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RAPOR ÖZETİ
Gülipek ailesi olarak 2020 yılı sürdürülebilirlik raporumuzu sunmaktan
gurur duyuyoruz.
Bu raporla faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan etkilerimizi yönetme
konusunda

attığımız

ölçme,

izleme

ve

iyileştirmeleri,

paydaşlarımızın

değerlendirmeleri için sunuyoruz.
ekonomik, sosyal ve çevresel konuları ele alan çalışmalarımızı, sayısal veriler
ışığında

sizlere

sunmaktayız.

raporumuzda

sürdürülebilirlik

konularını,

ekonomik performans, sosyal performans ve çevresel performans başlıkları
altında detaylı olarak inceledik.
ekonomik performans bölümünde; ihracat ve satış rakamlarımıza, yıllık
ciromuza, üretim miktarlarımıza, hammadde alım miktarlarımıza yer verdik.
Sosyal performans bölümünde; iş sağlığı ve güvenliği, eğitim ve istihdam
arttırma çalışmalarına, gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik anketi, çalışan
memnuniyet ve müşteri memnuniyet anketleri sonuçlarına, kadın istihdam
arttırma politikamıza, ileriki yıllarda yapmayı planladığımız projelerimize ve
gerçekleştirilen sosyal projelere yer verdik.
Çevresel performans bölümünde;elektrik, doğalgaz, su ve yakıt gibi ana
tüketim kalemlerimizi azaltma hedeflerimize, bu hedefleri gerçekleştirmek için
neler yaptığımıza ve alınan tasarruf tedbirlerine yer verdik.
Bu raporda yer alan bilgiler, gülipek’ın 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri
arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Rapor içeriğini belirleme sürecimizi,
önemli başlıkların raporlama sınır ve kısıtlarını bu raporun Strateji ve
Yönetim bölümünde açıkladık. (GRI 102-50)Raporumuzu GRI Standartları: Temel
seçeneğine uyumlu olarak hazırladık. Stratejik sürdürülebilirlik konularımızı
belirlerken GRI’ın önemlilik, paydaş katılımı, sürdürülebilirlik kapsamı ve
bütünlük prensiplerini dikkate aldık. (GRI 102-54)
her yıl hazırlayacağımız sürdürülebilirlik raporlarıyla, sürdürülebilir
kalkınma hedeflerini benimsemekte, bir sonra ki rapor yılında bu hedefleri
geliştirme hedefini taşımaktayız. 2021 raporunu 2022 yılının ikinci yarısında
yayınlamayı hedeflemekteyiz.
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LİDERLERİMİZDEN MESAJ VAR
"daha sağlıklı,
verimli ve
sürdürülebilir bir
gelecek inşaa
etmeye devam
ettik"
saygıdeğer paydaşlarımız,
Gülipek

ailesi

olarak,

çalışanlarımıza

karşı

olduğumuz

raporlama

bir

tamamladık.

Tüm

topluma,

çevreye

sorumluluklarımızın

dünyayı

yılını
saran

daha

ve

farkında
başarıyla

covid-19

kaynaklı

pandemi süreci, bize bir kere daha çevreye ve doğaya
karşı saygılı olmamız gerektiğini hatırlattı. başarıyla
yürüttüğümüz bu süreçte, öğrenim ve tecrübelerimiz
çok

boyutlu

oldu.

çalışmalarını

hedeflerini

oluşturduğumuz

başlattığımız

ve

sürdürülebilirlik

uygulamaları bu süreç ile hız kazanarak, gülipek'in daha
verimli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesine
olanak sağladı. böylelikle bugün, bu değerli raporu siz
paydaşlarımız

için

hazırlayarak

sürdürülebilirik

raporlaması adına ilk adımı atmış olduk.
üretimlerimizın, çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı, topluma değer katan,
ekosisteme,

doğal

kaynaklara

ve

biyoçeşitliliğe

zarar

vermeyen

bir

çalışma

ile

yürütülmesi ve bu devamlılığın sağlanması amacıyla, şirketimizde sürdürülebilirlik
komitesi kurduk, atılan ve atılacak tüm adımları ilgili komite ile birlikte attık. proses
geliştirmeleri, enerji ve su tasarrufları, gerçekleştirilen yatırımlar ve müşterilerimizin
ihtiyaç ve beklentilerini doğru analiz ederek, sürdürülebilir büyüme hedefimize devam
ettik. ekonomi yönetim analizini, en verimli biçimde gerçekleştirdik ve ekonomik
performansımızı sürdürülebilir kıldık. rcs, ocs, fsc, oekotex100 gibi sertifikalarımızla, sıfır
atık belgesiyle, su ve enerji tasarrufu kapsamında gerçekleştirdiğimiz tüm projelerle,
oluşturduğumuz gülipek tekstil korusuyla, günden güne artmakta olan, çalışan ve
müşteri memnuniyet anket sonuçlarımızla, hammadde ve insana gösterdiğimiz değeri, bir
kere daha kanıtladık. Elde ettiğimiz tüm bu başarılar, gelecek yatırımlarımız için bizleri
cesaretlendirmekte ve hedeflerimizi oluştururken bizlere yol göstermektedir. tüm
projeler ve kazançlarla, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma adına önemli bir
misyon üstlendik ve hedeflerimizi bu yönde belirledik..
gülipek

olarak,

sürdürülebilir

adımlar

attığımız,

sonraki

yıllarda,

bize

ve

paydaşlarımıza yol gösterici nitelikte olan bir dönemi geride bırakırken, başta kıymetli
çalışanlarımız olmak üzere, emeği geçen ve bizlere eşlik eden herkese teşekkürlerimizi
sunarız.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Ali GÜLGEÇ
2
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LİDERLERİMİZDEN MESAJ VAR
"sürdürülebilirliği
ekonomik
performansın ötesinde
yaptığımız işin temel
felsefesi olarak
görüyoruz"

Değerli paydaşlarımız,
Gülipek, 69 yıllık tecrübesi, bilgi birikimi ve üretim kültürü
ile bayan giyiminde ve teknik tekstil de Türkiye nin yenilikçi
ve öncü kumaş ve iplik üretici firmalarındandır.
Gerçekleştirmekte olduğumuz faaliyetlerimizin ekonomik,
sosyal ve çevresel etkilerini firmamızın ilkeleri ve kültürü
çerçevesinde değer yaratabilmek amacı ile yönetiyoruz.
Sürdürülebilirliği
ekonomik
performansın
ötesinde
yaptığımız işin temel felsefesi olarak görmekte olup ülkemize
ve dünyamıza bu anlamda katkı sağlamaya çalışmaktayız.
Covid-19 pandemisinden dolayı 2020 yılı ülkemiz ve tüm
dünya için oldukça zor ve karamsar geçti, biz de Gülipek
olarak hem bu zor döneme uyum sağlamaya çalıştık hem de
sürdürülebilirlik ve verimlilik arttırma başlıklarındaki
çalışmalarımıza, projelerimize hız verdik. 2020 planımızda
olan yatırımlarımızın hepsini gerçekleştirdik ve 2021 yılı
planlarımızı hazırladık. Birinci Karbon Ayak İzi raporumuzu
pandeminin ilk yılında yayınladık, bu yıl da gurur duyarak
söylüyorum ki Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayınlıyoruz.
Ekonomik performansımızda sürdürülebilir hammadde, boyar madde ve kimyasal madde tedariki
2020 yılında önem taşımaktadır, yeni yatırımlarımızla ve iyileştirme pojelerimizle, daha verimli
doğalgaz yakma performansı ve kumaş üretim performansı yakalayıp, daha az çevresel etki
oluşturmaktayız. 2021 yılı yatırımlarımızı da planlamış olup, İplik fabrikamızda yeni ERP yazılımına
geçerek, daha dijital bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz, yine 2021 yılında Boyahane fabrikamızda yeni
nesil boyama makinası yatırımı ile daha az doğal kaynak kullanarak çevresel etkisi daha düşük kumaş
boyamaları yapmayı hedefliyoruz.
Sosyal performansımızda yaptırdığımız çalışan memnunuiyeti ve müşteri memnuniyeti anketleri
sonuçlarını da değerlendirerek sürdürülebilirlik konularından iş sağlığı ve güvenliği, Eğitim ve
isdihdam arttırma çalışmalarının yanısıra , Üniversite ve OSB işbirlikleri gerçekleştirdik ve kadın
çalışan sayımızı arttırmak için isdihdam önceliği tanıdık ve tanımaya devam edeceğiz.
2020 yılı için HIGG fslm ve HIGg FEM denetlemelerinde, yüksek puanlar alarak sürdürülebilirlik
başlıklarındaki çalışmalarımızın da başarılı sonuçlarını görmüş olduk.
Çevresel performanslarımızda temel amaçlarımız emisyon değerlerimizi azaltmak, enerji ve su
tassarrufu projelerimizi gerçekleştirmek oldu. Karbon ofsetleme başlığında Manisa' da 1000 adet ağaç
dikme çalışması gerçekleştirdik, 2021 yılında ise Bursa' da 1300 adet ağaç dikme çalışmasını planladık.
Sonuçta Gülipek olarak, sürdürülebilirlik başlıklarında çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve
paydaşlarımızın katkılarıyla ülkemiz ve dünyamız için değer yaratmaya, daha Sürdürülebilir ürünler
ve prosesler geliştirmeye devam edeceğiz.
Saygılarımla
ÜRETİM GENEL MÜDÜRÜ
Hakan TURBİL
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MİSYONUMUZ
Müşterilerimizin, iş ortaklarımızın
ve çalışanlarımızın ortak faydası
için sürekli ve en verimli şekilde
adamak.
Üstün hizmet sunmaya kendimizi
İnsana ve teknolojiye yatırım
yaparak yenilikçi ve kaliteli üretim
gerçekleştirmek ve sektöründe

VİSYONUMUZ

öncü olmak,
Doğa dostu olmak ve çevre bilinci
oluşturarak yaygınlaştırmak.

