduk ve karşılaşılması muhtemel

de dahil olmak üzere tüm süreçler kesintisiz olarak

krizler için nasıl davranışlar sergileyeceğimizi

devam etti.

belirledik.
Tüm belirti taşıma durumlarını sağlık birimlerimiz
ve İnsan Kaynakları ekipleriyle yakından takip
ettik.
Başta fabrikalar olmak üzere tüm çalışma
alanlarında sosyal mesafeye uyum kuralları
koyduk. Süreçleri İnsan Kaynakları ekipleri ve
fabrikadaki liderlerle planladık.

Toplum
Topluma destek bu dönemde önem verdiğimiz alanlar
arasında yer alıyor. Bu kapsamda yaptığımız
çalışmalara Toplumsal Sorumluluk bölümünden
ulaşabilirsiniz.
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Risk
Yönetimi
COVID-19’un getirdiği belirsizlikler ve yeni
riskler doğrultusunda risk yönetiminin önemi
arttı. Devam eden belirsizlik durumunda çevik
olmak ve risklere etkin şekilde yanıt vermek,
fırsatları yakalayarak rekabet avantajı
sağlamak için kilit rol oynuyor.

Ülker Bisküvi risk yönetimi
faaliyetleri Yönetim Kurulu’na
bağlı Risk Komitesi tarafından
yürütülüyor.
Risk komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve
devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin
erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli
önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi
amacıyla çalışmalar yapıyor, yılda dört defa
toplanıyor ve risk yönetim sistemlerini en az
yılda bir kez gözden geçiriyor. Risk
yönetiminin Yıldız Holding Grup Şirketleri
genelinde standart bir yaklaşımla koordine
edilmesi ve sinerji yaratılması için Yıldız
Holding bünyesinde Risk Yönetimi İş Birimi
bulunuyor.
Risk komitesi, risk matrisinde tanımlanan
risklerin, etki alanlarını, olma olasılıklarını,
sorumlu birimleri, alınması gereken ilk
aksiyonları ve risklerin türlerini düzenli olarak
takip etmekten sorumludur.

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

Risklerin tespitinde stratejiyi etkileyebilecek tehditlerin
saptanması öncelik oluşturuyor. Bu doğrultuda şirket
hedeflerinin gerçekleşmesine engel olabilecek tüm
risklerin belirlenmesi, üst yöneticilerin yönlendirmeleri
ve konu uzmanlarının ayrıntılı analizleriyle yapılıyor.
Belirlenen risklerin değerlendirilmesi sonucunda
risklerin şiddetleri ve etkileri belirlenerek öncelikler
saptanıyor, risk sorumlularının değerlendirmeleri
doğrultusunda önceliklendirilen risklerle ilgili
uygulanabilecek aksiyonlar belirleniyor ve hayata
geçiriliyor. Risk seviyelerindeki değişiklikler düzenli
olarak takip edilerek gerekli önlemler devreye alınıyor.
Komite düzenli olarak Yönetim Kurulu’na raporlama
yapıyor ve Yıldız Holding denetim birimleri tarafından
ve bağımsız olarak denetleniyor.
Riskler finansal, operasyonel, stratejik, uyum ve diğer
kategorileri altında takip ediliyor. Finansal risklerin yanı
sıra finansal olmayan riskler de değerlendirilerek
kapsamlı bir risk yönetim çerçevesi izleniyor. Ham
madde tedarikinden müşteriye ulaşmasına kadar tüm
zincirdeki riskleri kapsıyor ve Ülker Bisküvi üzerindeki
etkiler tespit ediliyor. Belirlediğimiz sürdürülebilirlik
risklerine eklerden ulaşabilirsiniz.

Ortaya çıkan yeni riskler
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile gelecek yeni
regülasyonlar

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

karbon yoğun sektörlere uygulanması beklense de Avrupa
Birliği en önemli pazarlarımız arasında bulunuyor ve bu
riskler, beş sene ve sonrası için Ülker Bisküvi’nin takip ettiği
riskler arasında yer alıyor.
Alınan Aksiyonlar: Karbon salımını ve yoğunluklarını
azaltmak bu kapsamda öncelik verdiğimiz aksiyonlar
arasında yer alıyor. 2024 hedeflerimiz doğrultusunda
karbon salımlarını artırmadan büyümeye devam etme ve
enerji yoğunluğunu azaltma hedefimiz bulunuyor. Bu yıl
2024 hedeflerimizi olası yeni regülasyonları göz önünde
bulundurarak güncelliyor ve net-sıfır salımlar için yeni bir yol
haritası üzerinde çalışıyoruz.

Plastik Kirliliği
Olası Etkiler: Plastik kirliliğinin okyanuslar ve çevre
üzerinde oluşturduğu etkiler konusunda toplumda önemli
bir bilinç artışı oldu. Bu doğrultuda yatırımcılar, tüketiciler
ve kamu kurumları, plastik tüketimlerini azaltmaları ve
alternatif malzemelere geçiş için şirketlerin adım
atmalarını bekliyor. Ülker Bisküvi ambalajlarının önemli bir
bölümünde plastik malzemeler kullanılıyor. Tüketici
kullanımı sonrasında bu ambalajların plastik kirliliğine
neden olması ve bu alanda aksiyon alınmaması itibar
açısından risk oluştururken yeni regülasyonların da artması
bekleniyor. Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat ve Döngüsel
Ekonomi Aksiyon Planı çerçevesinde her türlü ambalaj ve
paketlemenin biyolojik olarak çözünür ve geri
dönüştürülebilir plastiklerden sağlanması yönünde
uygulamaları teşvik etmesi ve tek kullanımlık plastiklere
yaptırımlar getirmesi bekleniyor.

Olası Etkiler: Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat kapsamında
2050 yılında net sıfır salıma ulaşmayı hedefliyor. Bu

Alınan Aksiyonlar: 2020 yılında belirlediğimiz

doğrultuda bir dizi yeni regülasyon devreye alınmaya

sürdürülebilir ambalaj stratejimiz kapsamında ambalajların

devam ediyor ve sınırda karbon düzenlemesi mekanizması

2025 yılına kadar %100 geri dönüştürülebilir, tekrar

planlanan regülasyonlar arasında yer alıyor. Bu

kullanılabilir ve kompost edilebilir hale getirilmesini ve

mekanizmayla Avrupa’ya ihracat yapan şirketlere karbon

kullandığımız “sert plastik” içerisindeki geri dönüştürülmüş

yoğunluklarına bağlı olarak ek karbon maliyetleri gelmesi

plastik malzeme kullanımı oranını %50’ye çıkarmayı

bekleniyor. Mekanizmanın ilk etapta çelik, çimento gibi

hedefliyor ve bu doğrultuda yatırımlar yapıyoruz.
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Etik
Etik iş yapış şekli Ülker
Bisküvi’nin temel
değerleri arasında yer
alıyor.
Etik İlkeler, paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi

Bu yıl etik hatta ulaşan 3 bildirimin tamamı çözüme

belirlemenin yanı sıra yolsuzluk ve rüşvetle mücadele

kavuşturuldu. Yolsuzluk ve insan hakları konularında

düzenlemelerini de içeriyor. Etik İlkelere uyumsuzlukları

iletilen bir bildirim olmadı ve bu kapsamda herhangi

bildirim hattıyla takip ediyor, hem mavi yaka hem de

bir kamu davası bulunmuyor. Etik İlkelere uygun olarak

beyaz yaka çalışanlarımız ile tedarikçilerimizin bu

2020 yılında politikacılara ve siyasi partilere herhangi

ilkeleri benimsemesi için eğitimler veriyoruz.

bir bağış yapılmadı ve destek verilmedi.

Bu yıl tüm çalışanlar çevrimiçi platformumuz

Etik iş yapma şeklimiz tüm değer zincirinde
insan haklarına saygıyı da kapsıyor.

aracılığıyla 8 saatlik yolsuzluk ve rüşvetle mücadele ve
insan hakları konularını da kapsayan etik ilkeler
eğitimi aldı. Taşeronlara ise toplam 2.624 kişi*saat

Bu doğrultuda oluşturduğumuz İnsan Hakları

insan hakları, yolsuzluk ve etik eğitimi verildi.

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

Çalışanlarımız Etik İlkeler Kılavuzu’na internet sitesi

alıyor. Politika faaliyet gösterdiğimiz bölgeler olan

üzerinden ve İnsan Kaynakları aracılığıyla ulaşabiliyor,

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

etik konulardaki her türlü bildirimlerini iletebiliyor.

Kazakça ve Rusça olarak paydaşlarla paylaşılıyor.

Çalışanların ilettiği tüm bildirimler gizli tutuluyor ve iki
ayda bir Etik Kurul’a iletiliyor. İçeriklerine bağlı olarak

Ülker Bisküvi Etik İlkeleri’ne buradan ulaşabilirsiniz.

bildirimler; İnsan Kaynakları, Hukuk ve İç Denetim gibi
farklı birimlerin katkılarıyla çözüme kavuşturuluyor.

Ülker Bisküvi İnsan Hakları Politikası’na buradan

İhlaller etikbildirim@ulker.com.tr adresine bildiriliyor.

ulaşabilirsiniz.
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ÇEVRE
2020 yılında birim ürün
başına karbon salımımızı
*
yaklaşık %

17

oranında azalttık.
* 2014’e göre
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İklim krizi, enerji, su, atık, ambalaj yönetimi ve
biyoçeşitlilik konularına odaklanıyor; enerji ve
su verimliliğini arttırmayı, karbon salımlarını
azaltmayı, sıfır atığa ulaşmayı önceliğimiz
olarak görüyoruz.”

Dünyadaki tüm yaşamın devamlılığı
sağlıklı bir doğaya dayanıyor.
Kaynakların sürdürülebilir şekilde
kullanılmaması doğa üzerinde baskı,
ekonomik faaliyetler üzerinde de tehdit
oluşturuyor. Bu nedenle doğal
kaynakları ve biyolojik çeşitliliği
korumak büyük önem taşıyor.
İşimizi yaparken çevresel etkimizi en
aza indirmeyi; yaşam kaynağımız olan
toprak, su ve biyoçeşitliliği korumayı
hedefliyoruz. İklim krizi, enerji, su, atık
ve ambalaj yönetimi ve biyoçeşitlilik
konularına odaklanıyor; enerji ve su
verimliliğini arttırmayı, karbon
salımlarını azaltmayı, sıfır atığa
ulaşmayı önceliğimiz olarak görüyoruz.

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

2024 hedeflerimiz doğrultusunda performansımızı

Tüm fabrika ve operasyonlarımızda çevresel etkileri

geliştirmeye odaklanıyor, bu doğrultuda çevresel etkimizi

performans göstergeleriyle takip ediyoruz. Uluslararası

her yıl iyileştiriyoruz. Performansımızı geliştirecek projelerle

standartlar ve yerel mevzuatlara uyum sağlayacak şekilde

beraber yatırımlar gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında çevre

çevresel performansımızı yönetiyoruz. Bu doğrultuda

yatırım ve harcamalarımız geçen yıla göre yaklaşık

Türkiye’deki fabrikalarımızda ISO 14001 Çevre Yönetimi

%30 artarak 3,4 milyon TL’ye ulaştı.

Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi sertifikaları bulunuyor. 2020 yılında

İKLİM
EYLEMİ

KARASAL
YAŞAM

Çevre hedeflerimizi gerçekleştirmek ve çalışanlarımızın bu

yeni güncelleme ve yenilikler doğrultusunda ISO 50001:

konuları içselleştirmeleri üzerine performans

2018 sertifikalarına geçiş yaptık.

göstergelerinde kriter ve hedefleri bulunuyor.
Çevre politikamıza buradan ulaşabilirsiniz.
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HEDEF ve İLERLEME
Birim üretim başına
SU KULLANIMINI
%30 azaltmak

Birim üretim başına
KARBON SALIMINI %40
AZALTMAK
Uzun vadeli
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
stratejisi geliştirmek
SALIM ARTIŞI
olmadan
büyümek

3

4

5

%100 GERİ DÖNÜŞÜMLE
düzenli depolama alanlarına
SIFIR ATIK GÖNDERMEK

2

İade ambalaj
oranını
%50 AZALTMAK

6

HEDEFLER

1

7

Gebze Fabrikamıza
BREEAM YEŞİL
BİNA SERTİFİKASI
almak

İLERLEME
1

Salım miktarımız 2014 yılı ile aynı
seviyede bulunuyor.

2

Enerji verimliliği stratejimiz oluşturuldu,
6 fabrikada enerji etütleri tamamlandı.
Verimlilik artırıcı proje çalışmaları ile
birlikte uzun vadeli yatırımlar planlandı.
2020 yılında 7.967 MWh enerji
tasarrufu sağladık.

3

4

2020 yılında satın aldığımız 21.000
ton karbon kredisinin ve iyi
uygulamalarımızın katkısıyla birim
üretim başına CO2 salımlarını yaklaşık
%17 oranında azalttık.

5

Düzenli depolama alanına giden atık
oranı %9 oldu.

6

2014’e göre iade esnek ambalaj oranını %65, koli oranını
%99 oranında azaltarak hedefimizin üzerine çıktık.

2024 hedefimizin üzerine çıkarak %35,4
azaltım (2014’e göre) sağladık.

7

2019 yılında BREEAM sertifikasını GOOD
seviyesinde almaya hak kazandık.
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İklim Krizi
ve Enerji
İklim krizinin beraberinde getirdiği etkiler
hem çevresel hem de sosyal alanlarda
varlığını giderek daha fazla hissettiriyor.
Küresel ısınmayı 1,5°C derecenin altında
tutmayı amaçlayan ve 2015 yılında ortaya
konan Paris Anlaşması’nı takiben 2019 yılında
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Avrupa’nın 2050
net sıfır salım hedefi vermesi gibi gelişmelere
paralel olarak iklim krizine yönelik gündem
hızlanıyor.
Bugün 110’dan fazla ülkenin net-sıfır salım
hedefi bulunurken, bu hedeflerin neredeyse
dörtte biri geçtiğimiz yıl verildi. Salgınla
birlikte %7 oranında azalan küresel salımlar
ise net sıfır ekonomiye geçişte, başta iş
dünyası olmak üzere tüm paydaşlara iklim
değişikliğiyle mücadelede önemli
sorumluluklar düştüğünü ve gerekli aksiyonlar
alındığı takdirde ısınmanın 2°C’nin altında
tutulabileceğini gösteriyor.4

4. 5 years after Paris: How countries’ climate policies match up to their
promises, and who’s aiming for net zero emissions, Conversation, 2020.
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Geçtiğimiz yıl yaşanan aşırı hava olayları
nedeniyle çiftçilerin yaşadığı zorluklar ve
genel olarak altyapıların, iklim krizinin ortaya
çıkardığı bu durumlara dayanıklı olmaması
tarımsal üretimi ve tüm değer zincirindeki
operasyonları büyük ölçüde etkiliyor ve bu
etkilerin giderek artacağı ön görülüyor. Bu
durum ülkeler ve şirketler için önemli bir risk
oluştururken bu risklere karşı hızlı bir şekilde
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Sorumlu üretim ve tüketim anlayışımız sayesinde 2014 yılından bu yana karbon salımlarımızda artış olmadan
büyümeyi başardık.
Bu yıl Zorlu Enerji Gökçedağ Rüzgar Enerjisi Santrali’nden aldığımız yenilenebilir enerji karbon kredisiyle Türkiye’deki
altı fabrikamızın üretiminden kaynaklı 21.000 ton karbon salımını azalttık. Bu azaltım 2020 yılı karbon
salımlarımızın yaklaşık %15’ine denk geliyor.
Gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği projeleriyle toplam 7.967 MWh azaltım gerçekleştirdik ve yaklaşık
3,2 milyon TL tasarruf sağladık.
Enerji politikamıza buradan ulaşabilirsiniz.

önlem ve aksiyonların alınması çevresel
sürdürülebilirlik açısından büyük önem teşkil

Enerji yoğunluğu (MWh/ton)

ediyor.
Ülker Bisküvi olarak özellikle karbon salımı ve
enerji tüketimi gibi yüksek önem taşıyan
alanlarda belirlediğimiz hedeflere ulaşmak
için çalışmalar yürütüyoruz. Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları ve Paris Anlaşması’na
uyumlu olarak iklim değişikliği stratejimizi
geliştiriyor ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP)
kapsamında 2016 yılından bu yana karbon
salımlarımızı şeffafça paylaşmaya devam
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* 2020 yılı alınan karbon kredisi dahil sera gazı salım yoğunluğu
238 kgCO2/ton’dur.

ediyoruz.
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Su Yönetimi
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alanında performansımızı geliştirmeye yönelik

büyüyen tarımsal üretim, su üzerindeki
baskıyı arttırıyor.

GRI

Son 6 yılda tüm bu
çalışmalarla tasarruf
edilen su miktarı

Küresel iklim krizi doğrultusunda ortaya çıkan
nüfusunun artışıyla birlikte katlanarak

EKLER

2024 hedefleri kapsamında su yönetimi ve verimliliği
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

hava koşullarındaki dengesizlikler ve dünya

LİDERLİK

2014 yılında belirlediğimiz birim üretim
başına su kullanımını %30 azaltma
hedefimizi ise %35,4 azaltım ile aşmış
olduk.

360.000 ton

olup bu rakam yaklaşık

2,5 milyon kişinin

Suya olan talebin gelecekte %40 oranında
artması öngörülürken Birleşmiş Milletler’in

Bu kapsamda, tüm fabrikalarda yeraltı suyu, şebeke

Dünya Su Gelişim Raporu’nda 2 milyarın

suyu sistemlerini incelenerek temiz su arıtma ve atık su

üzerinde insanın su stresiyle karşı karşıya

arıtma sistemlerini yeniledik, yağmur suyu geri

kalacağı ortaya konuyor.5

kazanım sistemleri kurduk, fabrikaların tamamında su

1 günlük su tüketimine
eşdeğerdir.

tüketim noktalarına sayaçlar yerleştirdik. Eş zamanlı
Dünyadaki toplam mevcut suyun yarısından

olarak, su geri kazanım olanaklarını araştırdık ve pilot

çoğunun kullanıldığı tarım ve gıda sektörünün

çalışmalar gerçekleştirdik.

Su yoğunluğu (m3/ton)

devamlılığı için üretimin sürdürülebilir hale
getirilmesi ve kaynakların verimli kullanılması
öne çıkıyor.

Fabrikalarda kullanılan yeraltı suyu veya şebeke
suyunda su yumuşatma sistemlerini son dört yılda
tamamen yeniledik ve suyun sertlik ve iletkenlik
derecelerine göre ters osmoz membran sistemlerini
kurduk. Otomasyon ile çalışan bu sistemlerde
konsantre su akımlarının debisinin %30 azaltılmasıyla
deşarj edilen atık su miktarını da düşürdük.
Son 6 yılda tüm bu çalışmalarla tasarruf edilen su
miktarı 360.000 ton olup bu rakam yaklaşık 2,5 milyon
kişinin 1 günlük su tüketimine eşdeğerdir.

1,6

1,56
1,52

1,55
1,5

1,43

1,45
1,4
1,35
2018

2019

2020

5. https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2021/

26

Ülker Sürdürülebilirlik Raporu 2020

Atık Yönetimi
Nüfus artışıyla beraber artan tüketim ve üretim
faaliyetleri nedeniyle atıkların miktarı gittikçe
artıyor. Bu atıkların oluşturduğu kirlilik hem
karasal hem de su ekosistemleri üzerinde
olumsuz etkiler bırakırken, tüm canlı hayatı için
ciddi sorunlar teşkil ediyor. Gıda sektöründe
üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan
plastik, su ve gıda atıkların azaltılması ve
yeniden değerlendirilmesi öne çıkıyor.

Ülker olarak sorumlu üretim ve
tüketimi benimsiyor, kaynaklarımızı
etkin kullanarak israfsız şirket
modeliyle atıkları ilk aşamadan
itibaren kaynağında azaltmayı
hedefliyoruz.
Bu hedefimizi somut şekilde destekleyecek geri
dönüşüm ve kazanım mekanizmalarını aktif bir
şekilde kullanıyor, döngüsel modelleri hayata
geçiriyoruz.
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İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

2014 yılından bu yana Türkiye’deki altı fabrikamızda
uyguladığımız Sıfır Atık Yönetim sistemi sayesinde %83
olan atık geri dönüşüm oranımızı 2020 yılı sonu
itibariyle %91 oranına çıkardık. Silivri Fabrikamız evsel
atıklarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı atık
yakma tesisine göndermeye devam ediyor.
Atık istasyonları ve depolama alanlarının yeniden
tasarlanması ve buna ait ciddi altyapı yatırımlarının
gerçekleştirilmesi üst yönetimin desteğiyle sağlandı.
Fabrikalarımızın tamamında yenilediğimiz atık
istasyonları ve geçici depolama alanlarındaki atık
tasnifi maksimuma çıkarılarak daha önce düzenli
depolamaya giden birçok atık geri dönüştürülmektedir.

Gıda Atıkları
Dünya genelinde gıda kaybının ve israfının 2030 yılına
kadar %50 azaltılması amacıyla başlatılan, Dünya
Kaynak Enstitüsü (World Resources Institute-WRI)
tarafından yönetilen “10x20x30” girişimine destek
veriyor, iş ortağımız Migros’la gıda kaybı ve israfını
azaltma yolunda birlikte çalışıyoruz.
Gıda kaybının önlenmesi adına Tarım ve Orman

Gıda kaybının önlenmesi adına
Tarım ve Orman Bakanlığı ile
Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü’nün (FAO)

“Gıdanı Koru
Sofrana Sahip Çık”

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

Dünya genelinde gıda kaybı
ve israfının 2030 yılına kadar
%50 azaltılması amacıyla
başlatılan, Dünya Kaynak Enstitüsü
(World Resources Institute-WRI)
tarafından yönetilen “10x20x30”
girişimine destek veriyoruz.”
Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü’nün (FAO) “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık”
kampanyasına destek oluyoruz.

Ambalaj Yönetimi
Ürünlerimizin en uygun koşullarda saklanmasını ve
sunulmasını sağlayan ve gıda atıklarının önlenmesine
yardımcı olan ambalajlarda, toplam ambalaj
atıklarının azaltılması ve verimli paketleme alanları
üzerinde çalışıyoruz.
Bunların yanı sıra ambalajlarda geri dönüşüm oranının
arttırılması ve geri dönüşümü zor olan farklı ham
madde içeren ambalajlar yerine tek tip, geri
dönüştürülmesi kolay ambalajlar kullanmak üzere
çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
Sürdürülebilir ambalajlar ile ilgili yaptığımız
çalışmalara İnovasyon bölümünden ulaşabilirsiniz.

kampanyasına destek oluyoruz.
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Biyoçeşitlilik
Tarımın sürdürülebilirliği için biyolojik
çeşitliliğin korunması, yenilenmesi ve
onarılması büyük bir öneme sahip. Değişen
iklim şartları, olumsuz hava koşulları
nedeniyle oluşan yangın, kuraklığın yanı sıra
şehirleşme nedeniyle ormansızlaşmadan
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Güzel Ülkem Ormanı
Ülker’de doğayı korumak adına en çok değer verdiğimiz konulardan biri, topraklarımızı fidanlarla buluşturarak,
nefes alınabilir bir geleceğe katkıda bulunmak. Ülker Güzel Ülkem Ormanı olarak adlandırdığımız projemiz
kapsamında fidan dikimlerimiz devam ediyor. 2020 yılında çalışanlarımızla el ele vererek, Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın Geleceğe Nefes Kampanyası’na destek olduk. Fabrikalarımızın bulunduğu Ankara’da, Karaman’da,
orman yangınlarıyla zarar gören Hatay’da 11 bin, Tema Vakfı’yla pandeminin kahramanları sağlık çalışanlarımıza
teşekkür etmek için Elazığ'da ve Eskişehir'de 20 bin olmak üzere toplamda 31 bin fidan diktik. Güzel Ülkem Ormanı
adı altında fidan sayımız 59.500’e ulaştı.

ötürü biyoçeşitlilik kaybı günümüzde ciddi bir
noktaya ulaşmış durumda.

Biyoçeşitliliği korumak üzere
geliştirdiğimiz yaklaşımla
projelere destek oluyor;
uluslararası ve yerel sivil toplum
kuruluşları ve çiftçilerle iş
birlikleri gerçekleştiriyoruz.
Faaliyet gösterdiğimiz bölgeler
başta olmak üzere tüm canlı
türlerinin korunmasını
amaçlıyoruz.

KARAMAN, HATAY
ve ANKARA’DA

11.000
ESKİŞEHİR ve
ELAZIĞ’DA

20.000
FİDAN

GÜZEL ÜLKEM
ORMANI

FİDAN
SAYIMIZ

59.500
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DEĞER
ZİNCİRİ
Değer zincirinde
yaklaşık

2.250
tedarikçi ile

beraber çalışıyoruz.
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DEĞER
ZİNCİRİ
Artan dünya nüfusunu beslemek için
tarımsal üretimin 2050’ye kadar iki
katına çıkması gerekiyor.6
İklim krizi ve beraberinde getirdiği su
stresi gibi çevresel sorunlar küresel gıda
sistemlerinin üzerinde baskı oluşturuyor
ve gıda güvencesini riske atıyor.

Bu nedenle iklim değişikliğine
dayanıklı sürdürülebilir tarım
uygulamalarını yaygınlaştırmak
büyük önem taşıyor.

AÇLIĞA
SON

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

Değer zincirimizde öncelikli olarak sürdürülebilir ve yerel ham
madde tedariki ile tarımsal uygulamalara odaklanırken
operasyonel mükemmellik, kalite ve gıda güvenliği ile lojistik
odaklandığımız diğer alanları oluşturuyor.

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

İKLİM
EYLEMİ

Önemli paydaş gruplarımızdan çiftçilerle ortak hareket ederek
sürdürülebilir tarım uygulamaları üzerine çalışıyor, bu sayede
çiftçileri güçlendirirken çevresel etkimizi azaltıyoruz.

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

6. Global Risks Report 2020, World Economic Forum
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Tedarik
Zinciri
COVID-19 salgını, küresel tedarik
zincirlerindeki kırılganlıkları ortaya çıkararak
tedarik süreçlerinde önemli aksamalara
sebep oldu.
Bu alandaki etkileri göz önünde bulundurarak
yerel tedarik oranını mümkün olan en yüksek
seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Bu şekilde
tedarik süreçlerindeki izlenebilirliği de
artırmayı amaçlıyoruz.
Tedarik zincirinde 2.138’i yerli olmak üzere
toplam 2.250 tedarikçi ile çalışıyoruz. 2020
yılı toplam tedarikçi ödemelerimizin %72’sini
ise yerel tedarikçilere yapılan ödemeler
oluşturdu.

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON
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2.000’den fazla tedarikçiyle çalışan büyük bir gıda
şirketi olarak sadece şirketimizin değil, aynı zamanda
tedarikçilerimizin de ekonomik, sosyal ve çevresel
etkilerini iyileştirmeyi; insana ve doğaya saygılı üretimi
zincirin her halkasında güvence altına almayı
önemsiyoruz. Bu doğrultuda, tedarikçilerimizi
uluslararası sertifika süreçlerine dahil olmaları yönünde
teşvik ediyoruz.
Çevresel etkileri azaltan, yüksek kaliteli ve standart
üretimimizi sürdürmek ve üreticinin rekabet gücünü
artırmak için tedarikçilerimizin iş süreçlerini
iyileştirmelerine destek oluyoruz.
Gıda ve ambalaj üreticisi tedarikçilerimizi denetleyerek
uygulama standartlarını değerlendiriyor, tespit edilen
alanlarda iyileştirmeler yapmaları için teşvik ediyoruz.
Tüm tedarik zinciri operasyonlarımızı kapsayan ve
tedarikçilerimizden uymalarını beklediğimiz ilkelerimizi
tanımlayan Tedarik Zinciri Politikamıza buradan
ulaşabilirsiniz.
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Öz-değerlendirme anketleri
Kalite ve ürün güvenliği, çevre yönetimi ve risk analizi
konularında tedarikçilerimizi düzenli olarak takip
ediyoruz.
2019 yılında satın alma hacmi ve alınan ürünün
işimizdeki önemi gibi kriterlere dayanarak
belirlediğimiz 56 kritik tedarikçiyle öz-değerlendirme
anketi gerçekleştirdik.
Çalışan hakları, çalışma koşulları, enerji ve su tüketimi,
atık yönetimi gibi sosyal ve çevresel açıdan
durumlarını tespit ettiğimiz tedarikçiler arasında
yüksek riskli olarak belirlenen tedarikçilere 2021 yılında
pilot denetimler yapmaya başladık.
COVID-19 koşulları dolayısıyla kapsamı dar
tuttuğumuz bu denetimlere 2021 yılı ve sonrasında
çok daha kapsamlı bir şekilde devam etmeyi
planlıyoruz.
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Sürdürülebilir Tarım ve
Ham Madde
İklim krizi, doğal kaynakların azalması, artan nüfusa karşı azalan tarım alanları gibi sorunlar günümüzde küresel
gıda sistemleri üzerinde ciddi riskler oluşturuyor. Çözüme ulaşma sürecinde farklı paydaşların bir araya gelerek
ortak hareket etmesi gerekiyor. Çözümün bir parçası olmak için birçok paydaş grubuyla birlikte çalışıyor,
çiftçilerimizi destekliyoruz.
En çok kullandığımız ham maddeler olan buğday, kakao, şeker ve bitkisel yağın sorumlu ve sürdürülebilir şekillerde
üretilmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve araştırma kuruluşlarıyla iş birlikleri
gerçekleştiriyoruz. Ham madde tedarikinde ürün güvenliği sağlamak ve tarımsal faaliyetlerimizden kaynaklanan
çevresel etkileri azaltmak üzere çalışıyoruz.

Üretimde Kullanılan
Ana Ham Maddelerin Oranı

10%

Bitkisel Yağ

24%

1%

Yumurta

6%

Süt ve süt ürünleri

Şeker

50%

1%

8%

Fındık

Buğday

Kakao
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Buğday
Kullandığımız ham
maddelerin %50'sini
buğday oluşturuyor.

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

2023 yılında bisküvilik buğday ihtiyacımızın
yarısından fazlasını kendi geliştirdiğimiz
Aliağa Bisküvilik Buğdayı'ndan karşılamayı hedefliyoruz.

Hem lojistik kaynaklı karbon salımını
azaltmak hem de ülke ekonomisine
katkıda bulunmak ve yerel üretimi
desteklemek için buğday tedarikinde
yerel üreticiyi önceliklendiriyoruz.
Yeni teknolojiler ve yeni tarımsal
araçlarla tarımda verimliliği artırıyor,
çiftçilerimizi destekliyoruz.

Konya'daki Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal
Araştırmalar Enstitüsü'yle ortaklaşa yürütülen çalışmalar
kapsamında geliştirilen yüksek kaliteli, verimli, iklim
değişikliği, hastalık ve kuraklığa dayanıklı,

yerli ve milli Aliağa Bisküvilik Buğdayı'nın
ilk hasadını gerçekleştirdik.
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İklim kriziyle birlikte tarım alanlarının koşulları değişiyor, kuraklık riski birçok bölgede artıyor.
Dolayısıyla daha verimli ve dayanıklı tohumlarla sürdürülebilir tarımı desteklemek gerekiyor. En
önemli ham madde grubumuz olan buğdayın daha verimli ve dayanıklı bir türünü geliştirerek
sürdürülebilir tarım uygulamalarımıza devam ediyor; üretimimizi, çiftçiyi ve yerel gıda zincirini
korumaya odaklanıyoruz.

Aliağa Bisküvilik Buğdayı

Sürdürülebilir ve yüksek kalitede üretim yapma hedefiyle bisküvi yapımı için uygun bir buğday
çeşidi geliştirmek üzere 2007’de yola çıktık. Konya’daki Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal
Araştırmalar Enstitüsü’yle ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda Aliağa ismini
verdiğimiz bisküvilik buğday, farklı lokasyon ve koşullardaki testleri başarıyla geçerek Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından
tescillendi.
Ekimi ilk kez 2019 yılında yapılan Aliağa Bisküvilik Buğdayı’nın ilk hasadı 2020’de
gerçekleştirildi. Söz konusu hasat için hedeflediğimiz 300 ton tohum üretimine ulaştık. Ülker
olarak 2023 yılında bisküvilik buğday ihtiyacımızın yarısından fazlasını Aliağa Bisküvilik
Buğdayı’ndan karşılamayı hedefliyoruz.

Sağlayacağı faydalar;
Mevcut buğday türlerine göre sulak arazide dekar başına
%17-20, kurak arazide %47-60 arası daha fazla verim
sağlıyor.

Aliağa Bisküvilik Buğdayı’yla üreticiye ve yerel buğday sektörüne yeni bir tür kazandırarak
sektörde öncülüğümüzü devam ettiriyoruz. Yerli, milli, yüksek kaliteli, verimli, iklim değişikliğine,
hastalık ve kuraklıklara dayanıklı bir tür geliştirme hedefiyle başladığımız bu çalışmanın ilk
hasadı, Aliağa’nın hem bisküvilik hem ekmeklik un üreticilerinin taleplerini büyük ölçüde
karşılayabileceğini gösterdi.

Çiftçilerin bu sayede %20-50 arası gelir artışı yaşamaları
bekleniyor.
Özellikle kurak alanlarda daha yüksek verimliliğe sahip
olan bu yeni buğday türü ile buğday üretiminde daha az
su kullanılıyor.
Standart kalitede buğday türüne ihtiyaç duyan bisküvi
sektörünün de ihtiyaçlarına Aliağa Bisküvilik Buğdayı'yla
cevap verilecek.

300 TON
TOHUM

ÜRETİMİ

Un standartlarındaki dalgalanmalardan dolayı meydana
gelen maliyet dezavantajı azaltılacak. Yüksek kalite
standartlarında bir bisküvilik buğday türüyle üretim
güvence altına alınabilecek.
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Kakao
Üretimimizdeki temel ham maddelerden biri
olan kakaoyu şeffaf ve izlenebilir bir şekilde
tedarik etmek üzere çalışıyoruz. Bu yıl hayata
geçirdiğimiz “Kakao’dan Fazlası” projemizin
yanı sıra küçük üreticiyi üretim ve
bilgilendirme konusunda destekleyen bir
kuruluş olan Dünya Kakao Vakfı’nın (World
Cocoa Foundation) 2012’den beri üyesiyiz.
Dünyanın önde gelen büyük çikolata
üreticileriyle birlikte kakao çiftçilerinin
güçlenmesi için çalışıyoruz.

Dünyanın önde gelen
büyük çikolata üreticileriyle
birlikte kakao çiftçilerinin
güçlenmesi için çalışıyoruz.

Kakao tedarikinin bir kısmını Fildişi Sahili’nde
kurulan ihracat şirketimiz aracılığıyla
yapıyoruz. Bu sayede tedarik zincirinde yer
alan kooperatif ve çiftçilerle doğrudan
çalışma imkanı buluyoruz. Satın alınan
çekirdeklerin doğrudan işlenmesi sonucu
yüksek kalitede ve kontrol edilebilir ham
madde kullanıyoruz.
2020’de Fildişi Sahili’nden 6.000 ton kakao
tedarik ettik. İhracat şirketimiz üzerinden
gerçekleştirdiğimiz kakao tedariki toplam
tedarikin %13’ünü oluşturdu. 2021 hedefimiz
ise bu oranı %25’e çıkarmak.
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Kakao’dan Fazlası
Tüm kakao ve çikolata ürünlerimizi tedarik eden Yıldız Holding grup şirketimiz olan Önem Gıda, Fildişi Sahili
merkezli ihracat şirketimiz de dahil olmak üzere çok sınırlı sayıda tedarikçiden kakao çekirdekleri satın alıyor.
Önem Gıda’nın çekirdek tedarikçileriyle doğrudan ilişkisi, sürdürülebilirlik standartlarımızı belirleme ve bu
standartları tüm kakao tedarik zincirine yayma konusunda önemli bir fırsat sunuyor.

Bu doğrultuda Önem Gıda ile birlikte çevresel ve sosyal alanda kakao tedarikinin
sürdürülebilir yönetimi için “Kakao’dan Fazlası” (Beyond Cocoa) stratejimizi geliştirdik.
Tüm tedarik zinciri boyunca pozitif etki üretme vizyonuyla hareket ederek sürdürülebilir kakao tedariki
yaklaşımını Gezegen, Toplum ve Ürün başlıkları altında topladık. Bu üç ana başlık altında odaklanılan
konuların çiftçi refahından izlenebilirliğe, ormansızlaşma ve tarımsal ormancılıktan çocuk işçiliğe, sorumlu
üretim uygulamalarından sertifikalı tedarike kadar geniş bir alanı kapsaması için çalıştık. Bu alanlarda etkili
sonuçlara ulaşmak ve stratejinin bütün değer zincirine yayılması ve kurum içerisinde benimsenmesi için gerekli
hedefler belirledik ve eylemler tasarladık.