Tekstil ve hazır giyim
sektöründe Türkiye ve dünya
markalarına katma değerli
kumaşlar üretmek.
Birinci sınıf teknik tekstil
tedarikçisi olmak; süper ekibimiz,
hizmetlerimiz ve sonuçlarımızla
tanınmak.

DEĞERLERİMİZ
Farklılıklara saygı
göstermek
Çevreye duyarlılIK
Birlikte gelişmek ve
geliştirmek
Adil ve şeffaf
yönetim anlayışı
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KURUMSAL PROFİLİMİZ
1951 yılında yola çıkan ve kurulduğu ilk yıllarda hazır giyim üreticileri
için yüksek kaliteli ipek kumaş üretimi yapan Gülipek, ilk dokuma
tezgahlarını 1960' ların başında satın aldı. 1989 yılında tüm dokuma
makinelerini yenileyerek, üretim hattına, jakar üretimini ekledi ve dokuma
tesisi, tamamen pamuklu dokumaya uygun hale getirildi.
Gülipek Tekstil günümüzde, toplam 19.748 m2 arazi üzerinde, 23.482 m2' lik
kapalı alanda 220 çalışanı ile dünya markalarına hazır giyim üretimi
gerçekleştirmektedir.

Gülipek kilometretaşları...

1951

1960

KURULUŞ DOKUMA
FABRİKASI

1989 JAKARLI

1997 İHRACAT

ÜRETİM

2007
BOYAMA

2019 İPLİK
FABRİKASI

FAALİYETLERİNE

FABRİKASI KURULUŞ

BAŞLANMASI

KURULUŞ

Sizin için, sizinle birlikte
çağdaş ve sorumlu moda
yaratmaktayız.
TANITIM VİDEOSU İÇİN
KODU OKUTUNUZ
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HAMMADDE
ALIMLARI
NET HAMMADDE ALIŞLARI (TL)
75.000.000

BOYAHANE

DOKUMA

İPLİKHANE

50.000.000

25.000.000

0

2020

2019

2018

3.460764,57 m
2020 YILI

KUMAŞ ÜRETİMİ

246.407,85 kg
2020 YILI

İPLİK ÜRETİMİ

6
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ÜRETİM MİKTARLARI
220 ÇALIŞANI VE 8 YURTDIŞI ACENTASI İLE GÜLİPEK, 20 FARKLI ÜLKEYE, 200' DEN
FAZLA MÜŞTERİSİNE HİZMET VE PAZARLAMA PORTFÖYÜ SUNMAKTADIR.
DÜNYANIN LİDER MARKALARINA ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR.
Boyahane

dokuma
BOYAHENE ÜRETİLEN

DOKUMA ÜRETİLEN

2020

2020

2019

2019

20%

2018
0M

2.500.000 M

5.000.000 M

7.500.000 M

2018

50%

0m

1.000.000 m

2.000.000 m

3.000.000 m

iplikhane
İPLİK ÜRETİLEN

2020

İPLİK FABRİKASI,
2019 YILI HAZİRAN
AYI İTİBARİYLE
FAALİYET
GÖSTERMEKTEDİR.

2019

0 kg

50.000 kg 100.000 kg 150.000 kg 200.000 kg 250.000 kg

FASON
fason ürettirilen dokuma
2020

2019

2018
0 kg

1.000.000 kg 2.000.000 kg3.000.000 kg4.000.000 kg5.000.000 kg
(GRI 102-7)
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GÜLİPEK HAKKINDA
Müşteri memnuniyet anketine katılan
paydaşlarımızın %73.8'i diyor ki...

GÜLİPEK’in ürün ve
hizmetleri
düşünüldüğünde,
talep ettiği fiyatlaR

toplam net satış rakamları
2020
115,344,358.42 ₺

2018
150,559,900.94

uygundur.

Yurt içi toplam satış rakamları
2020
64,681,268.55 ₺
2018
101,814,479.41 ₺

2019
144,339,119.63 ₺

2019
89,195,796.83 ₺

Yurt dışı toplam satış rakamları
2018
48,745,421.53 ₺

2020
50,663,089.87 ₺

2020 Yılı net satışların ürün gruplarına
göre dağılımı
İPLİK SATIŞI
14,493,203.83 ₺

2019
55,143,322.80 ₺

KUMAŞ SATIŞI
100,851,154.59 ₺

(GRI 102-9, 102-10)

115 M ₺

% 57

% 43

2020 RAPOR YILI NET SATIŞ
RAKAMI

2020 RAPOR YILI
YURTİÇİ SATIŞ ORANI

2020 RAPOR YILI
YURTDIŞI SATIŞ
ORANI
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ÜRÜN GRUPLARI

gülipek,
Koleksiyonlarında
konfor, performans ve
modayı bir arada sunar.

giyim kumasları

Gülipek 69 yıllık tecrübesini yenilikçilik ve sürdürülebilir moda ile
birleştirerek 1951 yılından beri, kadın giyim alanında lider kumaş
üreticilerinden biri olmuştur. Gülipek' in yetenekli ve deneyimli ekibi,
zarif ve seçkin bir tarzla, yüksek kaliteli kumaşlarını dünya markaları ile
buluşturmaktadır.
Entegre üretim tesisi olmasının getirdiği avantajları çok iyi kullanan,
beklentilere yüksek karşılık veren ve moda renklerle kumaşlarını
müşterilerinin beğenisine sunan Gülipek, yenilikçi fikirler, moda takibi,
inovatif ürün geliştirme, koleksiyonun geniş olması ile 3 boyutlu ve
power stretch kumaşlarla hizmet vermektedir.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2020
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sürdürülebilir koleksiyon
sürdürülebilirliğin ön planda olduğu,
çevre ve insan odaklı, sektörümüze ve
geleceğe yatırım yapma vizyonunu
benimseyerek sürdürülebilir koleksiyon
için hedefler belirlemekteyiz. 2021 yılı
koleksiyonunun sürdürülebilir olması
yönünde adımlar atmaktayız. 2022 yılı
koleksiyonunun
ise
tamamının,
sürdürülebilir
koleksiyon
oluşturulması hedeflenmiştir.
10
68
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gülipek
sürdürülebilir bir
gelecek için
tasarlamakta...

üretimin sürdürülebilirliği
için

doğal

kaynaklarımız

korunmakta,
Doğal,
yenilenebilir ve sorumlu bir
şekilde
tedarik
edilen
malzemeleri

kullanarak,

Ürünlerin tüm tedarik zinciri
boyunca çevre için sorumlu
şekilde üretilmesini taahhüt
etmekteyiz.
böylece,
ham
tedarikinden nihai

madde
ürünün

müşterilere ulaşmasına kadar
olan tüm süreçlerde çevre ve
insan sağlığı, ürün güvenliği
ve
kalite
standartlarını
uygulamaktayız.
Tekstil ürünlerinin tüm
üretim aşamalarını kapsayan
bağımsız bir denetleme ve
sertifikasyon
sistemi
olan
OEKO-TEX® Standard 100’e 2012
yılından bu yana sahibiz.
Ayrıca müşterilerin talep
etmesi
durumunda,
nihai
üründeki geri dönüştürülmüş
malzeme varlığını ve tutarını
doğrulayan Recycled Claim
Standard
(RCS)
kapsamında
geri dönüştürülmüş materyal
içeren
ürünleri
de
sunmaktayız..

ÜRÜN GRUPLARI

GÜLİPEK

TEKNİK
TEKSTİL

TEKNİK TEKSTİL KUMAŞLARI

GÜLİPEK, yüksek performans gösteren koruyucu iş kıyafetleri için İplik ve
kumaş üretmektedir. Sektörde, güç tutuşur, yüksek mukavemetli, antı-statık
özelliğı olan iplik ve kumaş üretiminde adını hızla duyuran firmamız,
güçlü kadrosuyla sektörde öncü durumdadır. çevresel etkisi düşük üretim
modellerini desteklemektedir.
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ÜRÜN sürdürülebilirliği

TEKNİK TEKSTİL İPLİKLERİ

Ürünlerimiz çevreci düşünme tarzı, sektördeki yenilikler ve dünya

trendlerini takip ederek yüksek kalitede, dayanıklı, su ve enerji
verimliliği sağlayarak üretilmektedir..
kimyasal kullanılmadan üretilen ipliklerimiz dayanıklılık ve tekrar

kullanım, yanma geciktirici özelliği ile riskli çalışma ortamlarında
çalışanların

maruziyeti

güvenliğini
de

garanti

engellemektedir.

altına

aynı

alırken,

zamanda

kimyasallara

yapısal

dayanımı

sayesinde, belirtilen özellikler ipliğe kazandırılırken herhangi bir
kimyasal kullanımı söz konusu olmamakta dolayısıyla sürdürülebilir
çevre mottosu her zaman gülipek şirketini ileriye taşımaktadır.
iplik hammaddesi olarak tercih ettiğimiz elyafların, özellikle yüksek

ışık

ve

hava

haslığına

sahip

olması,

uzun

ömürlü

kullanım

sağlamaktadır. Koruyucu kıyafetlerde ise, yüksek ışık ve hava haslığına
ek olarak, endüstriyel yıkamalara karşı dayanıklı olması sayesinde,
renk kalıcılığı yüksektir.
elyaflar,