Satın alınan
çekirdeklerin
doğrudan işlenmesi
sonucu yüksek
kalitede ve kontrol
edilebilir ham madde
kullanıyoruz.

Bitkisel yağdaki izlenebilirlik projesinde beraber çalıştığımız Earthworm
Vakfı ile bir iş birliği yaptık. Bu iş birliği çerçevesinde, kakao izlenebilirlik
düzeyini kooperatiflere ve çiftçilere kadar indirebilmek için tüm kakao
çekirdeği tedarikçileriyle görüşmeler planladık, ormansızlaşma, tarımsal
ormancılık, böcek ilacı kullanımı veya çocuk işçiliğinin önlenmesi gibi konular
hakkında bilgi topladık. Earthworm aracılığıyla tedarikçiler ve
kooperatiflere saha denetimleri gerçekleştirdik.

Uzun vadede gençler ve kadınların
güçlendirilmesi, tarımsal ormancılık faaliyetleri,
iklim dostu üretim ve tohum desteği gibi
uygulamalarla yarattığımız olumlu etkileri kalıcı
hale getirmeyi hedefliyoruz.
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Kakao’dan Fazlası

İnsan
DEĞER
ALANLARI

STRATEJİK
ODAK
ALANLARI

KOLAYLAŞTIRICILAR
İş Birliği, Ortaklık, Eğitim, Destekleme

Ülker Sürdürülebilirlik Raporu 2020

Ürün

İNSAN YAŞAMINI
İYİLEŞTİRME

KAYNAKLARI KORUMA
VE YENİLEME

ÜRÜN GÜVENİLİRLİĞİNİ
SAĞLAMA

1. Çiftçi Refahı

1. Ormanların ve
Biyoçeşitliliğin Korunması

1. Şeﬀaﬂık ve
İzlenebilirlik

2. İklim Değişikliği

2. Ürün Kalitesi

3. Kimyasalların Bilinçli
Kullanımı

3. Sorumlu Tedarik

2. Çocuk İşçiliğin
Önlenmesi
3. Yerel Toplulukların
Geliştirilmesi

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN
ÖNLENMESİ

1. Asgari Gelir Pirimi Programını
(LID) destekleme

STRATEJİK
ARAÇLAR

Gezegen

2. Çocuk İşçiliği Önleme
programını destekleme
3. Yerel topluluklar ve Sivil
Toplum Kuruluşları ile açık
diyalog kurma
4. Eğitimler ve koçluk
programları ile çiftçileri
geliştirme
EĞİTİMLER VE
KOÇLUK İLE ÇİFTÇİLERİ
GELİŞTİRME

ORMANLARIN
KORUNMASI

1. Ormanları ve biyoçeşitliliği
korumak için teknolojiden
faydalanma (uydu, GPS
haritalaması)
2. Tedarik zincirinde karbon
salımını azaltma
3. Yerel işbirlikleri ile, çiftçilerin
zirai kimyasal kullanımı
konusunda farkındalıklarını
artırma

YEREL
İŞ BİRLİKLERİ

ŞEFFAFLIK VE
İZLENEBİLİRLİK

1. Seçilmiş tedarikçilerle uzun
vadeli iş birlikleri kurma
2. Yıllık Sürdürülebilirlik Raporu
yayınlama
3. Tarladan müşteriye kadar
izlenebilirliği ve şeﬀaﬂığı
sağlamak için en yeni
teknolojilerden yararlanma

TARLADAN MÜŞTERİYE
YENİ TEKNOLOJİLERDEN
YARARLANMA
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Bitkisel Yağ
Sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde üretildiği
takdirde, bitkisel yağ yüksek maliyet avantajı
ve geniş çaplı üretim kapasitesi ile birçok
fayda sunabiliyor. Bu doğrultuda bitkisel yağ
tedarik zincirinde izlenebilirliğin sağlanması
ve sorumlu üretim büyük önem taşıyor.
Yıldız Holding'in atıştırmalık şirketi pladis,
2018 yılından bu yana Earthworm Vakfı ile iş
birliği yaparak birinci seviye tedarikçilerden
bilgi topluyor. Bu sayede bitkisel yağ tedarik
zincirinde 2018 yılında %84 olan izlenebilirlik
oranı 2020 yılında %93,5’e yükseldi. Ayrıca,
Earthworm Vakfı ve Airbus ile yaptığı iş birliği
çerçevesinde uydu izleme sistemi pilot
uygulamasını hayata geçirdi. Bu sayede,
bitkisel yağ tedarik zincirinde ormansızlaşma
takibi yapılarak olası ormansızlaşma
çalışmalarının önüne geçiliyor.
2020 yılında pladis, ormansızlaşma, turbalık
alan gelişimi ve sömürü politikası (No
Deforestation, Peatland Development and
Exploitation (NDPE) Policy) yayımladı.
Earthworm Vakfı’nın desteğiyle tedarik
zincirindeki üreticilerin politikaya uyum süreci
yürütülüyor.

pladis ve Earthworm Vakfı iş birliğinde
yürütülen projeyle bitkisel yağ tedarik zincirinde
2018 yılında %84 olan izlenebilirlik oranı

2020 yılında %93,5’e yükseldi.

pladis’in Politikası’na buradan
ulaşabilirsiniz.
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2020 yılında hayata geçirdiğimiz yaklaşık

2.000 adet teknik iyileştirme çalışmasıyla
21,5 milyon TL tasarruf elde ettik.”

Sürekli iyileştirme yolculuğumuzu operasyonel
mükemmellik modelimiz ile sürdürüyoruz.
Operasyonel mükemmelliği kurum
kültürümüzün bir parçası haline getirerek
verimlilik artırma, iş güvenliği, kalite sağlama,
optimizasyon, enerji tasarrufu ve nesnelerin
interneti (IoT) gibi konularda iyileştirmeler
yapıyoruz.
Hedefimiz en ileri mükemmellik programıyla
farklı iș yapma metotlarımızı ortak bir potada
birleştirip yalınlaştırarak aynı standartta
hizalamak. Bunu gerçekleştirebilmek için
bağlı olduğumuz Yıldız Holding’in uluslararası
düzeyde kabul görmüş Yalın Üretim, Toplam
Üretken Bakım, Toplam Kalite Yönetimi, Altı
Sigma ve 5S gibi yaklaşımları temel alarak
oluşturduğu Yıldız Mükemmellik Yolu’nu

Fabrikaların “Sıfır Kayıp Yolculuğu” adı altında yürüttüğü
stratejik plan ve hedefler dahilinde iyileştirme faaliyetlerine
katkıda bulunuyor. Fabrikalarımızda yürütülen
çalışmalarımızla mükemmelliği uçtan uca yaygınlaştırmayı
esas alıyor, tedarikçilerimizi, çalışanlarımızı ve
müşterilerimizi de dahil ederek süreçlerimizi geliştiriyoruz.
Mavi yaka çalışanlarımıza hat yönetimi, problem çözme
teknikleri, iletişim becerileri gibi alanlarda yeni yetkinlikler
kazandırıyoruz.
Operasyonel mükemmellik kapsamında Sıfır iş kazası, Sıfır
kalite problemi ve Sıfır kayıp olmak üzere üç odak
alanında çalışan ekiplerimiz iyileştirme çalışmalarının
sayısını her geçen yıl artırıyor. 2020 yılı sonuna kadar
hayata geçirdiğimiz yaklaşık 2.000 adet teknik iyileştirme
çalışmasıyla 21,5 milyon TL tasarruf sağladık.
Ankara fabrikamızda kayıp yapısı analizi, kadro
optimizasyonu, materyal balans ve kapasite artırma
çalışmaları gerçekleştirdik. Bu sayede, toplam 6,7 milyon
TL tasarruf elde ettik.

Gebze fabrikasında yürütülen kapasite artırma
çalışmaları, palet verimliliği ve ambalaj tasarruf projeleri
ile yaklaşık 7 milyon TL tasarruf sağladık.
Topkapı üretim tesislerinde, yalnızca kapasite artış
projeleriyle 4,6 milyon TL finansal iyileştirme sağladık.
Ek olarak gerçekleştirdiğimiz ürün dönüşüm
optimizasyonları, kayıpların azaltılması gibi çalışmalarla
toplam 5,6 milyon TL’den fazla tasarruf elde ettik.
Silivri fabrikasında kadro analizi, su tasarrufu ve süreç
iyileştirme çalışmalarıyla toplam 3,9 milyon TL tasarruf
elde ettik.
Karaman fabrikasında kapasite artışı, alternatif tedarikçi
ve ham madde çalışmaları, enerji tasarrufu sayesinde
toplam 3,3 milyon TL tasarruf sağladık.
Esenyurt fabrikamızda hız kaybı ve kısa süreli duruşların
azaltılması, tesislerde kesintilerin azaltılması gibi
çalışmalarla toplam 1,3 milyon TL finansal tasarruf elde
ettik.

(YMY) takip ediyoruz. YMY, mükemmel
sistemleri, mükemmel iklimi ve mükemmel ve
sürdürülebilir sonuçları elde etmemiz için bir
altyapı hazırlıyor.
YMY farklı birimlerden gönüllü çalışanlarca
kurulan komiteler dahilinde uygulanıyor.
Operasyonel mükemmellik süreçlerinde
sorumluluğun, her kademeden çalışan
üzerinde olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle,
kıdem ve görev fark etmeksizin çalışanlar bu
süreçlerde aktif rol alıyor.

39

Ülker Sürdürülebilirlik Raporu 2020

Kalite ve
Gıda Güvenliği
Kalite ve gıda güvenliği hem paydaşlarımız
hem de şirketimiz nezdinde çok yüksek öncelikli
olarak nitelendirilen konular arasında yer alıyor.
Uluslararası standartlarda üretim yaparak
ürünlerimizin kalite ve güvenliğini teyit
ediyoruz. Tedarik ettiğimiz ham maddeden
tüketiciye ulaştırdığımız son ürüne kadar
zincirin tüm aşamalarındaki kontrolle yüksek
kaliteli ve güvenli gıdalar ürettiğimizden emin
oluyoruz.
Şirketimiz bünyesindeki bütün iş süreçlerinin
aynı değer ve ilkelerle yürütülmesini sağlamak
için Merkez Kalite Sistemleri’ni oluşturduk. Bu
kapsamda, Kalite ve Gıda Güvenliği
standartlarının yayımladığı Sıfır Hata El
Kitabı’nı 2020’de uluslararası geçerliliği olan
İngiliz Perakendeciler Birliği Standardı (BRC V8)
ile uyumlu şekilde güncelledik.
Yasal mevzuatlara uygun şekilde ve uluslararası
standartlar doğrultusunda ürünlerimizde gıda
güvenliğini sağlıyoruz. Düzenli iç ve dış
denetimlerden elde edilen sonuçlarla
süreçlerimizi sürekli iyileştiriyoruz. Ham madde
tedarikinden tüketiciye ulaşana kadar tüm
süreçleri risk değerlendirmelerine göre
belirlediğimiz kontrol kriterleri ve kritik kontrol
noktalarıyla yönetiyoruz. 2020’de COVID-19’la
mücadele kapsamında üretimimizin kesintisiz
sürmesi için gerekli prosedürleri ve önlemleri
hızlıca belirleyerek tüm fabrikalarda
uygulanmasını sağladık.

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

Üretimimizin %100’ü Uluslararası Gıda Güvenliği
(International Featured Standard- IFS Food), İngiliz
Perakendeciler Birliği (British Retail Consortium- BRC),
ISO 22000, ISO 9001 ve Helal sertifikalı ve düzenli
denetlenen tesislerde gerçekleştiriliyor.
2020’de ham madde ve bitmiş ürün analiz planlarını
gözden geçirerek uluslararası ve yerel regülasyonlarla
Ülker standartlarına uyumlu olmasını sağladık. Bu
doğrultuda, gerekli tüm parametrelerin ve uygun kontrol
sıklıklarının belirlenmesi için çalışmalar yürüttük.

Müşteri Bildirim Sistemi
Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerini hızlandırmak ve
Müşteri İletişim Merkezi’ne gelen tüm geri bildirimleri tek
bir platformda toplamak için 2020’de Müşteri Bildirim
Sistemi platformunu yeniledik. Bu sayede, müşteri
memnuniyetini sağlamaya yönelik alınan aksiyonları
hızlandırdık. Ayrıca, müşteri memnuniyeti ölçümleri
gerçekleştirip ulaşan geri bildirimler ile ilgili trend
raporları hazırladık.

Satışta Sıfır Hata
Ürünlerin fabrikalardan çıktıktan sonra tüketiciye ulaşana
kadar geçen süreçte en üst seviyede kalite ve gıda
güvenliği standartlarını koruması için gereklilikleri
anlattığımız “Satışta Sıfır Hata” eğitimlerinin 2020
yılında Türkiye genelindeki plasiyer, market aktivite
elemanlarını da kapsayan yaklaşık 4 bin kişilik saha satış
ekiplerine verilmesini sağladık.

Tedarik Zincirinde Kalite ve Gıda
Güvenliği
Ülker Bisküvi olarak tedarik zincirimizde kalite ve gıda
güvenliğini sağlamanın önemli ve öncelikli bir konu
olduğunuz bilincindeyiz. Tedarikçilerimizle uzun vadeli iş

TOPLUMSAL SORUMLULUK
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GRI

30 tedarikçiyle kalite,
Ar-Ge ve satın alma ekipleriyle
geliştirme projeleri
birlikleri kuruyor, onları stratejik ortaklarımız olarak
konumlandırıyoruz. Oluşturduğumuz Tedarikçi Kalite
Sistemleri ile tedarikçilerin risk değerlendirmesi, denetim
planları, performans takibi ve aksiyon planları süreçlerini
yürütüyoruz. Tedarikçi ve depo distribütör yönetimi
konularında periyodik risk bazlı değerlendirmeler ve
denetimler yapıyoruz. Tedarikçi denetimlerini uzman
grup içi kalite yetkilileri ve bağımsız denetim kuruluşları
gerçekleştiriyor. 2020 yılında 68 tedarikçiyi kalite ve
gıda güvenliği kapsamında denetledik.
Tedarikçilerimizin iş süreçlerini sadece denetimlerle
değil, aynı zamanda eğitimler ve geliştirme
çalışmalarıyla da iyileştirmeyi hedefliyoruz. 2020 yılında
30 tedarikçi için kalite, Ar-Ge ve satın alma ekipleriyle
geliştirme projeleri düzenledik. İade ve imhayla ilgili
uygunsuzluk yaşanan tedarikçilerle ilgili geliştirme
takımları kurarak geliştirme proje çalışmaları yürüttük.
Eğitimleri 2020 yılında COVID-19 sebebiyle çevrimiçi
platformlara taşıdık, düzenlediğimiz iki eğitime toplam
103 tedarikçi katıldı.

Toplam 103 tedarikçinin
katıldığı Tedarikçi Kalite ve
Gıda Güvenliği Eğitimleri
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Lojistik

HEDEF

İLERLEME

Ülker Bisküvi olarak dört ülkede 10 üretim

Lojistik kaynaklı karbon salımlarını
%20 azaltma

Son 2 yılda 12.311 ton karbon salımını
azalttık. 2014’ten bu yana yaklaşık
%15 azaltım sağladık.

tesisimizden çıkan ürünleri 100’den fazla
ülkede tüketicilerle buluşturuyoruz. Lojistik

GRI

ağımızdaki çevresel etkilerimizi azaltırken
maliyet avantajı da sağlamak hedefiyle
lojistik süreçlerimizi verimli ve sürdürülebilir bir

Tedarik zincirinde hayata geçirdiğimiz projelerle,

şekilde yürütmek üzere çalışıyoruz. Tedarik

Paletli sevkiyatlarda %21 artış,

Zinciri Mükemmellik Yolu projesi kapsamında

Fabrikadan müşteriye doğrudan sevkiyatlarda %102’nin üzerinde artış,

paydaşlarımızla iş birliği içerisinde
yürüttüğümüz bu süreçte tedarik zincirindeki

%96’dan fazla araç doluluk oranı,

kritik alanlarda verimliliği artırıyoruz.

Yeni dijital araç ve yazılımlarla en optimum sevkiyat rotalaması yapılması ve araç doluluk oranının
artarak karbon salımının azalması ve nakliye maliyetlerinde %2 iyileşme

2024 yılına kadar lojistik kaynaklı karbon

Lojistik operasyonlarında 20 milyon TL’nin üzerinde tasarruf, karlılık oranlarında %0,5 artış ve
sera gazı salımlarında %15 azalma sağladık.

salımlarını 2014’e kıyasla %20 azaltma
hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza
devam ediyoruz.

2014’e kıyasla 2020 yılında
17.034 ton CO2 salımını
engelleyecek iyileştirmeleri
gerçekleştirdik.
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İNOVASYON
Nitelikli Ar-Ge

ve İnovasyon birimimiz

96 kişilik
uzman kadrosu ve
2 Ar-Ge Merkeziyle

süreçlerimize

katkı sağlıyor.
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İNOVASYON
Araştırma ve geliştirmeye verdiğimiz
önem ve yenilikçi kültürümüzle
sürdürülebilir büyüme hedefimizi devam
ettiriyoruz. İnovatif ve kaliteli ürünler
üretmek için yetkin Ar-Ge ekiplerimizle
her gün çalışıyoruz. Bu sayede, sektöre
öncülük edecek yenilikçi ürünler
sunuyoruz.
Sürdürülebilir ambalajdan operasyonel
mükemmelliğe kadar birçok aşamada
üretim süreçlerimizi iyileştirmek, mevcut
ürünlerimizde yüksek kalite ve
standardizasyonu korumak, yeni ürünler
ve yenilikçi ambalajlar geliştirmek için
inovasyonun gücünden faydalanıyor;
bunu yaparak çevreye olan etkimizi
azaltmayı hedefliyoruz.

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM
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HEDEF ve İLERLEME
Kullandığımız ambalaj ve
paketlemelerin çevresel etkisini
azaltmak için geri dönüştürülebilir
malzemelere ve daha az malzeme
kullanımına odaklanıyoruz,
yenilikçi ambalajlar geliştiriyoruz.