Ayrıca kullanılmakta olan ham madde

doğal kaynak tüketimini en aza indiren ve geleneksel

elyaflara kıyasla daha az su tüketilerek üretilen elyaflardır.
dayanıklılık özelliğine sahip iplik, ürünün kullanım ömrünü

arttırdığından, sadece kendi kaynak yönetimimize değil, müşterilerin
kaynak ve atık yönetimine de katkı sağlamaktadır.
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ÜRÜN

ÜRÜN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
ÜRÜN
KULLANIM
ÖZELLİKLERİ ALANLARI

GÜÇ
TUTUŞURLUK

KORUYUCU
İŞ KIYAFETİ

ÜRÜN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

ÖZELLİKLER

Güneş ışınlarına
karşı dayanıklılık

TEKNİK İPLİK

uzun ömürlülük
ve Dayanıklılık
Işık ve hava
haslığı
YÜKSEK
MUKAVEMET

KORUYUCU
İŞ KIYAFETİ

Yüksek aşınma

endüstriyel
tesislerde uzun süreli
olarak kullanım

Kalıcı ve canlı
renkler
KORUYUCU
İŞ KIYAFETİ

Tüylenme,
boncuklanma
yapmadığı için uzun
süreli kullanım
Yüksek ısı ve
kimyasallara karşı
dayanıklı

dayanımı
Sıcaklığa karşı
dayanım

ANTİ-STATİK

Yanmaz özellikli
iplik ve kumaşların iş
güvenliğine sağladığı
katkı

Yüksek sürtünme
dayanımı

Yüksek kesilme
direnci sağladığı için
uzun ürün ömrü

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2020
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GLOBALDE GÜLİPEK

ACENTALAR
İngiltere
Almanya

İHRACAT PAZARI
İtalya

Polonya
Kanada

Fransa

İngiltere
Almanya

Avustralya
İtalya

Japonya
Rusya

İspanya

İspanya

Danimarka
Japonya

Danimarka
Fransa
Avustralya

Çin
Bulgaristan
Yunanistan
Tayland
Fas
Belarus
Amerika

(GRI 102-2, GRI 102-6)
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SERTİFİKALAR VE GLOBAL
ÜYELİKLER
SERTİFİKALARIMIZ

ÜYELİKLERİMİZ

(GRI 102-13)
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BAŞARILAR
Gülipek’de
standartlar

uyguladığımız

ve

kaynakları

en

verimli
şekilde
kullanma
hedefiyle geliştirdiğimiz ilkeler
ile
sürdürülebilirliği
destekleyerek,

başarılara

imza

atmaya devam etmekteyiz.

38.
SIRADA
BTSO ILK 250 BÜYÜK FIRMADA
SEKTÖR SIRALAMASINDA

41.
SIRADA
2020 YILI ULUDAG IHRACATÇILAR
BIRLIGI FOBUSD SIRALAMASINDA
16
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STRATEJİ
VE
YÖNETİM

Sürdürülebilirlik stratejisini
oluştururken

Gülipek'te
temelini çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın
oluşturmakta olduğu ve gerçekleştirilen piyasa
araştırmaları, etik değerlerimiz ve yasal
yükümlülüklerimizle uyumun oluşturduğu strateji
yönetimine sahibiz.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2020
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KURUMSAL YÖNETİM
İÇ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ
Çalışan memnuniyet anketine katılan çalışanlarımızın
%68.8'i diyor ki...
Gülipek'de fikir ve
önerilerim
önemsemsenmektedir.

GÜLİPEK,
Tüm İş
Süreçlerini şeffaflık,
Hesap
Verebilirlik,
kurumsal
Yönetim ilkelerine
Paralel şekilde
yönetmektedir
.

İş Etiği
Adil çalışma ortamının oluşturularak
sürdürülebilir olmasını hedefleyen Gülipek, iş
etiği kurallarını prensip haline getirerek, etik
çalışma
ilkeleriyle,
çalışanlarını
korumaktadır. Tüm karar ve faaliyetlerimizde,
belirleyici olan kanunların, düzenlemelerin,
müşteri
taleplerinin
ve
prosedürlerin
ötesinde, İnsan Hakları ve etik kuralları bize
yol gösteren bir kılavuzdur.

Uyum Yönetimi
Etik kurallar altındaki yasal
sorumluluklar, şirketimizin ana
ilkelerini belirlemektedir. Yurt
içi
ve
yurt
dışında
gerçekleştirdiğimiz

ya

da

gerçekleştireceğimiz
tüm
faaliyetler
yerel ve ulusal
hukuk
çerçevesinde
gerçekleştirilmektedir.
(GRI 102-17)
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KURUMSAL YÖNETİM
Yönetim Yapısı
Şirketin bütün operasyonlarından
yönetim

kurulu

sorumludur.

Üretim

genel müdürü kontrol, yönetim ve idari
rolünü üstlenirken, sürdürülebilirlik
konularında
ise
yönetim
kurulu
nezdinde liderlik yetkisi kendisinde
bulunmaktadır.
Yönetim
kurulu
ve
üretim genel müdürü şirketin ekonomik,
sosyal
ve
çevresel
performansını
yönetmektedirler.
Sürdürülebilirlik
konu
başlıklarının
yönetilmesi,
hedeflerin belirlenmesi, aksiyonların
oluşturulması,
takibi
ve
gerekli
Çalışan Memnuniyet Anketine yatırımlarda son kararları, Yönetim
Katılan Çalışanlarımızın %80.6'sı Kurulu’nun onayı ile üretim genel
Diyor Ki...
müdürü daha sonra sürdürülebilirlik
Bölümümdekİ
sorumlusunun
sorumluluğundadır.
amirlerimden
Sürdürülebilirlik konularının takibi ve
memnunum.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ANLAYIŞIMIZIN
TEMELLERİNİ,
EKONOMİK DEĞER
YARATMANIN
ÖTESİNDE, SOSYAL VE
ÇEVRESEL
SORUMLULUKLARIMIZI DA
GÖZETEREK
TÜM KİLİT PAYDAŞLARIMIZ
İÇİN DEĞER YARATMA
HEDEFİ
OLUŞTURMAKTADIR.

yürütülmesi
işi,
sürdürülebilirlik
sorumlusunun görevleri arasında yer
almaktadır. Sürdürülebilirlik sorumlusu
tüm
çalışanları
sürdürülebilirlik
konularında
bilgilendirmektedir.
Sürdürülebilirlik ile ilgili tüm işlemlerin
yürütülmesi yönetim kurulu ve üretim
genel müdürü nezdinde kendisine aittir.
(GRI 102-18)

.
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KURUMSAL YÖNETİM
İÇ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ
Komiteler Ve Görevleri
Üretim Genel Müdürüne Karşı Sorumlu Olan Sürdürülebilirlik Komitesi, İş
Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi Ve Kimyasal Yönetim Komitesi Belirli Zaman
Aralıklarında

Toplantılar

Yaparak,

Sorumlulukları

Dahilindeki

Performans Sonuçları Değerlendirilmektedir.
Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemini Etkin Bir Şekilde Kullanan Şirketimiz, Hem
Sürdürülebilir Etkinin Arttırılması, Hem De Katı, Sıvı Ve Gaz Atık Yönetimi,
Enerji Tüketimi Ve Su Tüketimi İle İlgili Çevresel Risk Değerlendirmelerini
Hazırlayarak,

Azaltmaya

Yönelik

Hedefler

Belirleyerek,

Aksiyonlar

Almakta Ve Takibini Gerçekleştirmektedir.
Gülipek, Zdhc (Zero Discharge Of Hazardous Chemicals), Oeko - Tex
Standard 100, Rcs (Recycled Claim Standard) Ve Ocs (Organic Content
Standard) Fsc, Şartnamelerine Uyumlu Üretim Süreçlerini Yürütmektedir.
Kimyasal Yönetim Komitesi, Rsl, Mrls, Reach Gibi Uygulamalara Göre
Fabrikanın Kimyasal Risklerini Yönetmekle Ve Yürütmekle Sorumludur.
(GRI 102-18)

.
GÜLİPEK'TE ÖNCELİKLİ
PAYDAŞLARIN VE KİLİT
PAYDAŞLARIN
BEKLENTİLERİNİ VE
ÖNCELİK SIRLAMASINI
ÖĞRENMEK İÇİN GEREKLİ
OLAN İLETİŞİM KANALLARI
YETERLİDİR.

Müşteri memnuniyet anketine
katılan paydaşlarımızın %81,6'si
diyor ki...
çalışanlar
gülipek
algısına
22
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sahiptir.