Sürdürülebilir
AMBALAJ STRATEJİSİ
ve POLİTİKASI
oluşturmak
1

AMBALAJ AZALTIM
çalışmaları
yapmak

2

Ülker Bisküvi olarak
geliştirdiğimiz sürdürülebilir
ambalaj stratejisiyle hedef ve

HEDEFLER

aksiyonlarımızı belirledik,
hedeflerimiz doğrultusunda
çalışmalarımızı yürütüyoruz.

İLERLEME
1

Strateji çalışmasını tamamladık. 2025
plastik yol haritasını hazırladık.

2

Ambalajlarda 536 ton plastik, 660 ton
kağıt ve 4 ton daha az alüminyum
malzeme kullandık.
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Ar-Ge ve inovasyon alanında tamamladığımız 69 projeyle

Ar-Ge
Çalışmaları

toplam 26,6 milyon TL tasarruf elde ettik.
Ar-Ge faaliyetlerini dijital ortama taşıdık. Bu sayede,
tecrübe ve teknik birikimimizi kolaylıkla erişilebilir bir
şekilde dijital ortamda saklıyoruz, işlerimizi daha hızlı, daha
verimli ve sürdürülebilir şekilde yapıyoruz. 2020 itibariyle
bütün ürün geliştirme süreçlerimiz çevrim içi takip edilebilir
ve kayıt altına alınabilir hale geldi. Bu kapsamda,
ürettiğimiz ürünlerin numune onayları için kare kod sistemi
kullanmaya ve iç onayları kare kodun yönlendirdiği sistem
üzerinden vermeye başladık. Ham madde ve son ürün onay
süreçleri ile Ar-Ge laboratuvarı denemelerinin yönetimi
dahil birçok çalışmayı dijital ortamlarda yürütmeyi
hedefliyoruz.

Yenilikçi bakış açımızı güçlü Ar-Ge
operasyonlarımızla destekleyerek çalışıyoruz.
Sürekli büyüyen 96 kişilik Ar-Ge ve inovasyon
ekibiyle yeni projeler geliştiriyoruz. Yurt içi ve
yurt dışındaki üniversitelerin araştırma
merkezleriyle kurduğumuz iş birlikleri
sayesinde şirketimize ve topluma değer
üretecek bilimsel araştırma projeleri
yürütüyoruz. Ürün geliştirme, ambalaj
geliştirme, proses, kalite geliştirme, teknik

Sürdürülebilir Ambalaj Stratejisi

tüketici araştırmaları, bilimsel araştırmalar ve
yasal mevzuat alanlarında çalışmalarımıza
devam ediyoruz.
2020 yılında 36,2 milyon TL Ar-Ge bütçemizle
üzerinde çalıştığımız 597 projenin 163
tanesini hayata geçirdik. Tamamladığımız 69
tasarruf projesi sayesinde yaklaşık 26,6
milyon TL değerinde tasarruf elde ettik.
Ambalaj geliştirme projeleriyle atık
miktarımızı azaltarak daha az ambalaj
malzemesi kullandık. Ar-Ge ve inovasyon
bütçemiz önceki yıla göre yaklaşık 2,4 kat
arttı.

Bu yıl çikolata, bisküvi ve kek kategorilerinde toplamda
70’in üzerinde yeni ürünü piyasaya sunduk. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı onaylı Topkapı Çikolata ve Gebze Unlu
Mamuller Ar-Ge merkezlerimizde çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Ar-Ge merkezlerimiz tüm ürünlerin fikir
aşamasından piyasaya sunulana kadar tüketici testleri,
üretim hattı denemeleri ve raf ömrü testleri dahil tüm
üretim süreçlerini yürütüyor. Ayrıca üretim, kalite ve verimlilik
iyileştirme çalışmaları düzenli olarak Ar-Ge ekipleri
tarafından yapılıyor.

Kullandığımız ambalaj ve paketlemelerin çevresel etkisini
azaltmak için geri dönüştürülebilir malzemelere ve daha az
malzeme kullanımına odaklanıyoruz, yenilikçi ambalajlar
geliştiriyoruz. Ülker Bisküvi olarak geliştirdiğimiz
sürdürülebilir ambalaj stratejisiyle hedef ve aksiyonlarımızı
belirledik, hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı
yürütüyoruz. 2020 yılında ambalajlarda plastik kullanımını
536 ton, PVC kullanımını 297 ton azalttık.
Ambalaj stratejimiz kapsamında;
2025 yılı sonuna kadar tüm plastik ambalajları geri
dönüştürülebilir veya geri dönüşümlü hale getirmek,
geri dönüştürülemeyen plastiklerin ise paketlemede
kullanımına son vermek için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.

Dijitalleşme

2025 yılına dek toplam 1.000 ton plastik, 1.500 ton
kağıt azaltımı sağlayacağız.

Başladığımız dijitalleşme projesini 2020 yılında başarıyla
tamamlayarak Ar-Ge merkezleri ve fabrikalardaki tüm

2025 yılı sonuna kadar kullandığımız “sert plastik”
içerisindeki geri dönüştürülmüş plastik malzeme
kullanımı oranını %50’ye çıkaracağız.
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İnovasyon
Kültürü
Ülker olarak inovasyonu kültürümüzün bir
parçası olarak benimsiyor, yeni fikirlerin

AR-GE AKADEMİ

oluşmasını ve gelişmesini destekliyoruz. Bu

600’den

kapsamda, inovasyon ve fikir platformları,
eğitimler ve yarışmalarla çalışanlarımızı fikir

fazla çalışan
katılımıyla

üretmeye teşvik ediyoruz.

20’den fazla

Kurduğumuz Akıl Küpü platformuyla her

EĞİTİM

kıdemden çalışan, yenilikçi fikirlerini şirket
içinde paylaşma imkânı buluyor. 2020 yılında
çalışanlarımız tarafından sunulan 3.858 fikrin
%16’sını uygulamaya aldık.

2020 yılında
çalışanlarımız tarafından
sunulan

3.858 FİKRİN
%16’sını

uygulamaya aldık

Yıldız Holding bünyesinde gerçekleşen ve tüm
şirketlerden çalışanların katılabildiği inovasyon, ilham
ve fikir platformu Idea Stars’ı Ülker olarak
benimsiyoruz. Bu sayede çalışanlarımız birçok konuda
fikirlerini Holding çapında paylaşabiliyor.
Çalışanlarımızı yenilikçi fikirler geliştirmelerini teşvik
etmek için ödüllendiriyoruz. Yıldız Holding’in yenilikçi
fikirleri ödüllendirdiği yarışma olan Senenin
Yıldızları’na her yıl Ülker olarak katılıyoruz.

Ar-Ge yatırımlarımızı ve operasyonlarımızı büyütürken
çalışanlarımızın beceri ve yetkinliklerini de geliştirmeyi
hedefliyoruz. Çalışanların sektördeki değişimlere açık,
yenilikçi ve çözüm odaklı bakış açısına sahip olmalarını
destekliyoruz. Bu doğrultuda, yurt içi ve yurt dışındaki
eğitim, seminer ve fuarlara katılım sağlamalarının
yolunu açıyoruz. Ayrıca, 2020 yılı içerisinde Ar-Ge
Akademi ile 600’den fazla çalışanımızın katıldığı
20’den fazla eğitim düzenledik.
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İnsan kaynağına sürekli
yatırım yapıyor ve çalışanlarımızla

birlikte güçleniyoruz.
47

Ülker Sürdürülebilirlik Raporu 2020

ÇALIŞANLAR
Küresel salgınla değişen iş ortamı ve
koşulları, şirketlerin daha insan ve
amaç odaklı çalışmasının önemini
gösterdi.7

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

İşe alımdan yetenek yönetimi süreçlerine kadar önceliğimiz, her zaman
çalışanlarımızın mutluluğunu sağlamak.
İnsan sermayesini yönetirken çevik, insan odaklı, şeffaf ve kapsayıcı bir organizasyon oluşturarak, etik
ilkeler, kazanılan davranışlar, veriye dayalı kararlardan taviz vermeyen bir kültürü benimseyen global bir
organizasyon olmayı hedefliyoruz.

Değişen koşul ve küresel trendlere
yanıt vermek, rekabet gücümüzü
arttırırken yeteneklerin çalışmak
isteyeceği bir şirket olarak
konumlanmayı sürdürmek için

insan kaynağına sürekli yatırım
yapıyor; çalışanlarımızla

birlikte güçleniyoruz.

TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

7. http://www3.weforum.org/docs/WEF_NES_HR4.0_Accounting_2020.pdf
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HEDEF ve İLERLEME
Çalışanlardan AKIL KÜPÜ öneri
sistemine sürdürülebilirlik
başlığı altında her yıl en az
500 ÖNERİ verilmesi

Gün kayıplı
İŞ KAZALARINI sıfırlamak

Standart
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
EĞİTİMLERİNİN
tüm çalışanlar tarafından
alınmasını sağlamak

KAYIP YETENEK
(regretted loss)
oranını %3’ün
altında tutmak

1

4

3
2

5

ÇALIŞAN BAĞLILIĞINI
%65-100
aralığında tutmak

HEDEFLER

6

ÇALIŞAN DEVİR
ORANINI
%12 seviyesine
düşürmek

İLERLEME
1

2020 yılında %1,08 olarak
gerçekleşti.

3

2014’e göre %80,2
azaltım sağladık.

5

2020 yılı çalışan bağlılığı oranı
%83,7’dir.

2

Bugüne kadar 2.500 çalışana standart
sürdürülebilirlik eğitimi verildi. 2021 yılında
online platform üzerinden sürdürülebilirlik
eğitimi vermeyi planlıyoruz.

4

2020 yılında 665 öneri
toplandı.

6

2020 yılında çalışan devir
oranı %7,67 olarak
gerçekleşti.
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Fırsat Eşitliği
ve Çeşitlilik

Çeşitliliğin en önemli adımlarından
biri kadınların iş hayatında ve
toplumun her alanında
desteklenmesi.

Çeşitlilik bugünün iş dünyasına ekonomik

Amacımız toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını

başarı getiren, yenilikçilik kapasitesini
arttıran, çalışan bağlığına olumlu etkisi olan
en önemli konulardan biri.8
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Kategoriye Göre Çalışan Sayısı
%13

Kapsam Dışı

yaygınlaştırmak ve bu konuda farkındalığı
arttırmak, kadınları kariyer yolculukları boyunca
desteklemek. Bunun için kadın istihdam oranını
arttırmaya yönelik hedefler koyuyor, kadınlara

Ülker Bisküvi’de kapsayıcılığa
önem veriyor, toplumsal cinsiyet
eşitliğini destekliyoruz.
Farklı yeteneklerden oluşan 5.159
kişiye istihdam sağlıyor, fırsat
eşitliğini ön plana çıkarıyoruz.

yönelik liderlik ve mentorluk programları

%87

geliştiriyoruz.

Kapsam İçi

Tüm çalışanların %21’i, üst yönetimin %38’i
kadınlardan oluşuyor. 2021 yılı itibariyle çeşitlilik
anlayışımızı geliştirerek, özellikle kadının
güçlenmesine yönelik bir yol haritası üzerinde
çalışıyoruz.
Diğer yandan çeşitliliği arttırmak için engelli
çalışanlara yönelik uygulamaları arttırıyoruz.
Engelli bireylerin eğitim ve istihdamına katkı
sağlayacak modeller oluşturuyoruz.

Cinsiyete Göre Çalışan Sayısı
%21

KADIN

Ülker Bisküvi’de kritik rollerde kadın istihdamını
destekliyoruz. Türkiye’de gelir getiren
pozisyonlardaki çalışanların %20’sini kadınlar
oluşturuyor.

%79

ERKEK

8. http://www3.weforum.org/docs/WEF_NES_DEI4.0_Toolkit_2020.pdf

50

Ülker Sürdürülebilirlik Raporu 2020

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

Yetenek Gelişimi
ve Performans
Yönetimi

2011’den bu yana İnsan Kaynakları Planlaması (İKP) süreciyle

Stratejik hedeflerimize ulaşmamızda yetenek

Diğer yandan genç yetenekleri şirketimize kazandırmak

yönetimi önemli bir rol oynuyor. Yetenek
gelişimine yaptığımız yatırımlarla çalışanlar
tarafından tercih edilen iş yeri olma konumunu
güçlendiriyoruz. Çalışanlarımıza kariyer
yolculuklarında ihtiyaç duydukları her türlü
desteği sağlıyor, değişen dünya koşullarına uyum

çalışanların potansiyellerini en uygun şekilde kullanacağı
farklı pozisyonlar ve Grup şirketlerinde kariyer fırsatları
sunmak amacıyla açık pozisyonları iç ilanlar vasıtasıyla önce
çalışanlarla paylaşıyoruz.

amacıyla Yıldız Holding’in yürüttüğü JOB Stajyer
programından faydalanıyoruz. Bu kapsamda Ülker Bisküvi
bünyesinde yedi kişi yeni mezun olarak işe başladı.

Eğitimler

proaktif şekilde yanıt veriyoruz. Bu yaklaşımın

hedeflerine uygun olarak tasarlıyoruz. Çalışanların iş

odağında mevcut yetenekleri geliştirmek, şirkette

hayatındaki değişimlere uyum sağlaması için mevcut

tutmak ve yeni yetenekleri de şirkete çekmek yer

ihtiyaçlar ile birlikte rekabet gücümüzü artıracak

alıyor. 2020 yılında çalışan devir oranı 2024

gelecekteki gelişim ihtiyaçlarını da planlıyoruz. Böylece

hedefi olan %12’nin altında gerçekleşerek %7,67

çalışanlarımızı, öğrenme ve gelişim programlarıyla işlerinde

oldu. Özellikle 2024 hedefi olarak kayıp yetenek

en iyi olmaları ve Ülker Bisküvi’yi ve kendilerini geleceğe

oranını takip ediyoruz. 2020 yılında bu oran

hazırlamaları için destekliyoruz.

%1,08 olarak gerçekleşti.
Çalışanlar, mesleki ve kişisel gelişim amacıyla Liderlik
Yetenek yönetimi kapsamında objektif

Eğitimleri (Liderlik Zirvesi, Liderlik Pusulası, Liderlik Haritası

performans değerlendirmesi yapıyor ve

ve Liderliğe İlk Adım), Kişisel Gelişim (Katalog) Eğitimleri, Etik

çalışanlara yetkinliklerini geliştirmeye yönelik

İlkeler ve Çalışma Prensipleri Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği

eğitimler veriyoruz. Performans yönetim sistemi ile

Eğitimi, İlk Düzey Yönetici Eğitimi, Yıldız Operatör Eğitimi,

çalışanların mevcut performanslarını

Teknik Eğitimler gibi eğitimlerden faydalanıyorlar. Ayrıca

değerlendiriyor ve gelişime açık yönlerini

uzmanlık programları, yöneticilik eğitimleri, yurt içi ve yurt

belirliyoruz. Süreç ağırlıklı olarak yöneticilerin geri

dışı konferanslar, kişisel ve mesleki gelişim programları gibi

bildirimleriyle şekillenen, hedef belirleme, ara

olanaklardan yararlanıyorlar.

değerlendirme ve değerlendirme dönemi olmak

çalışanlara kariyer planlamasında destek oluyor
ve ihtiyaca yönelik eğitim programları sunuyoruz.

EKLER

GRI

25

23

21

25

20

Eğitim ve gelişim programlarını şirketin vizyonu ve

yetkinliği esas alan değerlendirme sonucunda,

LİDERLİK

Çalışan Başına Eğitim Saati

yönetsel pozisyonların yedeklenmesini sağlıyoruz. Ayrıca,

konusunda gerekli olan gelişim ihtiyaçlarına

üzere üç aşamada tamamlanıyor. Hedef ve

TOPLUMSAL SORUMLULUK

2020 yılında çalışan başına ortalama 25
saat, taşeronlara kişi başı ortalama 5,6 saat
eğitim verdik.

15
10
5
0
2018

2019

2020

Ücret ve Yan Haklar
Kariyer yolculuğu ve performans yönetimi ile ilişkili
konulardan biri de ücret ve yan haklar. Çalışanların ücretleri
ve yan haklarını, piyasa koşulları göz önünde bulundurarak
eşit ve adil bir şekilde yönetiyoruz.
Kapsam dışı çalışanların standart yan hak paketlerini
bireysel ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirebilecekleri
esnek yan haklar uygulaması sunuyoruz. Çalışanlar
kendilerine sunulan bütçe dahilinde esnek yan haklar
portalında yer alan eş ve çocuk için tamamlayıcı sağlık
sigortası, alışveriş çeki, check-up, bireysel emeklilik sigortası
gibi alternatifleri seçebiliyor.
Kapsam içi çalışanların yan hakları ise toplu iş sözleşmeleri
kapsamında belirleniyor.

Kapsam dışı çalışanların %100’ü performans
yönetim sistemine tabi tutuluyor.
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Çalışanlarla Diyalog
Açık iletişim ve etkin diyalog, çalışanlarımızın kendilerini değerli hissettikleri ve
mutlu oldukları bir iş ortamına katkı verirken, Ülker Bisküvi’de uzun vadeli kariyer
planları yapmalarını teşvik ediyor.
İnsan kaynakları süreçlerinde karar alma mekanizmalarına çalışanların fikir ve önerileriyle katılmasını sağlıyoruz.
Öncelikle çalışanların talep ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için çalışan bağlılığı anketi Yıldızların Sesi’ni 2017
yılından itibaren iki yılda bir uygulamaya başladık.
Bağımsız bir danışmanlık şirketi tarafından uygulanan ankette;

iletişim, iş birliği, müşteri odaklılık, inovasyon, kariyer gelişimi, kalite, bağlılık gibi çeşitli
kategorilerde çalışanların değerlendirmelerini ve önerilerini öğreniyoruz. Anket sonuçları doğrultusunda aksiyon
planları oluşturmak ve hayata geçirmek üzere faaliyetler yürütüyoruz.