STRATEJİK YAKLAŞIM VE İŞ MODELİMİZ
İklim krizİ
Dijitalleşme ve teknoloji

Küresel
trendler

Plastik kİrlİlİğİ

GİRDİLER
FİNANSAL SERMAYE
Güçlü finansal yönetim

Nüfus artışı
Doğal kaynaklarda azalma

ÇIKTILAR
FİNANSAL SERMAYE
115 milyon tl net satış
%43 ihracat payı
Türkiye'de teknik tekstil üretiminde tek
entegre tekstil tesisi
ÜRETİLMİŞ SERMAYE
yılda toplam 3.460.764,57 metre kumaş üretİmİ
ve 246.407,85 kg iplik üretİm kapasitesi
1.774.085,37 M fason dokutturulan üretim
349.000,00 € ve 13.500,00 $ iplik fabrikası yeni
makine yatırımı
İNSAN SERMAYESİ
%33 kadın çalışan
idari kadroda %50 kadın oranı
%6 çalışan artışı

ÜRETİLMİŞ SERMAYE
3.460.764,57 metre kumaş üretimi
1.050.198,77 metre dokuma kumaş
246.407,85 kg iplik üretimi
FİKRİ SERMAYE
Türkiye'de teknik tekstil
üretiminde tek entegre tekstil
tesisi
İNSAN SERMAYESİ
69 yıllık köklü kurum kültürü
183 kişilik yetenekli ve
deneyimli
İş gücü
SOSYAL VE İLİŞKİSEL SERMAYE
Stratejik iş birlikleri
Müşteri ve tedarikçilerle
çözüm ortaklığı
çift yönlü ve güçlü paydaş
iletişimi

FİKRİ SERMAYE
Türkiye'de teknik tekstil üretiminde tek
entegre tekstil tesisi
69 yıllık marka algısı

DEĞER ALANLARI

Güç tutuşur, anti-statik ve yüksek
mukavemetlilik özelliğine sahip kumaşlar
SOSYAL VE İLİŞKİSEL SERMAYE
Stratejik iş birlikleri
Müşteri ve tedarikçilerle çözüm ortaklığı
çift yönlü ve güçlü paydaş iletişimi

RİSK YÖNETİMİ

Yenilikçi ürünler ve müşteri
odaklı
Çevre ve insan odağında verimli
operasyonlar
Ekonomik sürdürülebilirlik ve
güçlü kurumal yönetim

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2020
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PAYDAŞLARIMIZLA İLETİŞİM
Paydaşlarımızı,
faaliyetlerimizin
temellerini
oluşturan ve şirketimizin daha ileriye gitmesine ve
hedeflerini ileriye taşımasına sebep olan iş ortakları
olarak tanımlamaktayız. Kurulduğumuz günden bu
güne, tüm paydaşlarımızın görüş, önerilerini dikkate
almakta, istekler karşısında hedefler belirlemekte ve
aksiyonlar
almaktayız.
Paydaşlarımızın
beklentilerini doğru analiz etmek adına farklı
iletişim

platformlarında

bir

araya

gelerek,

faaliyetlerimizin
sonuçları
hakkında
bilgilendirerek, fikir alışverişinde bulunmaktayız.
Fikir alış verişine göre, ileriye dönük ilerleme
sağlamak adına iletişim yöntemlerimizden biri olan
anket çalışmasını sürdürülebilirlik
gerçekleştirmekteyiz.

konularında
(GRI 102-42)

SÜRDÜRLEBİLİRLİK
BAŞLIKLARIMIZI
BELİRLEMEK ADINA
PAYDAŞLARIMIZ İÇİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ANKETİ DÜZENLEDİK.

Çalışanlarımıza ve diğer kilit paydaşlarımıza
yönelik iletişim platformlarımızı, iletişim sıklık
derecesini, içeriklerin neler olduğu gibi hususları
paydaşlarımızla İletişim Platformlarımız tablosunda
detaylandırdık.
( GRI 102-43, GRI 102-44)

GÜLİPEK,
müşteri

müşteri memnuniyet anketine katılan paydaşlarımızın
%81.3'i diyor ki...

odaklıdır ve
müşteri
memnuniyetine
önem verir.

24
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KİLİT PAYDAŞLARIMIZLA İLETİŞİM
PLATFORMLARIMIZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
İLETİŞİMİ
2021
yılında
sürdürülebilirlik
hedeflerinin
önceliklendirilmesi adına, sürdürülebilirlik ekibi ve
üst yönetimin yaptığı toplantılar ve görüşmeler
sonucunda,
kilit
paydaşları
belirleyerek,
KİLİT MÜŞTERİLERİMİZİN
gruplandırmada bulunduk. kilit paydaşlar arasından,
ÖNCELİKLENDİRME
kilit müşterilerimizi belirledik.
uluslararası tekstil
SIRALAMASI;
markalarını
temsil
eden
müşterilerimize,
sürdürülebilirlik anketi düzenledik. Anket sonuçları
yenilebilir enerji
ile kilit müşterilerimizin öncelikle yenilebilir enerji
kaynaklarının
kaynaklarının
kullanımına
teşvik,
çevrenin
kullanımından YANA
korunmasını
teşvik
edici
ürünlerin
sunulması,
OLDU
sürdürülebilir tedarik zinciri, çalışanların eğitim ve
gelişiminin teşvik edilmesi, araştırma ve geliştirme
çalışmaları konularına diğer önceliklerimize oranla
daha fazla önem verdiklerini tespit ettik.
(GRI 102-43, GRI 102-44)

Müşteri memnuniyet anketine katılan
paydaşlarımızın %81.9'u diyor ki...

GÜLİPEK,
teknoloji
odaklı ve
yenilikçidir
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2020
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Kilit
Paydaşlarımız

Gülipek'de

Müşteri memnuniyet anketine katılan
paydaşlarımızın %84.2'si diyor ki...

Paydaş adı

Müşteriler

Tedarikçiler
Kamu,
düzenleyici
kurumlar ve
yerel
yönetimler

Tüm
paydaşalr
26
72
68

kolaylığı vardır.

İletişim içeriği

Sürdürülebilirlik
değerlendirme anketi

Öncelik ve performans
değerlendirmesi

İletişim sıklığı
Yılda bir kez

Haber, duyuru, tebrik, özel
günler, sosyal paylaşımlar

Her gün

yönetim kurulu ve üst Şirketin mali durumu, hedefleri
İki ayda bir
yönetim toplantıları uygulamaları
Çalışan etkinlikleri

Çalışanlar ve
şirket

ulaşabilme

Platform adı

Şirket içi sosyal
platform
Çalışanlar

satış temsilcisine

Yemek ve etkinliklerde buluşma

üç ayda bir

Sosyal kulüpler

futbol

yılda bir

VES partileri

Çalışanların doğum günü
kutlamaları

ayda bir

Şirketin öneri uygulamaları

ayda bir

Dilek ve şikayet uygulamaları

ayda bir

Açık kapı uygulamaları

haftada bir

Gülipek a.ş.

performans

geri

Sürdürülebilirlik geri
bildirim anketi

öncelik ve
bildirim

Toplantılar, denetim

Sürdürülebilirlik performansı

Yılda bir

Müşteri memnuniyet
anketi
müşteri
bilgilendirmeleri
Yurt dışı fuarlar

Memnuniyet düzeyi

yılda bir

Şirket gelişmeleri

gerektiği
durumlarda

Satış ve yüz yüze görüşme

yılda 20-25

Tedarikçi ziyaretler

Tedarikçi sosyal ve çevresel
değerlendirmesi

Yılda bir

Ziyaretler bire bir
durumlar

Sosyal ve çevresel mevzuatlar,
yasal izinler, özel iş birlikleri,
teşviklar

Gerektiği
durumlarda

Sosyal medya
hesaplarımız

Ürünler, hizmetler, haber ve
etkinlik duyuruları

Haftada iki - üç

Medya, yazılı basın,
internet haberciliği

Ürünler, hizmetler, haber ve
etkinlik duyuruları

Gerektiği
durumlarda

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2020

Yılda bir

SÜRDÜRÜLEBİLİR STRATEJİSİ ÇALIŞMALARI
Raporumuzun hazırlık sürecinde tüm yönetim
kurulu üyelerimiz, üretim genel müdürümüz ve
Sürdürülebilirlik
kurulumuzun
katılımı
ile
düzenlediğimiz sürdürülebilirlik stratejisi anketi
aracılığıyla sürdürülebilirlik yönetimi kapsamındaki
önceliklerimizi
belirledik.
şirketimizin
sürdürülebilirlik stratejisini yönlendiren Üretim
Genel Müdürümüz liderliğinde yaptığımız gözden
geçirme toplantısında hem kilit paydaşlarımızı hem de
öncelikli
konularımızı
netleştirdik.
tüm
paydaşlarımızın katıldığı önceliklendirme anketinin
de sonuçlarını dikkate alarak tüm konuları
önceliklerine göre üç gruba ayırarak, strateji
matrisimizi hazırladık.
anket çalışması aşamasında, ankete katılacak
paydaşlarımızı önceliklendirdik. öncelikli kilit
paydaşlarımızın çalışanlar, acenteler, müşteriler,
tedarikçilerin ilk sırada, kamu düzenleyici kurumlar
ve yerel yönetimlerin üniversiteler ve finans
kuruluşlarının ikinci sırada, çalışan ailelerinin ve
meslek odalarının ise daha sonra geldiği mutabakatı
ile anketi gerçekleştirdik.