Uluslararası ödül platformlarından BOC International Brilliance
Awards’da, aday olduğumuz dört kategorinin ikisinde altın ödülü aldık.
“Çalışan Bağlılığında Mükemmellik” kategorisindeki ödülü pandemi
döneminde tasarladığımız Mavi Yaka Çalışan Yönetimi süreciyle
kazanırken; “İç İletişimde Teknoloji Kullanımında Mükemmellik”
kategorisinde ise “Mavi Yaka’nın ilk dijital asistanı: ONE” uygulaması
ile ödül aldık. Çalışanlara özel kapalı devre bir mobil uygulama olan
ONE birçok süreci dijital platforma taşıyarak bilgiye anında ulaşmayı ve
yüz yüze süreçleri uzaktan yürütmeyi sağlıyor.
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Çalışan bağlılığını ve katılımını artıran
etkinlikler açık iletişim kültürümüzü destekliyor.
Senenin Yıldızları
Yıldız Holding’in en iyi iş uygulamalarının paylaşımını
sağlamak ve takım çalışmasını destekleyen davranışları
ödüllendirmek için düzenlediği Senenin Yıldızları
yarışmasına Ülker olarak her yıl katılıyoruz. Tüm
çalışanlara açık olan bu proje yarışmasında; GOYA, Sıfır
Hata, Amaç Birliği, Liderlik, Büyümeye Katkı, İnovasyon,

Anlık Ödül
Yıldız Holding değerleri ve ana yetkinlikleri çerçevesinde,
şirketimize belirgin katkıda bulunan çalışanların takdir
edilmesi ve en kısa sürede ödüllendirilmesi esasına
dayanan bir ödüllendirme sürecidir. Sadece kapsam dışı
çalışanların ödüllendirildiği sistemde anlık ödül maddi ya
da maddi olmayan yazılı veya sözlü takdir şeklinde olabilir.

Maliyet Avantajı, Dijital Liderlik, İş Güvenliği gibi
kategorilerde yeni ve farklı fikirlerin hayata geçmesini
teşvik ediyoruz.

Kahvaltı ile Kısa Bir Mola

Ayın Yıldızı
Ayın Kalite Yıldızı ve Ayın İSG Yıldızı kategorilerinde
çalışanlar yaptıkları bildirimler üzerinden ödüllendiriliyor.
Ek olarak tesisler de Ayın Yıldızı ödülünü alabiliyor. Üç
ayda bir kere ise Yıldız Atölye ödüllendirmesi yapılıyor.

Türkiye’deki altı fabrikada her ay düzenli olarak fabrika
çalışanlarını temsil eden bir grup çalışan ile yöneticiler ve
sendika çalışanları kahvaltıda buluşuyor ve çalışanlardan
gelen öneriler değerlendiriliyor. Kapsam dışı çalışanlarla

Motivasyon Takımları

ise bu etkinliği üç ayda bir yaparak şirketin iş sonuçları ve
iyi uygulamaları paylaşılıyor.

Akıl Küpü
Akıl Küpü, kapsam içi çalışanların inovasyon ve girişimcilik
yeteneklerini geliştirme amaçlı bir iç iletişim aracı olarak
tasarlandı. Bu yıl Akıl Küpü’ne 3.858 fikir iletilirken,
bunların %16’sı hayata geçirildi. Bununla birlikte, iletilen
önerilerin 665’i sürdürülebilirlikle ilgiliydi.

Gönüllülük esasına dayalı çalışmalar çalışan bağlılığına
önemli katkı yapıyor. Bu doğrultuda her fabrikadan
yaklaşık 40 gönüllü çalışanın katıldığı “Motivasyon
Takımları” oluşturduk. Her yıl Mutlu Et Mutlu Ol Takvimi
kapsamında planlanan etkinlikleri hayata geçiriyoruz.
Kültür gezileri, özel gün kutlamaları, spor turnuvaları, koro
çalışmaları gibi aktiviteleri düzenliyor ve çalışanların dahil
olduğu sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz.
Pandemi döneminde bu faaliyetlerimizi çevrimiçi
ortamda gerçekleştirmeye başladık. Spor turnuvaları, koro
çalışmaları gibi etkinliklerimiz çevrimiçi olarak çalışanların
eş zamanlı katılımlarıyla hayata geçiriliyor.
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İş Sağlığı ve
Güvenliği
Çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı
sunmak, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında
her zaman küresel en iyi şirketler arasında yer
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İSG ile ilişkili tüm konuları, Operasyonel Mükemmellik,
SEÇ, Kalite ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı ve
Ülker Sürdürülebilirlik Platformu üyesi olan üst düzey
yöneticilerin sorumluluğunda yönetiyoruz. İSG’den
sorumlu Operasyonel Mükemmellik Sağlık Emniyet
Enerji Çevre Kalite ve Sürdürülebilirlik Başkan
Yardımcısı CEO’ya doğrudan raporlama yapıyor.
Çalışanların %100’ü İSG kurulları, SEÇ komiteleri ve
çalışan temsilcileri aracılığıyla temsil ediliyor.

almak hedeflerimiz arasında yer alıyor.
Sıfır İş Kazası hedefi doğrultusunda yasal
gerekliliklerin ötesinde uluslararası
standartlarda İSG çalışmaları
gerçekleştiriyoruz.

Tüm fabrikalarımızı ISO 45001 İş

Fabrikalarda proaktif risk değerlendirme çalışmaları
yaparak gerekli tedbirleri alıyor ve kazaları önlemeyi
hedefliyoruz. Kaza sebeplerini güvensiz hareket ve
güvensiz ortam başlıklarında analiz ediyoruz. İSG ekibi,
fabrikalarda iç denetimler gerçekleştiriyor ve belirlenen
risk noktalarında iyileşme sağlamak için projeler
geliştiriyor.
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Kayıp Günlü Kaza Sıklık Oranı (LTAR)
1,6

%24 Azaltım
1,49
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0
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2020

Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ile yönetiyoruz. 2021 yılı Ocak ayı
itibarıyla bütün fabrikalarımız ISO
45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
sistemine geçişlerini tamamladı.
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Eğitimler ve
İSG Kültürü
Operasyonel mükemmellik çalışmalarımız
kapsamında çalışanlarımızı emniyetli
davranışlar konusunda bilinçlendirmek, İSG
kültürünü yaygınlaştırmak ve sıfır kaza
hedefimize ulaşmak için çeşitli eğitimler
veriyor ve farkındalık etkinlikleri
gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında toplamda
42.362 kişi*saat ve çalışan başına ortalama
8,3 saat İSG eğitimi, aynı dönemde birlikte
çalıştığımız 1.157 taşerona ise 4.386 saat
eğitim verdik.
İSG ekibimiz, şirketimizin İSG kültürünü
geliştirebilmek için fabrikalarımıza iç
denetimler gerçekleştirip eksikleri belirliyor,
bu eksiklerin giderilmesi için de proje
çalışmalarını yürütüyor. Böylece şirketimizin
kurum kültürüne katkı sağlarken, iş
kazalarımızı minimum seviyelere indirmeyi
başarıyoruz.
Hazırladığımız Kaza/Ramak Kala Haritası ve
İSG El Kitaplarıyla tüm çalışanları
bilgilendiriyor, Kazasız Gün Sayısı Tablosu
uygulamasıyla iş güvenliği performansımızı
çalışanlarla paylaşıyoruz. SQSE (Safety,
Quality, Security, Environment) incelemeleri
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Çalışanların İSG kültürünü benimsemelerini ve katılımcı
olmalarını sağlamak amacıyla “İş Güvenliği Elçisi”
adında davranış odaklı iş güvenliği sistemini hayata
geçirdik. Fabrikalardaki tüm çalışanları kapsayan
sistemde, her çalışan diğer çalışanların davranışlarını
İSG’ye uygunluk açısından değerlendiriyor. Tehlikeli bir
davranışı fark eden çalışan, bu davranışı sergileyen
kişiye hatırlatma niteliğinde bildirim kartı yazıyor.
Davranış sahibi bu kartı imzaladıktan sonra kart
bildirim kutularına atılıyor. Diğer yandan, güvenli bir
davranış görüldüğünde de teşekkür kartıyla aynı işlem
yapılıyor. Bildirim kartları İş Güvenliği birimi tarafından
kayıt altına alınarak, en fazla teşekkür alan ve en fazla
bildirim yapan çalışanlara her ay ödül veriliyor.
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Fabrikalarımızda çalışanlara yönelik çeşitli İSG
etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Her ay düzenlenen
toplantılarında, çalışanlar İSG konusundaki beklenti ve
görüşlerini yöneticilerle paylaşıyor. İSG alanında
farkındalık artıracak tiyatro oyunları sergileniyor.
Bununla birlikte, her yıl İSG slogan, resim, şarkı ve bilgi
yarışmaları düzenliyoruz. Fabrikamıza haftada iki gün
gelen psikolog ile çalışanlara psikolojik destek
sağlıyoruz. Bununla birlikte haftada iki gün
fabrikalarımızda diyetisyen hizmeti sunarak çalışanları
dengeli beslenme konusunda teşvik ediyoruz.

Çalışanları daima güvenli davranmaya teşvik edecek
etkinlikler planlıyoruz. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği,
Çevre ve Enerji alanlarındaki çalışmalarımızı, iş yapış
yöntemlerimizi ve fabrikalarımızdaki iyi
uygulamalarımızı standart hale getirerek, Ülker İş
Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Enerji El kitabını
yayımladık.
“Gıda Güvenliği Elçisi” uygulamasıyla da aynı sistem
gıda güvenliği alanında uygulanıyor. Ayrıca, Alan
Sorumluluğu Projesi kapsamında her alandan sorumlu
bir çalışan belirliyoruz. Alan sorumlusu, sorumlu olduğu
bölgedeki gerekli İSG tedbirlerini tespit ediyor ve
alınması gereken aksiyonların takibini yapıyor. Sorumlu
olduğu bölgenin iş sağlığı ve güvenliği açısından
kendisi, çalışma arkadaşları ve ziyaretçiler için
emniyetli bir çalışma alanı olmasını sağlıyor.

yaparak tüm çalışanların “Sıfır Kaza” hedefini
içselleştirmesini sağlıyoruz.
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Dijitalleşme
ve İSG
Dijitalleşme çalışmaları kapsamında İSG
süreçlerimizi dijital ortama taşıdık. İş Sağlığı
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İSG projelerimizle, British Safety Council
tarafından her yıl düzenlenen
International Safety Awards 2020
ödülüne layık görüldük.

ve Güvenliği bilgi yönetim sistemi SafeUP
yazılımını aldık ve bütün İSG süreçlerini bu
program üzerinden yürütmeye başladık.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Risk
Değerlendirme çalışmaları, KKD, Acil Durum,
Sağlık (e-Reçete), Yasal Mevzuata Uyum,
Tehlike ve Uygunsuzluk takibi ve
aksiyonlarının alınması vb. konuların hepsini
platform üzerinden takip ediyoruz.
Dijitalleşme çalışmalarımıza ek olarak, Temel
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini online
eğitim platformuna taşıdık. Yasal
mevzuatlara uygun olarak hazırlanan bu
eğitimler pladis Academy üzerinden
çalışanların erişimine açıldı.

Başlattığımız davranış odaklı güvenlik kültürü projeleriyle İSG
performansımızı küresel kıyaslamalardaki seviyelere getirdik.
İSG projelerimizle, British Safety Council tarafından her yıl
düzenlenen International Safety Awards 2020 ödülüne layık
görüldük. Uluslararası işletmelerin yoğun ilgi gösterdiği ve İSG
alanında uluslararası en prestijli ödüllerden biri olan
International Safety Awards 2020 sonuçlarına göre, 36 puan
alarak “Pass” başarısıyla ödül almaya hak kazandık.

İş kazalarını büyük oranda azalttığımız, çalışanlarımız
arasında güvenlik kültürü farkındalığı yarattığımız,
güvenli davranışların sayısını artırdığımız çalışmalarımız
neticesinde bu ödüle layık görüldük.
Küresel salgın sırasında çalışanlarımızın sağlığına yönelik
aldığımız önlemleri COVID-19 Sürecini Nasıl Yönettik?
bölümünde bulabilirsiniz.

İSG eğitimlerine ek olarak, Covid-19
Bilgilendirme, Uyku Sağlığı, Seyahat Güvenliği
ve Trafik Güvenliği eğitimlerini de pladis
Academy üzerinden çalışanlarımızın almasını
sağladık.
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TOPLUMSAL
SORUMLULUK
2020 yılında tüm
ürün kategorilerinden

190 TON YAĞ

172 TON ŞEKER ve

28 TON TUZ

AZALTTIK.
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TOPLUMSAL SORUMLULUK
HEDEF

İLERLEME

Tüm ürün kategorilerinde kullanılan
tuz, şeker ve yağ miktarlarını
azaltmak

2020 yılında tüm ürün kategorilerinden
190 ton yağ, 172 ton şeker ve 28 ton tuz
azalttık.

Tüketici şikayetlerini milyon paket bazında
her yıl bir önceki yıla göre azaltmak

2019 yılına göre artış yaşanmıştır.

Toplumda dengeli beslenme ve iyi yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi için
çalışıyoruz. Bunun için lif oranı yüksek ürün çalışmaları yürütüyor; ürünlerimizden yağ,
şeker ve tuz miktarlarını azaltıyoruz.

Nielsen ve Sustainable
Brands İstanbul iş birliğiyle
gerçekleştirilen Good
Life/İyi Yaşam Markaları
Araştırması 2020’ye göre,
üst üste üçüncü kez “iyi
yaşam markası” seçildik.

İyi Yaşam ve Dengeli Beslenme
Ülker Bisküvi olarak değişen tüketici alışkanlıkları ve taleplerini doğru analiz ve takip ederek tüketicilerimiz için iyi
yaşamı ve dengeli beslenmeyi teşvik ediyoruz. Tüketici talep ve beklentileri doğrultusunda ürünlerimizdeki şeker,
yağ ve tuz oranlarını azaltıyor, lif gibi besin değeri yüksek içerikleri arttırıyor ve porsiyon kontrolü sağlayan ürünleri
çeşitlendiriyoruz. 2020 yılında ürünlerimizde toplam 190 ton yağ, 172 ton şeker ve 28 ton tuz azalttık.
Bu yıl Ar-Ge ve pazarlama ekiplerimiz iyi yaşam yol haritasını hazırlamak üzere çalıştı. Uzun vadeli süreçte
yapılması gerekenleri ve hedefleri belirleyerek iyi yaşam ürünleri ile ilgili stratejiler geliştirdik.

Besleyici İçerikleri Artırılmış Ürünlerin Ciro İçerisindeki Payı
HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

Şekeri, yağı ve tuzu azaltılmış ürünlerin payı

%5

Yüksek besin değeri taşıyan ürünlerin payı

%1

Besleyici özellik bazında yeniden formüle edilmiş ürünlerin payı

%1
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ÜRÜNLER

şeker

İLAVESİZ

Ülker Bebe Tam Tahıllı
Keçiboynuzlu ve Elma Sulu
ürünümüz ile ilk şeker ilavesiz
ürünümüzü piyasaya sürdük. Elma
suyu konsantresi ve pekmez ile
tatlandırılan ürünümüz buğday unu,
keçiboynuzu unu, pastörize süt, 12
adet vitamin ve 7 adet mineral
içermektedir. Besleyici ve lezzetli
içeriği sayesinde zengin mineral,
vitamin ve lif kaynağı.

zengin lif
KAYNAĞI

Sınırlı sayıda üretilen Saklıköy
Bitter Çikolatalı Tam
Buğdaylı Bisküvi ürünümüz
ile tüketiciler için yeni bir tat
deneyimi sunmanın yanı sıra
zengin lif kaynağı içeriyor.

tuz

AZALTIMI

Krispi Baharatlı Çubuk, Krispi
Acılı Çubuk, Krispi Tırtıklı
Baharatlı Çubuk ürünlerimizde
tuz azaltım projeleriyle mevcut
ürünlerimizde lezzetten ödün
vermeden bu iyileştirmeleri
gerçekleştirdik.

porsiyon
KONTROLÜ

Çikolata kategorisinde yapılan, çoklu
paket içinde satılan Albeni, Ülker
Çikolatalı Gofret, Metro, Laviva,
Caramio ve Cocostar “mini” ürün
lansmanlarımız da İyi Yaşam
kategorisi içinde porsiyon kontrolü
sağlıyor.
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Sorumlu
Pazarlama
Türkiye’de lider, dünyanın ise en büyük bisküvi
ve çikolata üreticilerinden biri olarak gıda
sektörünü hep daha ileriye taşımayı
hedefliyoruz. Aralarında çocuk ve gençlerin
de bulunduğu tüketicilerimizi doğru
yönlendirmenin en önemli sorumluluklarımız
arasında yer aldığına inanıyoruz. Yüksek
kalite standartlarıyla üretilen ürünlerimizin
satışını şeffaf ve sorumlu bir şekilde ve
Sorumlu Beslenme İletişim Kılavuzu’nu temel
alarak gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Yıldız
Holding, gıda sektörünün önde gelen
firmalarının imzaladığı çocuklara yönelik
reklamcılık kurallarını belirleyen Ulusal Gıda
ve İçecek İttifakı Türkiye Taahhüdü Metni’nin

2020 yılında
MİM’e iletilen

6.927

geri bildirimin
yaklaşık

%99’unu

çözüme
kavuşturduk.

de imzacıları arasında yer alıyor.
Tüketicilerimizin ihtiyaçlarını ve değişebilecek
alışkanlıklarını doğru ve etkin bir şekilde takip
edebilmek için çift yönlü bir iletişim stratejisi
uyguluyoruz. Müşteri İletişim Merkezi (MİM)
sayesinde müşterilerimizle iletişimi
kuvvetlendiriyor, geri bildirimler üzerinden
kendimizi sürekli geliştiriyoruz. 2020 yılında
MİM'e iletilen 6.927 geri bildirimin yaklaşık
%99'unu çözüme kavuşturduk.
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Kurumsal Sosyal
Sorumluluk

Kurucumuz Sabri Ülker’in,

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi

sözü bize yol gösterici ve ilham kaynağı olurken, tüm sosyal sorumluluk projelerimizi
“çocukların mutluluğu” ana fikri üzerine kurduk.

döneminde, üretime ve ürünlerini tüketicisine
ulaştırmaya aralıksız devam ederken, sosyal
yardımlarımızla ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya,
büyük özveriyle salgınla mücadele eden
sağlık çalışanlarına da ürünlerimizle moral
vermeye çalıştık.
Yıl boyunca Sivil Toplum Kuruluşları
aracılığıyla karantina yurtlarına, sağlık
çalışanlarına, filyasyon ekiplerine ve
Ramazan döneminde ihtiyaç sahiplerine
ürünlerimizle destek olduk. Ayrıca her sene
Kasım ayının üçüncü perşembesi kutlanan
Mutlu Et Mutlu Ol Günü kapsamında,

LİDERLİK

EKLER

GRI

“Biz her insanın dünyanın neresinde yaşarsa
yaşasın, mutlu bir çocukluk geçirme hakkına
sahip olduğuna inanıyoruz”

Ülker olarak, 1944 yılından bu yana onlarca kuşağın mutlu çocukluk anılarında yer alırken, geçmişte
olduğu gibi bugün de çocukları mutlu edecek projeleri desteklemeye öncelik veriyoruz. Spor, sanat
sinema ve dengeli beslenme eğitimi olmak üzere üç başlık altında toplanan projeler sayesinde,
çocukların fiziksel, sosyal, kültürel ve zihinsel gelişimine yatırım yaptık.
Bu anlayış çerçevesinde Çocuk Sinema Şenliği, Futbol Köyleri ve Ülker Çocuk Sanat Atölyesi gibi
projelerle 10 yılda yaklaşık 1,5 milyon çocuğa ulaşıldı. 2007-2016 yılları arasında çocuk futbolu
projeleriyle 330 binden fazla çocuk sporla erken yaşta buluşturulurken, Futbol Köyleri’ne katılan kız ve
erkek çocuklarımızdan U-15 Milli Takımlarına seçilenler oldu. Bazıları kulüplerinde A takımda oynama
başarısı gösterdi. Ülker, “İstanbul Modern-Sizin Perşembeniz” sponsorluğu ve “Baksı Müzesi - Ücretsiz
Salı Günü Desteği” ile de kitlelerin sanatla buluşmasını kolaylaştıran projelerde yer aldı.

fabrikalarımızın bulunduğu illerde, 1000’in
üzerinde çocuğa kıyafet ve oyuncak hediye
ettik.
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Türkiye’nin sahip olduğu ve gelecek
nesillere bırakmak istediğimiz doğayı
korumanın önemini fark edip, fark
ettirmenin; bu konuda aksiyon alan,
gücünü birleştirip harekete geçen bir
toplum oluşturmanın ilk adımı olduğuna
inanıyoruz. Bu bakış açımızla,
sürdürülebilirlik kavramını 7’den 70’e
herkes için kolay anlaşılır ve uygulanır
kılmak üzere başlattığımız projemiz

“Güzel Ülkem, Doğa Bize Emanet”i
2020 yılında hayata geçirdik.
Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen,
uzmanlar ve Ülker çalışanlarıyla
sürdürülebilirlik hakkında paydaşlarımızı
bilgilendirmek üzere altı videoluk bir
sürdürülebilirlik serisi hazırladık ve her bir
videoyu, Türkiye’nin gizli kalmış doğal
güzelliklerinden birinde çekerek,
ülkemizin doğal güzelliklerini tanıtan
içerikler oluşturduk. Her konu başlığını
paylaştıktan sonra, Ülker olarak neler
yaptığımızı anlattık. Tüketicilerimizi,
bunlardan yola çıkarak kendi
hayatlarında uygulayabilecekleri çözüm
önerileri ile sürecimize katkı yapmaya
davet ettik.
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1

2

3

Doğal kaynaklarımızı
korumak ne demek?

Suyumuz bir gün
bitebilir mi?

Yaşamımız için gereken
enerji nereden geliyor?

ANTALYA
SAZAK - CENEVİZ KOYLARI

ERZİNCAN GİRLEVİK
ŞELALESİ

İZMİR BERGAMA
ENERJİ SANTRALİ

4

5

6

Çöpe Attıklarımız
Nereye Gidiyor?

Bizden Geriye
Ne Kalıyor?

Doğada israf yok,
bizde neden var?

ELAZIĞ KARALEYLEK
KANYONU

KIRKLARELİ İĞNEADA
LONGOZ ORMANLARI

TÜRKİYE
ÇEŞİTLİ LOKASYONLAR

GRI

hesabı başta olmak üzere sosyal
medya ve dijital kanallarda
yayınladık.
Aynı zamanda mobil-öncelikli olarak
kurguladığımız kampanyamızda, ana
videolara ek anketler, paylaşım ve
hikayeler gibi mobil odaklı içeriklerle
tüketicimizle etkileşime geçtiğimiz
360 derece bir kurgu oluşturduk.
Videolarımız Instagram ve Facebook
üzerinden yaklaşık 13,9 milyon, dijital
video olarak 1,7 milyon, Youtube
üzerinden 3,8 milyon ve TikTok
üzerinden 1,9 milyon kez izlendi.

Bu çalışmayla birlikte
tüketicilerimizden çok sayıda
teşekkür mesajı almanın
mutluluğunu yaşıyoruz.

Videolara buradan
ulaşabilirsiniz.
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“2021 edie Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri”nde Su Yönetimi,
Atık ve Kaynak Yönetimi, Yılın Takımı, Çalışan Katılımı ve Kültürel
Dönüşüm Liderliği” olmak üzere dört kategoride birden finale
kalan Türkiye’den tek şirket olmanın mutluluğunu yaşadık.
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LİDERLİK
Liderlik vizyonumuzdan ilham
alarak yaptığımız çalışmalar,
sürdürülebilirlik endeksleri ve
uluslararası ödüllerle de
tescilleniyor.
Uluslararası derecelendirme
kuruluşu S&P Global tarafından
hazırlanan 61 sektör ve 7 bin
şirketin çevresel, sosyal ve
yönetişim göstergelerinin
değerlendirildiği Kurumsal
Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi
sonucu en iyi performansı
gösteren şirketlerin yer aldığı The
Sustainability Yearbook 2021
listesine gıda sektöründe girmeyi
başaran ilk ve tek Türk şirketi
olduk.

ÇEVRE

DEĞER ZİNCİRİ

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

2015 yılından beri Borsa İstanbul
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya
devam ediyoruz.

S&P Kurumsal Sürdürülebilirlik
Değerlendirmesi sonucunda
The Sustainability Yearbook 2021 listesine
gıda sektöründe girmeyi başaran

ilk ve tek Türk şirketi olduk.
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Food Drink
Europe ve
EUFIC üyeliği

Dünya
Kakao Vakfı
desteği

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Alanında lider
kurumlarla geleceğe
yönelik projeler için
iş birliklerine
devam etmek

World Resources
Institute (WRI)
ile iş birliği

EKLER

GRI

TÜSİAD Çevre ve
İklim Değişikliği
Çalışma Grubu

HEDEF

Seminer ve
konferanslara
aktif
katılım

LİDERLİK

Türkiye Gıda
ve İçecek Sanayii
Dernekleri
Federasyonu

Sürdürülebilir
Kalkınma
Derneği

Earthworm
Vakfı ile
iş birlikleri

66

Ülker Sürdürülebilirlik Raporu 2020

Hedefimiz bütün
paydaşlarımızla birlikte
çalışarak ve iş birlikleri
kurarak sürdürülebilirlik
alanında sektörde lider
bir marka olmak.
Bu doğrultuda çok
paydaşlı girişimlerin bir
parçası olarak
çalışmalara aktif katılım
gösteriyoruz.
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Dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında gösterilen “2021 edie
Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri”nde Su Yönetimi, Atık ve Kaynak
Yönetimi, Yılın Takımı, Çalışan Katılımı ve Kültürel Dönüşüm Liderliği” olmak
üzere dört kategoride birden finale kalan Türkiye’den tek şirket olmanın
mutluluğunu yaşadık.

Earthworm Vakfı ile hem bitkisel yağın izlenebilirliği
hem kakao tedarik zincirinde sürdürülebilirliği
sağlamak üzere iş birliği yapıyoruz.

Food Drink Europe ve Avrupa Gıda Bilgi Konseyi’ne (EUFIC) üyeyiz ve bu
kapsamda gıda sürdürülebilirliği ve güvenliği konularındaki çalışmalarımıza
devam ediyor, bu alanda gerçekleşen konferans ve seminerlere katılıyoruz.

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Çevre ve İklim
Değişikliği Çalışma Grubu ve Enerji Verimliliği Görev Gücü’nde
bulunuyoruz.

Dünya Kakao Vakfı’na olan desteğimizi sürdürüyoruz.

WBCSD'nin bir kolu olan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile iş
birliği içerisindeyiz.
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ÇEVRESEL

SOSYAL

ALINAN AKSİYONLAR
İklim krizi, ambalaj atıkları, enerji, su
stresi olan bölgelerde üretim, gıda
kaybı ve israfı

Enerji ve su verimliliği yatırımlarına devam
edilmesi, üretim ve tedarik zincirinde sıfır
kayıp ilkesiyle gıda kayıplarını azaltılması,
sürdürülebilir ambalaj stratejisini yürütülmesi,
Operasyonel Mükemmellik çalışmaları ile
karbon salımlarının azaltılması

Sürdürülebilirlik konularında paydaş
beklentilerinin artması, tüketici
alışkanlıklarındaki değişim

Belirli aralıklarla yürütülen paydaş analizi
çalışmaları ve tüketici davranış ve
alışkanlıklarının sürekli takip edilmesi,
önceliklendirme ve strateji çalışmalarının
devamlı güncellenmesi

DİJİTALLEŞME

Değer zincirinin tüm aşamalarında
teknolojik gelişmelerin ve siber güvenlik
uygulamalarının öneminin artması.
E-ticaretin hızlı bir şekilde satış
kanalları içerisinde önemli bir rol alması

Dijitalleşmenin ve teknolojik gelişmenin
strateji, iş modelleri ve siber güvenlik
üzerindeki etkisinin ele alınması, e-ticaret
alanında yapılan yatırımların artırılması

TEDARİK ZİNCİRİ

İthal ham maddeye ulaşımda yaşanan
zorluklar, yerel tedarik fırsatlarının
geliştirilmesi ve tedarikçilerin çevresel,
sosyal ve etik olarak uyumsuzluklarının
takibi, sürdürülebilir tarım
uygulamalarının yönetimi

İthal ham maddelerin ve ikame ürünlerin yerel
olarak tedarik edilmesine yönelik çalışmaların
hızlandırılması, tedarikçilerin çevresel, sosyal
ve etik uygunluğunun takibi ve denetimi için
sistemlerin kurulması, kakao ve buğday gibi
tarımsal ham maddeler için sürdürülebilir
tarım uygulamalarının desteklenmesi

Covid-19 nedeniyle çalışanların,
taşeronların ve alt işverenlerin risk
altında olması, iş kazaları ve kayıp gün
oranlarının artması

Tüm çalışanlara Covid-19 hakkında farkındalık
eğitimleri yapılması, salgının etkilerini
azaltacak tüm tedbirlerin teknik olarak
alınması, Covid-19 kılavuzlarının
yayınlanması, Sıfır İş kazası programının
başarıyla yürütülmeye devam edilmesi

İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ

DOĞAL AFET

Deprem, sel, fırtına gibi doğal afetlerin
yanısıra, yangın, kimyasal atıklar ve
sızıntı riskleri

Periyodik olarak yürütülen eğitim ve tatbikat
çalışmaları, acil durum planlarının güncel
tutulması, acil durum yönetim komitelerinin
belirli sürelerde toplanması

KALİTE VE GIDA
GÜVENLİĞİ

Gıda güvenliği ve kalitesi ve müşteri
şikayetleri

Tüm fabrikalarımızda uluslararası kalite ve
gıda güvenliği standartlarında iç ve dış
denetimler yapılması, risk analizlerine göre
tedarikçilerimizin Ülker Kalite & Gıda
Güvenliği standartlarına göre denetlenmesi.
Distribütör depolarının periyodik denetimleri,
fabrika çalışanlarına bu kapsamda verilen
periyodik eğitimler. Müşteri iletişim merkezi
aracılığıyla iletilen müşteri şikayetlerinin
tamamının değerlendirilmesi ve çözüme
kavuşturulması

EKLER

GRI

TEMEL RİSK

ALINAN AKSİYONLAR

İKLİM KRİZİ

Fabrikalarda enerji verimliliği çalışmaları yürütülmesi,
yenilenebilir enerji kullanımı alternatiﬂerinin
değerlendirilmesi, lojistik kaynaklı salımların azaltılması için
dijital çözümlerin kullanılması ve rota optimizasyonu,
karbon ticaret sistemi ile karbon kredisi kullanımı, soğutucu
gazların çevre dostu olanlarla değiştirilmesi

SU STRESİ OLAN
BÖLGELERDE ÜRETİM

Tüm fabrikalarda ve özellikle su stresi olan bölgelerde
yürütülen su verimliliği, su ve atık su geri kazanım
yatırımları, su risk analizi çalışmaları, yağmur suyu toplama
ve üretimde kuru temizlik faaliyetlerinin önceliklendirilmesi

AMBALAJ

Piyasaya sürülen ürünlerin ambalajlarının %100 geri
dönüştürülebilir, geri kazanılabilir ve kompost edilebilir hale
getirilmesi için hazırlanan 2025 yol haritası ve bu
doğrultuda yapılan yatırımlar. Üretim aşamasında ortaya
çıkan ambalaj atıklarının tamamının geri dönüştürülmesi ve
geri kazanımı için lisanslı ﬁrmalar ile çalışmalar yürütülmesi.
Ambalaj azaltımına yönelik inovasyon çalışmaları, bazı
tehlikeli ham maddelerden çıkma planı (PVC vb.)
hazırlanması.

ENERJİ

Tüm fabrikalarda kurulan ISO 50001 Enerji Yönetim sistemi
ile enerji verimliliği çalışmalarının standardizasyonu, enerji
izleme sistemlerinin kurulumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ile yürütülen Verimlilik Artırıcı Proje (VAP)
desteklerinin alınması, aylık olarak enerji performans
değerlendirmelerinin üst yönetim ile takibi, uzun vadeli
enerji verimliliği hedeﬂerine uyum açısından yıllık enerji
verimliliği yatırım bütçelerinin hazırlanması

GIDA KAYBI VE İSRAFI

Sıfır Kayıp &Sıfır İsraf programı kapsamında tek seferde doğru
üretim metotlarının kullanımı, materyal balans ve ıskarta
yönetimi çalışmaları ile gıda kayıplarının minimize edilmesi, Gayrı
Sıhhi ﬁrelerin tamamının hayvan yemi olarak değerlendirilmesi

PAYDAŞ BEKLENTİLERİNİN
DEĞİŞİMİ

Periyodik olarak yenilenen paydaş analizi çalışmasıyla tüm
paydaşların beklentilerinin değerlendirilmesi, öncelikli
konular için aksiyon planları hazırlanması, marka güveninin
ve amaca yönelik planlamanın güçlendirilmesinin
sağlanması

TÜKETİCİ
ALIŞKANLIKLARINDAKİ
DEĞİŞİM

Farklı alanlarda yürütülen tüketici araştırmaları ile eğilimler
takip edilmesi, müşterilerin taleplerine göre ürün ve
ambalajlarda inovasyon çalışmalarına hız verilmesi,
etiketleme, geri dönüştürülebilir ambalaj, sürdürülebilir ham
madde tedariki gibi konularda ulusal ve uluslararası
regülasyonların ışığında tüketici ve müşteri beklentilerinin
değerlendirilmesi

ENDÜSTRİ 4.0

Fabrikaların teknolojik altyapısının güçlendirilerek IoT
çalışmalarının pilot fabrikalarda başlatılması ve sonrasında
tüm üretim işletmelerine yayılımının sağlanması.
Operasyonel Mükemmellik çalışmaları kapsamında
verimlilik, ıskarta, inkita gibi parametrelerin dijital olarak
takip edilmesi, enerji izleme sistemleri ile enerjinin etkin
kullanımının sağlanması

SİBER GÜVENLİK

Bilgi güvenliğine yönelik iç ve dış denetimler, sızma testleri,
zaﬁyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması, tüm
çalışanlara verilen bilgi güvenliği eğitimleri, phishing
(oltalama) raporlamaları, risk yönetimi ve risk
sigortalamalarının yürütülmesi

EK 1: Ülker Bisküvi’yi Etkileyen Başlıca
Sürdürülebilirlik Riskleri
RİSKLER

LİDERLİK

ÇEVRESEL

SOSYAL

DİJİTALLEŞME
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TEMEL RİSK
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E-TİCARET

Online kanal, satış ve hizmet platformlarını kullanan müşteri
oranını artırmaya yönelik çalışmaların yürütülmesi, Yıldız
Holding'in E-Star şirketi altında e-ticaret kanallarının
geliştirilmesi.

İTHAL HAM MADDEYE
ULAŞIM

İthal ham maddelerin gözden geçirilerek yerel tedarik
fırsatlarının değerlendirilmesi, Ar-Ge ve satın alma
ekiplerinin tedarikçi geliştirme programı uygulaması

ÇEVRESEL, SOSYAL, ETİK
UYUMSUZLUKLAR

Tedarikçi risk analizi çalışmalarının yürütülmesi. Yüksek riskli
tedarikçilerde çevresel, sosyal ve etik performansın
değerlendirilmesi. Satın alma sözleşmelerinde İnsan Hakları,
Sürdürülebilir Tedarik ve Etik İlkelere yer verilmesi. Tedarikçi
denetimlerinin geliştirilerek bağımsız denetim ﬁrmalarıyla
uzun vadeli plan yapılması.

DİJİTALLEŞME

TEDARİK ZİNCİRİ
TARIM

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

RİSK ALANI

DOĞAL AFET

Sürdürülebilir buğday tarımına yönelik Aliağa Bisküvilik
Buğdayı projesinin yürütülmesi, sürdürülebilir kakao
tedarikine yönelik ana ham madde tedarikçimiz olan Önem
Gıda ile Fildişi Sahili'nde bir STK iş birliğiyle yürütülen
"Beyond Cocoa" programı. Sürdürülebilir fındık tedarikine
yönelik devam eden çalışmalar

SALGIN HASTALIKLAR

Covid-19 salgını sonrası tüm çalışma alanlarının yeniden
düzenlenmesi, çalışanlar (kadın, engelli, kronik rahatsızlığı
olan vs.) için risk analizi yapılarak çalışma şartlarının
düzenlenmesi, iş yeri hijyen uygulamaları rehberinin
hazırlanması, tüm çalışanlara çevrimiçi İSG eğitimleri
verilmesi. Bu kapsamda tüm fabrikalarımızın TSE Covid-19
Güvenli Üretim belgesi alması.