çalışanların
aileleri

öncelikteki paydaşlar
2. Grup: ikinci

Meslek
odaları

öncelikteki paydaşlar
3. Grup: üçüncü
öncelikteki paydaşlar

kamu düzenleyici
kurumlar ve yerel
yönetimler
üniversiteler
finans
(akademik
kurumları
çevre)
acentelar
tedarikçiler
çalışanlar
müşteriler

GÜLİPEK

1. Grup: birinci

(GRI 102-40)
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Öncelikli konular matrisimizde yer alan
konuların
tamamı
3
fabrikamızdaki
faaliyetlerimiz için geçerlidir. hiçbir üretim ya
da faaliyet ilgili matris dışında kalmamaktadır.
öncelikli konuları belirlemede, tüm konuları
değerlendirmemize ve sunduğu fırsatları ve bu
Kurumsal değerlerimiz ve
firma vizyonumuz fark
yaratarak sürdürülebilir
büyüme hedefimizi
desteklemektedir.

fırsatların yaratacağı etkiyi ele almaya olanak
sağlayan "etki analizi metodolojisini" kullandık.
Bu kapsamlı analiz sürecinin sonunda düşük
önem, orta önem ve yüksek önem olarak
grupladığımız öncelikli konuları belirledik.
2020 yılında öncelikli konular belirlenirken
global ölçekli yönelimler ve yeni gelişmeler baz
alındı. sürdürülebilirlik sorumlusu nezdinde,
sürdürülebilirlik
komitesi
tarafından
değerlendirilen konular, üst yönetim ve üretim
genel müdürü tarafından onaylandı.
Bu
değerlendirme sonucunda, önceliklendirme
matrisinde yer alan konuların bazıları yıllık
stratejik
hedef
yaklaşımıyla
birleştirilerek,
matris yeniden düzenlendi.
(GRI 102-46, GRI 103-1)

(GRI 102-15, GRI 102-16)
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STRATEJİK SÜRDÜRÜLEBİLİR KONULAR MATİRİSİ
iş sağlığı ve güvenliği
istihdam

çocuk işçiler

insan hakları şikayet
mekanizması
müşteri sağlığı ve
güvenliği
pazarlama iletişimi
iş gücü uygularken
şikayet mekanizması

güvenlik

ekonomik performans

uygulamaları
tedarikçileri insan
hakları açısından

dolaylı ekonomik etkiler
atık su ve atıklar

değerlendirme

ürün ve etiketleme
İş Etiği ve Uyum

iş gücü
uygulamaları
yatırım
kadın ve erkek
çalışanlar için

hakkı
uyum
çevresel şikayet
mekanizmaları

müşteri istekleri

satın alma

piiyasa verimliliği

tedarikçinin

nakliye

değerlendirilmesi

eşit ücret
örgütlenme ve
toplu sözleşme

yolsuzlukla
mücadele

malzeme

müşteri gizliliği

tedarikçinin

yerel toplum

emisyonlar

ürün ve hizmetler

yerli halkların
hakkı
genel
rekabete aykırı
davranış

tedarikçileri
toplum üzerindeki
etkileri bakımından

ORTA ÖNEM

Kamu
politikası

enerji

su

değerlendirme

toplumsal
şikayet
zorla ve cebren
çalıştırma

DÜŞÜK ÖNEM

(ŞİRKETLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME VE KARARLARI)

PAYDAŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE ÖNEMİ

çeşitlilik ve fırsat
eşitliği
ayrımcılığın
önlenmesi

YÜKSEK ÖNEM

eğitim ve gelişim
iş gücü / yönetim ilşkileri

GÜLİPEK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE ÖNEMİ
(İTİBARI, YASAL, FİNANSAL, OPERASYONEL)

(GRI 102-47)
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ÖNCELİKLİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
KONULARIMIZ
Öncelikli konular matrisimize dahil ettiğimiz
konularımızın tamamı Kestel ve Geçit’ te yer alan tüm
üretim ve yönetim faaliyetlerimiz için geçerlidir.
Tedarik zincirimizde denetlediğimiz, izlediğimiz ve kayıt
altına aldığımız konular;
(GRI 102-46, GRI 103-1)

İş sağlığı ve güvenliği
(alt işverenler),
Emisyonlar (çalışan
ulaşım araçları),
Malzemeler (kimyasal,
iplik ve elyaf tedarik)
Genel  Tedarikçinin
Çevresel Bakımdan
Değerlendirilmesi

YÖNETİM
Kadın ve Erkekler için Eşit
Ücret
Ekonomik performans
(çeşitlilik ve fırsat eşitliği),
Piyasa Varlığı,

ÜRETİM
Malzemeler 
Enerji, Su
Emisyonlar,
Atık Sular ve Atıklar 
Ürün ve Hizmetler 
Nakliye ,  KALİTE VE
Çevresel Şikayet
Mekanizmaları

 İşgücü Uygulamaları Şikayet
Mekanizmaları
Dolaylı Ekonomik Etkiler,
SATIN ALMA UYGULAMALARI,
 İstihdam  İşgücü/Yönetim
İlişkileri

SATIŞ / MÜŞTERİ
Müşteri sağlığı ve
güvenliği ,
 Ürün ve Hizmet
Etiketlemesi,
Pazarlama İletişimi 
Müşteri Gizliliği  Uyum

SON TÜKETİM
Müşteri sağlığı ve
güvenliği
(kimyasal yönetim)
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(kimyasal yönetim)

BM Sürdürülebilir
Kalkınma
Amaçlarına
Katkıda
Bulunmaktayız!

ÖNCELİKLİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARIMIZ
BM 2030
Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları

Gülipek'deki
ilgili konular

SKA 3. Sağlıklı Bireyler

İş Sağlığı ve
Güvenliği

SKA 4 . Nitelikli Eğitim

Eğitim ve öğretim

Gülipek'deki yanıt
ve aksiyonlarımız

Yerel toplumlara ait okul
projeleri

çalışanlara sürekli eğitimler
verilmekte ve eğitim ve
öğretimin değiştirici gücüne
inanamaktayız.

SKA 5. Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği

SKA 6. Temiz Su ve sıhhi
koşullar

SKA 7. Erişilebilir ve
temiz enerji

SKA 8. İnsana Yakışır İş
ve Ekonomik BüyÜME

Eşitliği çeşitlilik ve
fırsat eşitliği

Su

Enerji

Tüm çalışanlarımıza eşit hak
ve fırsat tanımaktayız.
içme suyu, çalışan duş ve
kullanım suları gibi suların
kalitesi sürekli olarak takip
edilmekte ve kullanbilirliği
kontrol edilmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynakları
(güneş enerjisi) için fizibilite
çalışmalarına başladık.

İyi istihdam ve isg
İstihdam ve işgücü
uygulamalarımız ile
uygulamaları
çalışanlarımızı güvence altına
almakta, onlarla birlikte
gelişmekte ve büyümekteyiz.

SKA 9. Sanayi,
yenilikçilik Ve Altyapı

SKA 12. Sorumlu Üretim
ve Tüketim malzemeler

SKA 13. İklim Eylemi

SKA 14. Sudaki yaşam

SKA 15. Karasal yaşam

SKA 16. Barış ve adalet

SKA 17. Hedefler İçin
Ortaklıklar

Ar-ge ve inovasyon

Sıvı ve katı atıklar,
su

Emisyonlar

proses iyileştirme çalışmaları
gerçekleştirmeyiz.
Doğal kaynak kullanımının
azaltılması için projeler
yürütmekte ve
malzemelerimizi yeniden
kullanmaktayız.
Çalışanlarımızın konuyla
ilgili farkındalığını
arttırmakta ve emisyon
yoğunluğunu azaltma
hedeflerimizi takip etmekteyiz.

Malzemeler, sıvı ve
katı atıklar, su

atıksularımızın arıtılması
sağlanmakta ve su kullanımı

Malzemeler,
biyoçeşitlilik

toprak kirliliği kontrol
edilmekte oluşmaması için
önelmler alınmaktadır.

azaltıcı projeler
geliştirilmektedir.

İnsan hakları,
yolsuzlukla
mücadele ve uyum

çalışanların iletişim
platformları sürekli
arttırılmakta ve önce insan
mottosu benimsenmektedir.

İnovasyon

Küresel sürdürülebilirlik
hedefleri için müşterilerimiz,
kamu ve kuruluşları ile iş
birlikleri yapmaktayız.

BM
Sürdürülebilir
Kalkınma
Amaçlarına
Katkıda
Bulunmaktayız!

(GRI 102-46, GRI 103-1)
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EKONOMİK
PERFORMANS

Gülipek
üretim ve pazarlama faaliyetlerimizi, insana ve çevreye
yakışır üretim ile 69 yıldır sürdürmekteyiz. bugün 50'den
fazla ülkedeki 400'ü aşkın müşterimize ürünlerimizi
sunmaktayız. sürdürülebilir pazarlama stratejimiz yol
gösterici niteliğinde firmamızı ileriye taşırken,
sürdürülebilir büyümenin yolunun, yarattığımız
ekonomik değerin, başta çalışanlarımız, müşterilerimiz ve
tedarikçilerimiz olmak üzere tüm kilit paydaşlarımızla
paylaşmaktan geçtiğine inanmaktayız.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2020
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2020 sonu itibarıyla yüzde 43'ünü ihracat kanalıyla
gerçekleştirdiğimiz net satışımız, 115 milyon tl!

%43
İHRACAT ORANI

bölgesel gelir dağılım tablosu
AVRUPA

ORTA DOĞU

AVUSTRALYA

AMERİKA

UZAK DOĞU

RUSYA
€0

€ 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 4.000.000

yarattığımız ekonomik katkılar ile
paydaşlarımıza değer sunmaya devam
etmekteyiz.

YATIRIM VE SOSYAL TEŞVİKLERİN
YILLARA GÖRE TOPLAMLARI

gülipek olarak

son 3 yılda

12.500.000 ₺

154,5 milyon tl 'yi
2020 yılında

10.000.000 ₺

10.885.097,16 ₺

5.000.000 ₺

500.703,21 ₺
sosyal teşvik

2.500.000 ₺
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gerçekleştirdik.

yatırım teşviki

7.500.000 ₺

0₺

aşan ürün ihracatı

2018

2019
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2020

(GRI 201-4)

MALZEME
YÖNETİMİ
Gülipek'de ürünler

Sürdürülebilirlik değerlendirme anketine katılan
paydaşlarımızın %84.4'ü diyor ki...

için hazırlanan
ambalaj –
paketleme kalitesi
yeterlidir.

MALZEMELERİN
TÜM
İÇERİSİNDEKİ PAYLARI

ALIMLAR

Malzeme verimliliğini
arttırmak için geri
dönüştürülmüş rolik ve koli

Boya ve Kimyevi Madde
8.7%

kullanmayı amaçlamaktayız.

Kumaş Alımı
28%

İplik Alımı
39.3%

Elyaf Alımı
24.1%

Üretim süresince kumaş, elyaf ve iplik kadar boya ve kimyasalda ana
malzemeleri oluşturmaktadır. Sürdürülebilir üretim gerçekleştirmek
adına tüm girdilerimizin seçimini ve kullanılmasını özenle yürütmekte,
hammadde seçimimizi sürdürülebilir ve insan öncelikli yaklaşım gözeterek
her geçen gün ileriye taşımaktayız.
Hedeflerimizi hammaddenin ve yardımcı malzemelerin verimli, fifo
yöntemini gözeterek, sürdürülebilir ve kaliteden ödün vermeden daha az
girdi ile yönetmekteyiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2020
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OAKRİDGE HOLDİNGS |

Elyaf ve iplikten oluşan hammadde harcamalarımız toplam malzeme
alımlarımızın

yaklaşık

%63,4’ünü

oluşturmakta.

Geri

dönüştürülmüş

hammadde içeriğinin arttırılması konusu üzerinde çalışmaktayız. 2022
yılında %100 sürdürülebilir ürün koleksiyonu oluşturulması hakkında
çalışmalar yürütmeyi hedeflemekteyiz.

Recycled Claim
Standard (RCS)
İlk olarak 2018 yılında sertifikalarını aldığımız

Recycled Claim

Standard (RCS), tedarik zinciri boyunca son üründe yer alan geri dönüşüm
içeriği için oluşturulmuş bir standarttır. geri dönüştürülmüş malzeme
oranı en az RCS için %5’tir.

(GRI 102-12)

ORGANİC CONTENT
STANDART (OCS)
İlk olarak 2018 yılında sertifikasını aldığımız OCS, %5 ila 100 arası nihai
üründeki organik içeriğini ve oranını belirlemektedir. tüm tedarik
zincirindeki ürün akışı, ham madde, hasat sonrası işlemler, üretim,
paketleme ve etiketleme, depolama ve satışta satıcının gönderimine kadar
olan kısımların tamamını kapsamaktadır.

Müşteri memnuniyet anketine katılan paydaşlarımızın
%80'i diyor ki...

GÜLİPEK’ten
aldığımız
ürünlere
güvenimiz tamdır.

MALZEME
YÖNETİMİ
36
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DOĞAL
ÇEVRE DOSTU

Gülipek olarak, FSC-COC sisteminin kurulumu,
uygulanması ve yürütülmesi için Üretim, Satış,
Satın alma Proseslerini revize ederek, fsc-coc
sisteminin efektif bir şekilde yürütülmesini

fsc yönetim

sağlamaktayız.

lütfen
karekodu

Gülipek olarak;
Yasal

okutunuz

olmayan

ürünlerinin
yapmamayı

politikası için

ağaç

kesimi

veya

veya

orman
ticaretini

ormancılık
operasyonları
sırasında
geleneksel hakları ve insanı hakları ihlal
etmemeyi
Ormancılık operasyonları sırasında yüksek
koruma
değerli
edilmemesini,

ormanların

tahrip

Doğal orman alanlarının plantasyonlara
veya orman dışı arazilere dönüşümü,
Ormancılık operasyonlarında, genetiği
değiştirilmiş
organizmaların
kullanılmamasını,
Çalışma temel prensipleri ve hakları
üzerinde
ILO
deklarasyonunda
tanımlanan, ILO Temel Sözleşmelerinin her
hangi birinin ihlal edilmeyeceğini taahhüt
etmekteyiz.

FSC, orman yönetimi ile
ilgili standart
belirleme, belgelendirme
ve orman ürünlerinin
etiketlenmesi ile ilgili
çalışmalar yapmaktadır.
misyonu “dünya çapında
ormanlarla ilgili karar
mekanizması işletmelere
ve tüketicilere yön
vermek” olarak
belirlenmiştir.
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kimyasal yönetimi

Sürdürülebilirlik değerlendirme anketine katılan
çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın %93.3'ü diyor ki...

Gülipek'de
Araştırma ve
geliştirme
çalışmaları
bulunur.

Üretimde
kullanılan
kimyasalların
Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına İlişkin
Yönetmelik (KKDİK-REACH) kapsamında sürekli olarak
kimyasallarımız değerlendirilmekte ve kullandığımız
kimyasalların insan ve çevre sağlığına zarar
vermediğinden
emin
olunmaktadır.
boya
ve
kimyasalların kalitesi ve güvenliğini tüm değer
zinciri boyunca sağlamak için yerel ve uluslararası
standartlar
takip
edilerek
uygulanmaktadır.
Kimyasalların Yönetimi ile ilgili BEKRA Bildirimi ve
Kimyasal
Kayıt
Sisteminin
doldurulması,
zdhc
platformunda level 3 olmayan, mrls listesinde yer
almayan kimyasalların kullanılmaması, yönünde ciddi
kimyasal
yönetim
ve
kontrol
uygulamaları
yürütülmektedir.
her şeyden önce önceliğimizin çalışanları ve çevreyi
tehlikeli kimyasal etkisinden korumak olduğu hedefi
ile üretimlerimiz gerçekleştirilmektedir.
2019 yılında yeni kimyasal yönetim envanter sistemini
geliştirerek, kimyasal yönetim sistemimizi daha da
güçlendirdik. her kimyasalın, türevi, hammadde ve
yardımcı maddelerin Güvenlik Bilgi Formlarının ilgili
mevzuatlara uyum kontrolü, sds ve tds mevcutluk
bilgisi, tehlikelilik bilgisi, son kullanma tarihi,
zararlılık
bilgisi
ve
pigtogramlar,
ilgili
yönetmelikler, depolama miktarı ve alanı gibi, bu ve
buna benzer daha birçok konunun takibi ve kontrolü
kimyasal
yönetim
ekibi
tarafından
yapılmakta,
kimyasal kullanan tüm çalışanlarımıza düzenli
olarak eğitimler gerçekleştirilmektedir.
38
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Kimyasal yönetimi -eğitimler
üretim esnasında kullanılan kimyasallar, düzenli aralıklarla
gerçekleştirdiğimiz eğitimler ile çalışanlarımıza tanıtılmaktadır. ilgili
kimyasalların sağlığa ve çevreye olası zarar ve tehlikeleri açıklanmakta
ve kimyasallarla çalışırken almaları gereken tedbirler detaylı bir şekilde
anlatılmaktadır.

Sahada gerçekleştirdiğimiz kimyasal döküntü tatbikatlarıyla, iş
esnasında karşılaşılabilecek tehlikelere karşı, riskler en aza
indirilmektedir.
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kimyasal yönetimi

boya ve kimyasallar malzeme alımımızın %8,7'
sini
oluşturmaktadır.
bu
malzemelerin
seçiminde numune kabul aşamasında başlayan
ve nihai bertarafa kadar her aşamada, boya ve

ürünlerimizin, yaşam
döngüsü boyunca,
çevre, insan sağlığı ve
son kullanıcılar için,
güvenli bir şekilde
üretilmesi temel

kimyasalların,

yasaklı

kimyasal

ve

müşteri

listelerine göre kontrolü yapılmakta ve boya,
kimyasalların
fabrikaya
kabulü
yine
bu
kriterlere göre kimyasal ekip lideri onayı ile
gerçekleştirlmektedir.

önceliğimizdir.

ZDHC TEHLİKELİ KİMYASALLARIN SIFIR
DEŞARJI PROGRAMI
kimyasal ayakizini azaltmak adına, kimyasalların kontrolü, takibi,
onayı ve yürütülmesi ile kimyasal yönetimini kontrol altında
tutmaktayız.
Kimyasal yönetim ekibimiz, izlenebilirlik ve şeffaflık ilkeleri
doğrultusunda kimyasalların lot bazlı izlenmesini sağlamaktadır.
Güvenlik Bilgi Formu ve mevzuatta belirlenen diğer belgelerin takibi
yapılarak gerektiğinde güncellenmektedir. kimyasalların uygun şekilde
kullanılması ve depolanması için iyi uygulamalar hayata geçirilmekte,
kkd' lerı kimyasallara uygun seçerek, nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili
düzenli eğitimler gerçekleştirilmektedir ve kullanım kontrolleri
sağlanmaktadır.

40
68
72

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2020

kimyasal
yönetimi

gülipek, kimyasal ayakizi azaltım hedefleri, müşteri talep ve önerileri
neticesinde bve3 Environmental Emission Evaluator by Bureau Veritas,
sistemine aylık olarak giriş yapmaktadır. kullanılan kimyasalları, bu
kimyasalların kullanım miktarlarını ve stok miktarlarını içerecek şekilde
girişler gerçekleştirilmektedir.

her ay sisteme belirtildiği şekilde giriş yaptığımız, boya ve kimyasal
maddelerimiz analiz edilerek 3 ayda 1 incheck raporu oluşturulmakta ve
tarafımıza kullandığımız kimyasalların analizi gönderilmektedir.
belirtilen analiz raporlarında da görülmektedir ki, tüm kimyasal ve
boyar maddelerimiz zdhc level 3' te yer almaktadır. dolayısıyla mrsl
listesinde yasaklı olan hiç bir kimyasal firmamızda kullanılmamaktadır.
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SOSYAL
PERFORMANS

Gülipek
sosyal uygunluk staratejimizin Başında, çalışanlarımızın
sağlığı, güvenliği ve performansları gelmekte ve
faaliyetlerimiz sıfır kaza hedefi ile titizlikle devam
etmekte olup kurum kültürümüzle tüm çalışanlarımıza
eşit gelişim ve kariyer fırsatı sunulmaktadır.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2020
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Çalışan memnuniyet anketine katılan çalışanlarımızın
%82.1'i diyor ki...
Çalıştığım
bölümde

gülipek'teki faaliyetlerimizde iş sağlığı ve
güvenliği sistemleri uygulanmaktadır. iş kazası
olmadan önlem almanın ciddiyetinin farkında
olan ve tüm çalışanlarına bu algıyı aşılayan
gülipek, bu anlayışın yaşam biçimi haline gelmesi

çalışan güvenliği
tüm
yönleriyle
sağlanmaktadır.

için ramak kala sistemini kullanmaktadır. böylece
firmalarımızda,
uzmanımız,

risk

çalışanlarımız
seviyesi

ve

azaltma

iş

güvenliği

çalışmalarını

birlikte yürütmektedir.