İŞ KAZALARI

İş güvenliği kültürü çalışmalarının yürütülmesi, makine risk
değerlendirmelerinin yapılması, kilitleme- etiketleme
sistemi kurulması, iş güvenliği süreçlerinin dijital ortama
aktarılması ve software üzerinden takibi, kaza araştırma
raporlarının hazırlanması ve kök-neden analizleri. İSG el
kitabının yayınlanması ve tüm çalışanlara eğitim verilmesi

TAŞERONLAR

Taşeron ve alt işverenler için risk analizi çalışmaları
yürütülmesi, taşeron yönetim sistemi politikasının
hazırlanması, satın alma sözleşmelerinde İSG
zorunluluklarının bildirilmesi, şirket-alt işveren-taşeron
ortak iletişim platformu toplantıları, taşeron çalışmalarının
denetlenmesi ve eğitimler

DEPREM

Fabrikalarımızda deprem etüd çalışmalarının yapılması,
düzenli olarak deprem ve acil durum tatbikatları
yürütülmesi, Acil Durum konteynırlarında tüm ekipman ve
teçhizatların çalışır durumda bekletilmesi, Yıldız Holding üst
yönetiminin liderliğinde kurulan Deprem, Acil Durum
komitesinin (DAD) yönlendirmesi ile tüm şirketlerde
önlemlerin alınması, düzenli eğitimler verilerek tahliye,
müdahale ve kurtarma ekiplerinin oluşturulması

İŞ SAĞLIĞI ve
GÜVENLİĞİ

DOĞAL AFET

DEĞER ZİNCİRİ

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

TEMEL RİSK

ALINAN AKSİYONLAR

YANGIN

Tüm fabrikalarımızda yangın risk analizleri yapılması, yangın
korunum sistemleri yatırımlarının gerçekleştirilmesi, düzenli
eğitimler ve tatbikatların yürütülmesi, proaktif teknolojik
çözümler (yangın sensörleri, pano içi söndürme, hacim
söndürme vb.) için yatırımlar yapılması

SEL-FIRTINA-KİMYASAL
SIZINTI

Tüm acil durumlar ve doğal afetler için risk analizlerinin
yapılması, tüm tehlikeli kimyasal depolarında taşma
havuzlarının tamamlanması, tehlikeli atık ve kimyasal
depolama alanlarında köpüklü söndürme sistemlerinin
kurulması, sızıntı riskine karşı durdurucu ve emici
malzemelerin ilgili yerlere yerleştirilmesi

GIDA GÜVENLİĞİ ve
KALİTESİ

Tüm fabrikalarımızda ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, Helal
sistemlerinin kurulması, haftalık GMP saha denetimleri; ham
madde, ürün, ortam havası, personel eli/ giysisi, gıdaya temas
eden ve etmeyen yüzeyler için yapılan mikrobiyolojik ve
kimyasal analizler; pest kontrol uygulamalarının periyodik
olarak tüm fabrikalarımızda yapılması, üretimde proseste
belirlenen kontrol noktalarının, risk değerlendirmesi sonucu
belirlenen sıklıklarda kontrol edilmesi

TEDARİKÇİLER

Periyodik olarak bağımsız denetim ﬁrmalarınca Gıda
Güvenliği Tedarikçi denetimlerinin gerçekleştirilmesi, bunun
yanı sıra distribütör depolarının da her yıl denetlenerek,
gelişim alanlarının belirlenmesi ve iyileşme planlarının takip
edilmesi, SRM sistemi ile tüm tedarikçilerin giriş
yapabilecekleri bir sistemin kurulumu için çalışmaların
devam etmesi, tedarikçilerin kalite ve gıda güvenliği
standartlarının yanı sıra çevresel ve sosyal
performanslarının da bu sistem üzerinden takip edilmesi

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ

Yenilenen Müşteri Bildirim Sistemi platformu ile
tüketicilerimizin/müşterilerimizin tüm iletişim kanallarını
kullanarak Müşteri İletişim Merkezine yönelttikleri
bildirimlerin tek bir platform üzerinden yönetilmesi,
tüketici/müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, ulaşan
bildirimler ile ilgili trend raporlarının hazırlanması ve hızlı
aksiyon alınması

KALİTE ve GIDA
GÜVENLİĞİ
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EK 2: Üyelikler ve İş Birlikleri
Ankara Sanayi Odası

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

EKLER

Paydaş Grubu

İletişim Kanalları

İletişim Sıklığı
Günlük

Çalışanlar

Memnuniyet anketleri, İSG kurulu toplantıları, duyuru ve
bilgilendirmeler, iç yayınlar, faaliyet raporları,
sürdürülebilirlik raporları, eğitimler, çalıştaylar, web sitesi,
endüstriyel ilişkiler kurulları, çalışan destek hattı, Akıl Küpü,
paydaş analizi
Üyelikler ve yönetim kurulu üyelikleri, toplantı ve ortak
çalışmalara aktif katılım, faaliyet raporları, sürdürülebilirlik
raporları, duyurular, seminerler, konferanslar, web sitesi,
paydaş analizi

Aylık

Birebir görüşmeler, faaliyet raporları, sürdürülebilirlik
raporları, kalite denetimleri, ilgili politika ve dokümanlar,
web sitesi, paydaş analizi

Haftalık

Genel kurul, özel durum açıklamaları, basın açıklamaları,
birebir toplantılar ve yazışmalar, konferans katılımları, aracı
kurum/banka raporları, dönemsel bilgilendirme yazıları,
faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporları, web sitesi, algı
çalışmaları, paydaş analizi

Haftalık

Hissedar ve
Yatırımcılar

Kamu Kurumları

Birebir görüşmeler, faaliyet raporları, sürdürülebilirlik
raporları, paydaş analizi

Aylık

Medya

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

Haftalık

Tüketiciler

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

Günlük

Üniversiteler

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

Aylık

Ankara Ticaret Borsası

İstanbul Ticaret Odası

LİDERLİK

GRI

EK 3: Paydaşlarla İletişim Yöntemleri

Ankara Ticaret Odası

İstanbul Sanayi Odası

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Sektörel Örgüt ve
Dernekler, Sivil
Toplum Kuruluşu
ve Uluslararası
Kuruluşlar

İstanbul Ticaret Borsası
Gebze Ticaret Odası

Distribütör ve
Tedarikçiler

Kocaeli Sanayi Odası
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Ülke Üyelikleri (Suudi Arabistan, Mısır, Çin, İran, Amerika Birleşik Devletleri)
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD)
Şekerli Mamül Sanayicileri Derneği (SEMAD)
İstanbul İhracatçı Birlikleri
ILSI Europe
The European Food Information Council (EUFIC)
Dünya Kakao Vakfı (World Cocoa Foundation - WCF)
Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS)
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EK 4: Ülker Bisküvi 2020 Sürdürülebilirlik Raporu Raporlama Kılavuzu

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

Verilerin Hazırlanması
Enerji Tüketimi

Raporlamaya dair esaslar, 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporunda yer verdiğimiz enerji
tüketimi, sera gazı salımı (Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3), su çekimi ve iş sağlığı ve
güvenliği (ISG komitelerinde işgücü temsili, ölümlü vaka sayısı, meslek hastalığı oranı (ODR),
kayıp günlü kaza sıklık oranı (LTAR), kaza ağırlık oranı (ASR)) verilerine ait veri toplama ve
hesaplama esaslarına dair bilgi vermektedir.

Enerji tüketimi verileri kapsamında elektrik, doğal gaz, jeneratör, çalışan servisleri ve şirket
araçları için kullanılan yakıt (dizel/benzin) olmak üzere birincil yakıt kaynakları
raporlanmaktadır. Elektrik tüketimi ve doğal gaz tüketimi verileri servis sağlayıcıların sayaç
ve faturalarından elde edilmektedir. Yakıt tüketimi verileri ise jeneratör, şirkete ait araçlar
ve çalışan servislerinin kullanımı için servis sağlayıcıların faturalarından elde edilmektedir

Raporlamaya dair esaslar 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren FY20 mali yılını ve Ülker
Bisküvi Sanayi A.Ş.’nin Ankara, Esenyurt, Gebze, Karaman, Topkapı ve Silivri fabrikalarındaki
ilgili operasyonlarını kapsamaktadır.

Şirket enerji tüketimi hesaplamalarında aşağıda belirtilen dönüşüm faktörlerini
kullanmaktadır:

Genel Raporlama İlkeleri
Bu rehber dokümanın hazırlanmasında aşağıdaki prensiplere dikkat edilmiştir:
Bilgilerin hazırlanmasında - bilginin kullanıcılarına bilginin uygunluk ve güvenilirliğinin
temel ilkelerini vurgulamak,
Bilgilerin raporlanmasında - bilgilerin önceki yıl dahil diğer verilerle karşılaştırılabilirlik
/ tutarlılık ilkelerini ve kullanıcılara netlik sağlayan anlaşılabilirlik / şeﬀaﬂık ilkelerini
vurgulamak.

Raporlama Kapsamı
FY20 ve sunulan karşılaştırmalı dönemler için Şirket’in enerji tüketimi sonucu oluşan sera
gazı salınımı ve su tüketimi aşağıdakilerle ilişkilidir:
Ankara, Esenyurt, Gebze, Karaman, Topkapı, Silivri fabrikalarındaki üretim faaliyetleri
Üretim tesisleri içerisinde malzeme ve ürünlerin nakliyesi
Şirkete ait araçlar
Soğutucu gazlar
Şirket çalışan servisleri
Şirket çalışanlarının uçak iş seyahatleri
Fabrika kapıları dışında kullanılan tedarikçi ya da müşteri kaynaklı enerji ve su tüketimi,
buna bağlı olarak meydana getirdikleri sera gazı salımları raporlama kapsamına dahil
edilmemiştir.

Elektrik tedarik birimi kWh cinsinden faturalandığı için mWh dönüşüm faktörü olarak
1 kWh = 0.001 mWh kullanılmaktadır.;
Doğalgaz tedarik birimi m3 cinsinden faturalandığı için mWh dönüşüm sırasında 8250
kcal/m3*4,186 KJ/kcal/1000 dönüşüm faktörü ile tüketim önce KJ’a sonra 1000’e
bölünerek GJ’a çevrilmiştir. Son olarak 1 GJ = 0,27 mWh dönüşüm faktörü
kullanılmıştır.
Motorin tedarik birimi lt cinsinden faturalandığı için mWh dönüşüm sırasında
10200 kcal/m3*4,18 KJ/kcal/1000 dönüşüm faktörü ile tüketim önce KJ’a sonra
1000’e bölünerek GJ’a çevrilmiştir. Son olarak 1 GJ = 0,27 mWh dönüşüm faktörü
kullanılmıştır.
Kullanılan enerji kaynaklarının alt ısıl değerleri ve Ton Eşdeğer Petrolü (TEP) çevrim
katsayıları 27 Ekim 2011 tarihli 28097 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Enerji
Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin”
Ek-2’sinde yer alan Enerji Kaynaklarının Alt Isıl Değerleri ve Petrol Eşdeğerine Çevrim
Katsayıları tablosundan alınmıştır.

Sera Gazı Salımları
Sera gazı referans yıl olarak tam ve güvenilir verilere erişimin olduğu ve bugünkü
faaliyetleri yansıtan 2014 yılı belirlenmiştir. Sera gazı hesaplama metodolojisi olarak “sera
gazı salımları veya uzaklaştırma faktörleriyle çarpılan sera gazı faaliyet verileri”ne dayalı
hesaplama yöntemi uygulanmıştır.
Sera gazı salımları Dünya Kaynakları Enstitüsü (World Resources Institute, WRI)/ Dünya
Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (World Business Council on Sustainable Development,
WBCSD) Sera Gazı Protokolü metodolojisine uygun şekilde hesaplanmıştır. Kuruluş sınırları
kontrol yaklaşımı ile ele alınmış ve Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.’nin Türkiye’de kontrolü altında
bulunan üretim tesislerinde sera gazına salımına sebebiyet veren kaynaklara göre dağılım
şöyledir:
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Kapsam 1 – Doğrudan Sera Gazı Salımı: Tesis ve binalarda kullanılan yakıtlar, dizel yakıt
kullanan acil durum jeneratörleri, şirkete ait araçlar ve soğutucu gazlar,
Kapsam 2 – Enerji Kaynaklı Dolaylı Sera Gazı Salımı: Elektrik tüketimi
Kapsam 3 – Diğer Dolaylı Sera Gazı Salımı: Çalışanların işe geliş-gidişleri için kullanılan
servisler ve çalışanların uçakla yaptıkları iş seyahatleri de kapsama dahil edilmiştir.
Hesaplamalarda CO2, CH4, N2O ve HFC’ler (soğutucu gaz) salımlarından oluşan CO2
eşdeğeri faktörler kullanılmıştır. Kullanılan emisyon faktörleri aşağıdakı tabloda
detaylandırılmıştır. Küresel Isınma Potansiyeli (Global Warming Potantial, GWP) katsayıları
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (Intergovernmental Panel on Climate Change,
IPCC) 5. Değerlendirme Raporu’ndan ve DEFRA Greenhouse gas reporting: conversion
factors 2020’den alınmıştır. Türkiye’de resmi makamlarca açıklanmış bir elektrik emisyon
faktörü bulunmamaktadır; DEFRA, IEA gibi uluslararası kaynaklarda da veriler güncel
değildir. Bu sebeple Emisyon faktörü TEİAŞ 2015 verileri doğrultusunda hesaplanmıştır.

Emisyon Faktörleri

CO2

CH4

N2O

Toplam kg CO2e

Doğalgaz

1,9365

0,0048

0,0009

1,9422

LPG

2,8777

0,0013

0,0012

2,8802

Dizel

2,6248

0,0039

0,0366

2,6652

Benzin

2,2164

0,0034

0,0483

2,2681

Dizel (stationary)

2,6248

0,0099

0,0056

2,6403

Benzin (stationary)

2,2164

0,0080

0,0057

2,2301

Soğutucu gazlar - R22

1760,0

1760,0

Soğutucu gazlar - R410A

1923,5

1923,5

Soğutucu gazlar - R404A

3942,8

3942,8

Soğutucu gazlar - R407C

1624,2

1624,2

Soğutucu gazlar - R134A

1300,0

1300,0

Yangın tüpleri - HFC 227ea

3350,0

3350,0

Yangın tüpleri - Halon 1301

6290,0

6290,0

SF6

23500,0

23500,0

Elektrik (şebeke) (2017)

0,5093

0,0002

0,0015

0,5109

Elektrik (şebeke) (2018)

0,5050

0,0002

0,0014

0,5066

Elektrik (şebeke) (2020)

0,5120

0,0002

0,0016

0,5137

Çalışan ulaşımı - Servisler

0,5641

0,0002

0,0055

0,5698

İş amaçlı kısa uçuşlar

0,1560

0,0001

0,0015

0,1576

İş amaçlı orta mesafe uçuşlar

0,0889

0,0000

0,0009

0,0898

İş amaçlı uzun uçuşlar

0,1037

0,0000

0,0010

0,1048

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

Su Çekimi
Su çekimi verileri kapsamında şebeke suyu, yeraltı suyu ve yağmur suyu tüketimi
raporlanmaktadır. Su tüketimi verileri servis sağlayıcıların sayaç ve faturaları ile şirket içi
sayaçlardan elde edilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
Ölümlü vaka sayısı, meslek hastalığı oranı (ODR), kayıp günlü kaza sıklık oranı (LTAR) ve
kaza ağırlık oranı (ASR) KPI tabloları ve SGK bildirimleri ile takip edilmektedir.
Aşağıda belirtilen formüller İSG verilerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır.
Kayıp Günlü Kaza Sıklık Oranı (LTAR) = Gün kayıplı İş Kazası Sayısı X 200.000
Toplam Çalışma Saati
Kaza Ağırlık Oranı = İş Kazalarına Bağlı Toplam Kayıp Saat X 1.000
Toplam Çalışma Saati

Düzeltmeler ve Yeniden Bildirimler
Doğrulanan verilerin ölçüm ve raporlanması belirli bir dereceye kadar tahmin içermektedir.
Bazı istisnai durumlarda, önceki yıllarda raporlanan verilerin düzeltilmesi gerekebilir.
Şirkete ilişkin verilerde %5'in üzerinde bir sapma görülmesi durumunda yeniden bildirim
yapılabilir.
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İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ9
Türkiye

EK 5: ÇEVRESEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2018

2019

2020

2020

Kapsam 2

74.468

74.665

70.352

21.584

CO2

74.233

74.414

70.015

21.584

CH4

27

26

23

0

N2 O

208

226

232

0

Kapsam 3

4.534

5.394

3.836

-

CO2

4.482

5.334

3.791

-

CH4

2

2

2

-

N2 O

50

58

43

-

Toplam (Kapsam 1 ve 2)

142.308

143.235

137.896

38.271

CO2

141.883

142.796

137.456

38.230

CH4

180

178

172

25

N2 O

244

262

268

16

Sera Gazı Salımları (ton CO2)
Türkiye

Diğer Ülkeler

2018

2019

2020

2020

Binalar yakıt & elektrik

449.859

446.477

441.241

102.414

Satın alınan elektrik

146.993

145.340

147.330

34.572

Doğal gaz

301.785

300.550

293.369

67.842

Enerji Tüketimi (MWh)

Jeneratör (dizel)
Araç yakıtları
Dizel
Benzin
Yenilenebilir Enerji
TOPLAM

1.081

587

542

0

665

724

871

1.682

665

724

871

332

0

0

0

1351

0

0

0

0

450.524

447.201

442.112

104.096
Diğer Ülkeler

Türkiye
2018

2019

2020

2020

Kapsam 1

67.840

68.570

67.626

16.687

CO2

67.651

68.382

67.441

16.646

Sera Gazı Salımları (ton CO2)

CH4
N2O

153

152

36

36

Diğer Ülkeler

149
36

25
16

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

9. Diğer ülkelere Kazakistan, Arabistan ve Mısır operasyonları dahildir.
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EK 5: ÇEVRESEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Türkiye
Su çekimi (m3)

Su çekimi (Şebeke ve kuyu suyu)

Yağmur suyu

TOPLAM

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

Türkiye

Diğer Ülkeler

2018

2019

2020

2020

726.108

736.673

699.460

158.390

592

2.860

9.623

-

726.700

739.533

709.083

158.390

Atıksu Miktarı (bin m )

Atık miktarı (ton)

Tehlikeli atık

Düzenli depolamaya gönderilen

Geri dönüştürülen

517

518

Türkiye

Diğer Ülkeler

2020

2020

80

0,7

1.431

702

8.543

997

496

Cinsiyete ve Kategoriye
Göre Çalışanlar

2018

5.115

Enerji olarak geri kazanılan

622

EKLER

GRI

Diğer Ülkeler

2019

2020

2020

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kapsam dışı çalışan sayısı

117

479

140

481

124

533

296

236

Kapsam içi çalışan sayısı

1.059

3.350

957

3.256

937

3.565

250

1.828

Toplam çalışan sayısı

5.005

4.834

5.159

2.610

Türkiye
2018

Diğer Ülkeler

2019

2020

2020

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

0-5 yıl süreyle çalışanlar

1.359

1.224

305

982

291

1.153

346

608

5-10 yıl süreyle çalışanlar

563

1.065

523

1.274

467

1.406

153

1.063

10 yıl ve üzeri süreyle
çalışanlar

253

1.541

267

1.484

303

1.539

48

405

111

Türkiye
Cinsiyete ve Yaşa Göre
Üst Yönetimdeki
Çalışanlar

2018

Diğer Ülkeler

2019

2020

2020

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

50 yaş üstü

0

2

1

5

7

3

0

0

30-50 yaş

23

71

30

54

30

54

6

38

30 yaş altı

7

1

4

3

1

4

2

3

30

74

35

61

38

61

8

41

Toplam

104
Yan ürün olarak geri kazanılan

LİDERLİK

EK 6: SOSYAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Çalışma Sürelerine
Göre Çalışanlar
3

TOPLUMSAL SORUMLULUK

96

99

49

302

Türkiye
-

Ankara fabrikasında atık su değerlerindeki uyumsuzluk nedeniyle
61.000 TL ceza ödenmiştir.