Çalışanlarımız için
en iyi çalışma

ÇALIŞANLARIN RİSKLİ İŞLERDE ÇALIŞMA YÜZDESİ
2019

2020

şartlarını sağlamak
adına sürekli
çalışmalar
yürütmekteyiz.

BOYAHANE

Çalışanlarımızın
sağlığına ve

DOKUMA

İPLİKHANE

%0

%2

%4

%6

%8

güvenliğine değer
verilmekte ve bunun
için sağlık
kontrolleri
yapılmakta ve
eğitimler
verilmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
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çalışanlarımızın farkındalığını
arttırmak ve kendilerini, iş arkadaşlarını
ve ziyaretçilerimizi koruma bilincini
yaygınlaştırmak üzere yıl içinde temel
ilk yardım eğitiminden, kimyasallarla
çalışma, depolama, taşıma kurallarına
kadar birçok farklı konuda eğitimler ve
tatbikatlar gerçekleştirmekteyiz.

%0
2019-2020 yılında
Üretimimizden kaynaklı
Meslek hastalıkları ile
karşılaşılmadı.

Temel iş güvenliği eğitimi
2019

%200

2020

%150
%100
%50
%0

BOYAHANE

DOKUMA

İPLİKHANE

Boyahane Fabrikamızda
Yüksek riskli işlerde
çalşan
Yüzdesi

%20

Kimyasalla yapılan işlerde
çalışan Yüzdesi

%20
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Çalışan memnuniyet anketine katılan çalışanlarımızın
%74,1'u diyor ki...

Gülipek'de
Eğitim
programları
yeterlidir.

İSG kapsamında;
2019 yılında:
Genel İSG konuları,
Sağlık konuları,
Teknik konular,
Kimyasallar ile çalışma,
KKD hakkında bilgilendirme,

2020 yılında;
Temel İSG eğitimi,
Kimyasallar ile çalışmalar,
İSG ve temel ergonomi,
KKD kullanımı,
Kimyasal yönetim (kimyasal
döküntü ve sızıntı durumları)
Özel
politika
çalışan eğitimi

gerektiren

Yüksekte çalışma eğitimi
Konularında
eğitimler
düzenlenmiştir.

2020 YILINDA 3
FABRİKAMIZDA ORTALAMA
6 SAAT/KİŞİ İSG EĞİTİMİ
VERİLMİŞTİR.
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Türkiye'de 11 mart 2020 tarihinde başlayan
covid - 19 pandemisini çalışanlarımızın en iyi
şekilde geçirebilmeleri amacıyla ilk günden
itibaren gerekli önlemleri aldık.
Ofis ve üretim çalışanlarımızın sürekli
ulaşım sağlayabilecekleri yerlere kolonya
ve dezenfektan tedarik ederek, maske
takımına teşvik ettik. İşletmelerimize sınırlı
sayıda misafir kabul ederek, çalışan ve
misafirlerimizin girişlerde düzenli olarak
ateş ölçümünün yapılmasına ve maske
takımına özen gösterdik.
Servis
sayılarımızı
arttırarak,
çalışanlarımızın ulaşımları süresince, daha
az risk altında kalmalarına özen gösterdik.
Gülipek yönetimi, çalışanlarımızın bu süre
zarfında maddi ve manevi açıdan en az
şekilde
etkilenmelerini
amaçlayarak,
çalışanlarına destek vermiş ve vermeyede
devam etmektedir.
Kimyasallarla
2020 yılında

çalışan tüm

çalışanlarımızın

çalışanlarımıza

performanslarını ve

yüksek kalite kkd

konforlarını arttırmak

sağlayarak

amacıyla tüm iş

kullanımlarıyla

kıyafetlerimizi çalışan

ilgili bilgilendirme

isteklerine göre

eğitimleri

değiştirdik.

düzenledik.
iplik fabrikası
2019 ve 2020
yılında sıfır iş
kazası

İŞ KAZASI SAYISI

2019

2020

BOYAHANE

DOKUMA

gülipek, çalışanlarına ergonimik
çalışma şartları sağlar!

İPLİKHANE
0

0,25

0,5

0,75

1
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İSG KURULU
2020 yılında boyahane fabrikası İsg
Kurulu; işveren, iş güvenliği uzmanı, işyeri
hekimi, çalışan temsilcisi, insan kaynakları

BOYAHANE

sorumlusu,
sekreteri

vardiya
olmak

oluşmaktadır.

2020

amiri

ve

üzere

kurul

7

yılında

kişiden
boyahane

fabrikasında 17 karar alınmıştır. bu 17
kararda

sonuçlandırılmıştır.

Uyum

%100'dür.

İSG Kurulu; işveren , iş güvenliği uzmanı,
işyeri

hekimi,

çalışan

temsilcisi,

insan

kaynakları sorumlusu, vardiya amiri ve

DOKUMA

kurul sekreteri olmak üzere 7 kişiden
oluşmaktadır.

2020

yılında

dokuma

fabrikasında 12 karar alınmıştır. bu 12
kararda

sonuçlandırılmıştır.

Uyum

%100'dür.

İplik fabrikamızda kişi sayısından dolayı
2019

İPLİKHANE

-

2020

yıllarında

oluşturma

toplanmıştır.

kurulu

zorunluluğu

bulunmamaktadır.
tarafımızca

İSG

ancak

oluşturularak
kurul

kurul
aralıklarla

şartları

yerine

getirilerek karar-sonuç oranı % 100' dür.
(GRI 403-1)
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İSTİHDAM
Çalışan memnuniyet anketine katılan çalışanlarımızın
%75.2'u diyor ki...

Gülipek'de
Bölümümdeki
iş dağılımı
adİldİr.

gülipek olarak önceliğimiz, çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir
çalışma ortamı sunmaktır. bunu yaparken çalışanlarımızın, kişisel ve
mesleki gelişimlerini devam ettirmek, onlara tüm haklarının korunduğu,
adil bir çalışma ortamı sağlamak gülipek şirket vizyonudur.
DÜZENLİ PERFORMANS VE KARİYER
2020
GELİŞİM DEĞERLENDİRMESİ
Beyaz Yaka

43

ÇALIŞAN ORTALAMA HİZMET SÜRESİ
6

1

Müdür

4

Uzman

1

100

2020

2020

2

0

2019

2019

4

Genel Müdür

ÇALIŞAN ANKETİ MEMNUNİYET
İYİLEŞTİRME SONUÇLARI

2018

BOYAHANE DOKUMA

İPLİKHANE

not: Dokuma çalışanlarımızın bir bölümü 2019
yılında iplik fabrikasının faaliyet göstermeye
başlaMasıyla fabrikalar arası geçiş ile iplik
fabrikasına devir olmuştur.

75

Gülipek'de çalışanların fikir ve

50

önerilerini yönetimle paylaşabilecekleri
kanallar bulunmaktadır.

25
0

BOYAHANE

DOKUMA

İPLİKHANE

not: iplik fabrikası 2019 yılında faaliyet
göstermeye başladığından 2019 çalışan anketi
düzenlenememiştir.

Her yıl düzenlediğimiz çalışan memnuniyet
anket sonuçları göstermektedir ki!
Gülipek çalışanları yıllar boyunca artan bir
eğride gülipek firmasında çalışmaktan
memnun kalarak, yüksek olan memnuniyet
oranını daha da arttırmıştır.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2020
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Doğum İzni
2019-2020

2020 YILI ÇALIŞANLARIMIZIN DAĞILIMI
yılı

çalışanımızdan,

ERKEK (B.Y.)
9.8%

döneminde
%50'si

doğum

izninden sonra işe dönmüştür.
(GRI 401-3)

KADIN (M.Y.)
19.7%

KADIN (B.Y)
13.1%

Yerel İstihdam
2019-2020 döneminde İşletmelerimizde
görev yapan Çalışanlarımızın, %11,7'si
yerel halktan istihdam edilmiştir.

Performans Değerlendirme
Gülipek çalışanları performans ve
kariyer gelişim değerlendirmelerine
tabidir. Bu çalışanların %32’sini kadın
çalışanlarımız oluşturmaktadır.
(GRI 404-3)

DOĞUM İZNİNE AYRILAN

ERKEK (M.Y.)
57.4%

Sendikal Haklar
çalışanların sendikal haklarının
risk altında olduğu tesisimiz ya da
bu
riskin
mevcut
olduğu
tedarikçilerimiz yoktur. Mavi yaka
çalışanlarımızın %100’ü iş sözleşmesi
kapsamındadır.
(GRI 102-41)

ÇALIŞANLARIMIZ

2018
2019

Ek Haklar
Gülipek'de ek haklar kapsamında tam
zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlar
arasında fark yoktur.
(GRI 401-2)

2020
Doğum izni sonrası 2018 ve 2019 yıllarında çalışanlarımızın %100
çalışmaya devam etti. 2020 rapor yılında bu oran %50 oldu.
50
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ÇEŞİTLİLİK VE
FIRSAT EŞİTLİĞİ
Çalışan memnuniyet anketine katılan çalışanlarımızın %70.9'U
diyor ki...
gÜLİPEK'DE
Yöneticilere
sorunlarımı

İDARİ KADRO

iletebilirim.