Cinsiyete Göre
Doğum İzni

2018

Diğer Ülkeler

2019

2020

2020

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Doğum iznine ayrılan
çalışan sayısı

69

277

45

241

43

255

135

178

Doğum izninin sona ermesinden
sonra işe dönen çalışan sayısı

48

277

22

241

37

255

17

14
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EK 6: SOSYAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Türkiye
Cinsiyet ve Yaşa Göre
İşten Ayrılan Çalışanlar

2018

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

Diğer Ülkeler

2019

2020

2020

Türkiye
Çalışanlar İSG Performansı

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

13

26

4

23

7

27

18

17

30-50 yaş

153

308

122

191

27

109

145

129

Meslek hastalığı oranı (ODR)

30 yaş altı

89

179

67

128

16

107

103

133

Kaza ağırlık oranı (ASR)

255

513

193

342

50

243

266

279

Toplam

768

535

293

Ölümlü vaka sayısı
Kayıp günlü kaza sıklık
oranı (LTAR)

2018

Diğer Ülkeler

2019

2020

2020

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

50 yaş üstü

0

1

0

0

0

1

2

6

30-50 yaş

36

163

37

82

39

232

51

57

30 yaş altı

89

221

71

167

45

284

33

63

Yeni işe alınan çalışan sayısı

123

387

108

249

84

517

86

126

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

2018

2019

Toplam eğitim saati
Taşeronlara verilen toplam
eğitim saati

2019

2020

2020

0

0

0

0

1,49

1,29

1,13

0,58

0

0

0

0

1,18

0,12

1,01

0,17

Diğer Ülkeler

2018

2019

2020

2020

862

934

1.128

297

Ölümlü vaka sayısı

0

1

0

0

Kayıp günlü kaza
sıklık oranı (LTAR)

3,258

1,76

1,1

0,18

0

0

0

0

0,44

17,11

0,83

0,02

Taşeron çalışan sayısı

Meslek hastalığı oranı (ODR)
Kaza ağırlık oranı (ASR)

Diğer Ülkeler
2020

2020

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

116

480

140

481

124

533

86

325

Türkiye
Eğitimler

GRI

Diğer Ülkeler

Türkiye
Taşeronlar İSG Performansı

Cinsiyet ve Yaşa Göre
Yeni İşe Giren Çalışanlar

EKLER

2018

545

Türkiye

LİDERLİK
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Kadın

50 yaş üstü

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Diğer Ülkeler

2018

2019

2020

2020

104.727

111.292

127.985

552

9.407

11.369

7.366

-
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Gösterge

ÇALIŞANLAR

GRI Standardı

GRI İÇERİK İNDEKSİ
GRI Standardı

İNOVASYON

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Gösterge

EKLER

GRI

Sayfa Numarası ve/veya Bağlantı

Paydaş Analizi

Sayfa Numarası ve/veya Bağlantı

GRI 101: Temel Esaslar 2016
GRI 102: Genel Göstergeler 2016

Kurumsal Profil

GRI 102:
Genel Göstergeler 2016

LİDERLİK

102-1

3

102-2

6

102-3

https://www.ulker.com.tr/tr/bilgi/iletisim/adreslerimiz

102-4

6

102-5

6

102-6

6

102-7

7, 8

102-8

74, 75

102-9

31

102-10

Bulunmamaktadır.

102-11

19

102-12

70

102-13

70

Strateji

102-40

70

102-41

Türkiye çalışanlarının %87'si toplu iş sözleşmesi kapsamında
bulunuyor, diğer ülkelerde ise toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan
bulunmuyor.

102-42

14

102-43

14

102-44

15

Raporlama Proﬁli

GRI 102:
Genel Göstergeler 2016

102-45

2020 Faaliyet Raporu

102-46

14

102-47

15

102-48

Bulunmamaktadır.

102-49

Bulunmamaktadır.

102-50

3

102-51

3

102-52

3

102-53

3

102-54

3

102-55

76-77

102-56

78-79

GRI 200: Ekonomik Standart Serileri

102-14

4-5

102-15

19

Etik ve Dürüstlük
102-16

10-11, 20

102-17

20

Yönetişim
102-18

2020 Faaliyet Raporu

102-19

13

102-20

13

102-36

http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/kurumsal-yonetim
/ucretlendirme-politikasi.aspx

Satınalma Uygulamaları
103-1

31

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2

31

103-3

31

GRI 204: Satınalma
Uygulamaları 2016

204-1

31

205-2

20

205-3

20

Yolsuzlukla Mücadele
GRI 205:
Yolsuzlukla Mücadele 2016
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Sayfa Numarası ve/veya Bağlantı

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

GRI Standardı

GRI 300: Çevresel Standart Serileri

GRI 400: Sosyal Standart Serileri

Malzemeler

İstihdam

GRI 301:
Malzeme 2016

301-1

44

Enerji
GRI 302:
Enerji 2016

302-1

73

302-3

25, 73

302-4

25, 73

Su ve Atık Su

GRI 303:
Su ve Atık Su 2018

GRI 305:
Emisyonlar 2016

69

401-2

50

401-3

68

103-1

54-56

103-2

54-56

103-3

54-56

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

26

403-2

54-55

303-3

74

403-3

18, 55-56

303-4

74

403-4

54-55

403-5

55-56

403-6

51

403-7

72, 54-55

403-8

54

403-9

75

403-10

75

401-1

51, 75

404-2

51-53

404-3

51, 75

405-1

74

416-1

58-59

24

103-2

24, 25

103-3

25

305-1

73

305-2

73

305-3

73

305-4

25, 73

305-5

25

305-7

73

GRI

İş Sağlığı ve Güvenliği

303-2

GRI 403:
İş Sağlığı ve Güvenliği 2018

Eğitim ve Öğretim
GRI 404:
Eğitim ve Öğretim 2016
Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

306-1

27

306-2

27

306-3

74

306-5

74

GRI 405:
Çeşitlilik ve Fırsat
Eşitliği 2016
Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
GRI 416:
Müşteri Sağlığı ve
Güvenliği 2016

307-1

74

Tedarikçilerin Çevresel Bakımdan Değerlendirilmesi
GRI 308:
Tedarikçilerin
Çevresel Bakımdan
Değerlendirilmesi 2016

401-1

54-56

Çevresel Uyum
GRI 307:
Çevresel Uyum 2016

Sayfa Numarası ve/veya Bağlantı

403-1

103-1

EKLER

Gösterge

26

Atıklar

GRI 306:
Atıklar 2020

LİDERLİK

303-1

Emisyonlar
GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 401:
İstihdam 2016

TOPLUMSAL SORUMLULUK

308-1

Gıda Sektör Eki
Gösterge

31

Referanslar

Ürün Sorumluluğu
G4-FP5

40

G4-FP6

58

G4-FP7

58
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Sınırlı Güvence Raporu
Ülker Bisküvi Sanayi A. . Yönetim Kurulu’na,
Ülker Bisküvi Sanayi A. . (“Ülker Bisküvi” veya “ irket”) tarafından 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıl
itibariyle hazırlanan Ülker Bisküvi’nin 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nda (“2020 Sürdürülebilirlik
Raporu”) yer alan ve a a ıda listelenmi Seçilmi Sürdürülebilirlik Bilgileri (“Seçilmi Bilgiler”) üzerinde
sınırlı güvence çalı ması yürütmek üzere görevlendirilmi bulunuyoruz.
Seçilmi Bilgiler
Sınırlı güvence çalı mamıza konu olan ve 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nun 54., 73., 74. ve 75.
sayfalarında bulunan ve
ile i aretlenmi göstergelerin kapsamı 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıl
itibariyle a a ıdaki gibidir:
•
•
•
•
•
•
•

Enerji Tüketimi,
Do rudan (Kapsam 1) Sera Gazı Salımları,
Enerji Dolaylı (Kapsam 2) Sera Gazı Salımları,
Di er Dolaylı (Kapsam 3) Sera Gazı Salımları,
Su Çekimi,
sa lı ı ve güvenli i komitelerinde i gücü temsili,
sa lı ı ve güvenli i verileri (ölümlü vaka sayısı, meslek hastalı ı oranı (ODR), kayıp günlü kaza
sıklık oranı (LTAR), kaza a ırlık oranı (ASR))

Sınırlı güvence raporumuz yalnızca 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıl için düzenlenmi olup önceki
dönemlere ya da 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nda
ile i aretlenmi Seçilmi Bilgiler dı ında yer alan
di er bilgilere dayalı herhangi bir i lem uygulanmamı ve bu nedenle herhangi bir sonuç bildirilmemi tir.

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

Sınırlamalar
Konunun özellikleri ve bu tarz bilgileri belirlemede kullanılan metotlar dü ünüldü ünde, finansal olmayan
bilgiler finansal bilgilerden daha fazla do al sınırlamalara tabidir. Bir kurum tarafından ortaya koyulmu
uygulamaların olmaması nedeniyle önemli düzeyde farklı ölçümlerin yapılması ve kar ıla tırılabilirli i
etkileyebilecek ekilde farklı, fakat kabul edilebilir ölçüm tekniklerinin seçilmesi söz konusu olabilir. Farklı
ölçüm tekniklerinin hassaslı ı da de i kenlik gösterebilir. Bunun dı ında, söz konusu bilgilerin mahiyeti
ve bunların tespitinde kullanılan yöntemler, aynı zamanda ölçüm kriterleri ile bunların hassasiyeti zaman
içinde farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle, Seçilmi Bilgiler’in Raporlama Kılavuzu çerçevesinde
okunması ve incelenmesi önem arz etmektedir.
Di er hususların yanı sıra, özellikle enerji kayna ı yakıtların tüketimlerinde MWh birimine dönü üm
faktörleri ve karbon emisyonu ile ilgili hesaplamalar konusunda, Raporlama Kılavuzu bölümünde
belirtildi i gibi Ülker Bisküvi için elde edilen bilgilere ve faktörlere ve/veya ba ımsız üçüncü ahıslarca
sa lanan bilgilere ve faktörlere ba lıdır. Bu farklı faktörler ve üçüncü taraflarca sa lanan bilgiler
çalı mamız kapsamına alınmamı tır.
Ba ımsızlık ve Kalite Kontrol
Muhasebe Meslek Mensupları için Uluslararası Etik Standartları Kurulu (“IESBA”) tarafından
yayımlanan; dürüstlük, tarafsızlık, profesyonel yetkinlik ve gerekli özen gösterilmesi, gizlilik ve
profesyonel davranı temel ilkelerini belirleyen IESBA Profesyonel Muhasebeciler için Etik Kurallar’ın
ba ımsızlık ve di er etik gerekliliklerine uyum göstermekteyiz.
Kalite Kontrole ili kin Uluslararası Standart 1’i uygulamakta ve bu do rultuda ili kili etik ve profesyonel
standartlar ve kanun veya yönetmelik gerekliliklerine uygun belgelendirilmi politikalar ve süreçleri içeren
bir kalite kontrol sistemi muhafaza etmekteyiz.

Ölçüt
Ba ımsız Denetçinin Sorumlulukları
Ülker Bisküvi Seçilmi Bilgiler’i hazırlarken 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nun 71. ve 72. sayfalarında
bulunan yer alan EK4: Ülker Bisküvi 2020 Sürdürülebilirlik Raporu - Raporlama Kılavuzu (“Raporlama
Kılavuzu”) bölümündeki prensipleri kullanmı tır.
Ülker Bisküvi’nin Sorumlulukları
Ülker Bisküvi, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nun içeri inden ve Seçilmi Bilgiler’in Raporlama Kılavuzu’na
uygun olarak hazırlanmasından sorumludur. Ülker Bisküvi, Seçilmi Bilgiler’in hazırlanmasında kullanılan
bilgilerin suistimal veya hatadan kaynaklanan hiçbir maddi yanlı beyan içermemesini sa layacak ekilde iç
kontrollerin tasarlanması, uygulanması ve sürdürülmesinden de sorumludur.

Sorumlulu umuz, gerçekle tirdi imiz sınırlı güvence çalı masına dayanarak Seçilmi Bilgiler’in, tüm
önemli yönleriyle, Raporlama Kılavuzu’na uygun hazırlanmadı ı kanaatine varmamıza sebep olacak
herhangi bir hususun dikkatimizi çekip çekmedi ine ili kin bir sonuç bildirmektir. Sınırlı güvence
çalı mamız, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu tarafından çıkarılmı Uluslararası
Güvence Denetimleri Standardı 3000 - “Tarihi Finansal Bilgilerin Ba ımsız Denetimi veya Sınırlı Ba ımsız
Denetimi Dı ındaki Di er Güvence Denetimleri Standardı”na (“ISAE 3000” Revize) ve Uluslararası
Güvence Denetimi Standardı 3410 - “Sera Gazı Beyanlarına li kin Güvence Denetimleri Standardı”na
(“ISAE 3410”) uygun olarak gerçekle tirilmi tir.

PwC Ba ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. .
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Be ikta 34357 stanbul-Turkey
T: +90 212 326 6060, F: +90 212 326 6050, www.pwc.com.tr
Mersis Numaramız: 0-1460-0224-0500015
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ISAE 3000 (Revize) ve ISAE 3410 standartlarına uygun olarak yürütmü oldu umuz sınırlı güvencenin
kapsamı, makul güvencenin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Bir sınırlı güvence çalı masında
yeterli ve uygun denetim kanıtlarının toplanması kapsamında gerçekle tirilen prosedürlerin niteli i,
zamanlaması ve kapsamı makul güvence çalı malarına oranla çok daha dardır.
Yürütmü oldu umuz prosedürler profesyonel yargımıza dayanmakta ve ara tırmalar, gerçekle tirilen
süreçlerin gözlenmesi, belgelerin incelenmesi, analitik prosedürler, ölçüm yöntemlerinin uygunlu unun ve
raporlama politikalarının de erlendirilmesi ve altta yatan kayıtların üzerinde mutabakata varılmasından
olu maktadır.
Yürütmü oldu umuz sınırlı güvence prosedürleri unları içermektedir:
•
•

•
•
•

Ülker Bisküvi yönetimi ve ilgili Seçilmi Bilgiler’den sorumlu ki iler ile görü melerde
bulunulmu tur;
Seçilmi Bilgiler’in toplanması ve raporlanmasına ili kin süreç anla ılmı tır. Bu prosedür Seçilmi
Bilgileri yönetmek ve raporlamak için önemli süreç ve kontrollerin de erlendirilmesini
içermektedir;
Seçilmi Bilgiler’in hazırlanması için kullanılan kaynak veriler de erlendirilmi tir ve seçilen belirli
hesaplama örnekleri yeniden yapılmı tır;
Ülker Bisküvi tarafından hazırlanan Seçilmi Bilgiler’in derlenmesi ve hazırlanması için örnekleme
bazında sınırlı testler gerçekle tirilmi tir;
Raporlanan veriler üzerinden analitik prosedürler uygulanmı tır.

İNOVASYON

ÇALIŞANLAR

TOPLUMSAL SORUMLULUK

LİDERLİK

EKLER

GRI

Sınırlı Güvence Sonucu
Prosedürlerimizin ve elde etti imiz kanıtların sonucunda, Ülker Bisküvi’nin 2020 Sürdürülebilirlik
Raporu’nda yer alan 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıl itibariyle Seçilmi Bilgiler’in, tüm önemli
yönleriyle, Raporlama Kılavuzu’na uygun hazırlanmadı ına ili kin herhangi bir hususa rastlanmamı tır.
Bu rapor, sonucu da dahil olmak üzere, Ülker Bisküvi’nin sürdürülebilirlik performansı ve faaliyetlerinin
raporlamasına yardımcı olmak amacıyla Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu için hazırlanmı tır. Ülker Bisküvi
Yönetim Kurulu’nun Seçilmi Bilgiler ile ilgili bir sınırlı güvence raporu hazırlatarak konuyla ilgili
sorumluluklarını yerine getirdi ini gösterebilmesini sa lamak için bu raporun 31 Aralık 2020 tarihinde
sona eren yıl için hazırlanan 2020 Sürdürülebilirlik Raporu içinde yer almasına müsaade etmekteyiz.
Kanunların izin verdi i ölçüde ve ko ulları önceden yazılı onayımız ile açıkça mutabık kalınmı durumlar
haricinde, yürütmü oldu umuz çalı ma veya raporumuzla ilgili olarak Ülker Bisküvi Sanayi A. . Yönetim
Kurulu ve Ülker Bisküvi Sanayi A. . haricinde hiçbir ki i veya kuruma kar ı sorumluluk kabul
etmemekteyiz.

PwC Ba ımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. .

Mehmet Cenk Uslu, SMMM
Sorumlu Denetçi
stanbul, 26 Temmuz 2021
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