Gülipek'de

Fırsat

Eşitliği

ve

İstihdamda, tüm çalışanlarımıza
Erkek
50%

Kadın
50%

Eşit Fırsatlar Sağlanmaktadır. her
çalışanımızın
kendine
özgü
yetenek

ve

tecrübesi

olduğu

bilinci ile, farklılıklara saygı
gösterilmekte, fikirlere, görüşlere
söz hakkı veren bir çalışma ortamı
sağlanmaktadır.
gülipek, "Pozitif Eşitlik” mottosunu benimseyerek, iş hayatında kadının
yerini arttırmayı taahhüt etmektedir. özellikle kadın çalışanlarımızı iş
hayatlarında
desteklemek
adına,
cinsiyet
eşitliği
konusundaki
farkındalığı arttırarak, kadınlar çalışma kültürünün bir parçası haline
getirilmektedir.
"kadının iş hayatında yeri var"
Cinsiyet ayırmaksızın eşitlik ilkesine dayanarak “eşit maaş, eşit söz
hakkı” prensipleri uygulanmakta ve geliştirilmektedir. dolayısıyla her yıl
kadın çalışan istihdamını arttırmaya yönelik hedefler belirlenmekte ve
hedeflere yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

sosyal uygunluk politikası
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2020
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Çalışan memnuniyet anketine katılan çalışanlarımızın
%81.6'si diyor ki...
Gülipek'de
kendimi

EĞİTİM VE

geliştirebilirim.

GELİŞİM
TESİS İÇİ EĞİTİM SÜRELERİ (SA)
2018

2019

2020 yılında
çalışanlarımızın aldığı
eğitimler
yaklaşık 456 saate ulaştı.
Tesis dışında alınan

2020

8
6

eğitimler ağırlıklı olarak
src alanında, tesis içinde
verilen eğitimler ise
ağırlıklı olarak çevre
alanında
yoğunlaştı.
BUNUN YANISIRA, 2020
Raporlama döneminde
alt işverenlerimize de

4
2
0

BOYAHANE

DOKUMA

İPLİKHANE

TESİS DIŞI EĞİTİM SÜRELERİ (SA)
50

eğitim yatırımları
gerçekleştirdik.

40

EĞİTİM GİDER DAĞILIMLARI*
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*Eğitim gider dağılımları grafiği, dış kaynaklı
gerçekleştirilen eğitimleri kapsamaktadır.

gülgeç vakfı
gülgeç vakfı, 2017 yılında gülipek
yönetim kurulu üyeleri ve firma şirket
ortaklığı

ile

kurulmuş

bir

vakıftır.

öncelikle
çalışanlar
daha
sonra
ihtiyaç
sahipleri
bu
vakıftan
faydalanmaktadır.
Personelimizin
üniversite

çocuklarından

ogrencisi

burs

alan

öğrenci sayisi: 36 kişi
Personelimizin

çocuklarından

lise

öğrencisi burs alan öğrenci sayısı :
53
İhtiyaç sahibi burs alan üniversite
öğrencisi sayısı : 65
İhtiyaç sahibi
sayısı : 6

burs

alan

öğrenci

2018
134,613 ₺

2020
658,872 ₺
2019
506,026 ₺

gülipek olarak
2020 yılında toplam 160

fırsat eşitliğine ve

öğrenciye burs verildi.

birlikte yürümeye

buna ilave olarak

inanmaktayız.

27 aileye geçim yardımı
gerçekleştirildi.
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sosyal
sorumluluk

MAVİ KAPAK PROJESİ
Gülipek, Türkiye Omurilik Felçlileri
Derneği işbirliğiyle, kapak toplama
projesine
dahil
olduk
ve
tüm
tesislerimizde
noktaları

kapak
belirledik.

toplama
ilgili

noktalardan biriktirilen kapaklar
sürekli toplanmakta ve türkiye
omurilik
felçlileri
derneğine
gönderilerek, engelli bir bireyin
tekerlekli sandalyeye ulaşmasına
destek sağlanmaktadır.
gülipek
projeye 2020 yılında dahil olmuştur.

İZMİR DEPREMİ - KIZILAY YARDIM KAMPANYASI
Türkiye aktif bir deprem kuşağı üstünde yer aldığından, Ülke topraklarının
büyük bir kısmı deprem kuşağı içerisindedir. 30 Ekim 2020 tarihinde, 6.6
büyüklüğünde gerçekleşen, yaşanan can ve mal kaybıyla herkesi derinden
etkileyen "izmir depremi"nde, mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza
yardımcı olabilmek adına, en kısa sürede kızılay ile temasa geçtik. kızılay
ihtiyaç listesine göre Deprem mağdurlarımızın ihtiyacı olabilecek
malzemeleri temin ederek, ilgili lokasyonlara ulaşmasını sağladık.

54
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KESTEL DEVLET HASTANESİ - ENDOSKOPİ BÖLÜMÜ
2020 yılında kestel devlet hastanesinin endoskopi ünitesinde kullanılmak
üzere, cihazlar alınarak, tedavi sürecine katkı sağlanması hedeflenmiştir.
her insanın
rahat bir biçimde, sağlık hizmetlerine erişiminin olması
gülipek firma kültürüdür.

MÜLTECİLERE DESTEK KAMPANYASI
gülipek,
mültecilere
destek
kampanyasına katılım sağlayarak, dil, din,
ırk, cinsiyet, yaş, engellilik, politik görüş
farklılığı gibi nedenlere dayalı hiçbir
ayrım
gözetmediğini
yardım
ve
çalışmalarla
kanıtlamaktadır.
sosyal
uygunluk politikası ile çalışanlarına da
aynı yaklaşımı sergilemektedir.

EGE ORMAN VAKFI - GÜLİPEK KORUSU
afetlerin oluşumunu daha aza indirebilmek, küresel iklim krizininin
önüne geçebilmek ve karbon ayakizimizi azaltma hedefiyle, Ege orman
vakfına 1.000 adet fidan bağışladık. böylece, manisa yunt dağında
"Gülipek tekstil korusunu" oluşturduk.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2020

55

PROJELERİMİZ

ULUDAĞ OSB - FİLTRE PROJESİ
Uludağ

organize

sanayi

bölge

müdürlüğü

ve

uludağ

üniversitesi

çevre

mühendisliği bölümü iş birliği ile, ısı yayan makinelerin baca çıkışındaki, voc ve toc
değerlerinin ölçülerek, hangi makinelerde bu değerlerin yüksek çıkacağının
tespitinin yapılmasına ve hangi makine bacalarına filtre takılmasına ihtiyaç
olduğu yönünde çalışma başlatılması planlanmaktadır. böylece filtre takılması
gerekli olan bacalar tespit edilecek ve gerekli önlemler alınacaktır. bu proje
kapsamının, bursa valiliği tarafından yayımlanan İMÇK'nın yönlendirilmesine ve
kararın uygulanabilirliği konularına ışık tutacağı da planlanmaktadır.

EGE ORMAN VAKFI - GÜLİPEK TEKSTİL KORUSU
her yıl hesaplanan ve azaltma yönünde hedefler belirlenen, karbon ayakizi
ofsetleme konusunda daha fazla önlem almayı hedeflemekteyiz. ilki 2020 yılında
oluşturulan "gülipek tekstil korusunu" sonraki yıllarda dikilen ağaç sayısı
arttırılarak

genişletmeyi

ve

çalışanların

ağaç

dikiminde

faal

olarak

bulundurmasıyla, çevre bilincinin arttırılması hedeflemektedir.

YAĞMUR SUYU HASAT PROJESİ
boyahane fabrikasından başlamak üzere, 2021 yılında yağmur suyu hasadının
yapılması ve kademeli olarak tüm fabrikalarımızda uygulanması planlanmaktadır.
iyi uygulama örneği olan, bu projenin hayata geçirilmesi ile yağmur suyu üretim
hattında kullanılacaktır.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇİŞ
yenilenebilir enerjinin gerekliliğini ve sürdürülebilir üretim yapmanın temel taşı
olan, yenilenebilir enerjiye geçiş zorunluluğunun farkında olan gülipek, 2021
yılında iplik fabrikasından başlayarak, kademeli bir şekilde boyahane ve 2022 yılında
da

dokuma

fabrikasında

yenilenebilir

enerji

kullanımına

geçiş

yapılması

hedeflemektedir.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - FİLTRE PROJESİ
Uludağ üniversitesi çevre mühendisliği bölümü ile, ram makine bacalarından
birine, faydalı olacak filtre seçimi ve filtre
çalışmalar yapılması planlamaktadır.
56
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veriminin arttırılması konusunda

PROJELERİMİZ

KARBON AYAK İZİ
küresel ısınma riskinin ne kadar tehlikeli olduğunu görmekte ve Karbon ayak izini
azaltmanın çevresel sürdürülebilirlik ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma
açısından önemini herkese anlatmak adına;karbon ayakizi farkındalığının özellikle
genç nesillere aktarılması hedeflenmektedir.
üniversite-sanayi işbirliği aracılığıyla, tekstil sektöründe karbon ayakizi örneğinin
"karbon ayakizi eğitimi" adı altında, çevre mühendisliği son sınıf öğrencilerine
aktarılması planlanmaktadır. bu eğitimden edindikleri bilgilerle, geri dönüşlerin
tarafımızca gözlemlenebilmesi açısından, seçilecek olan alt tedarikçilerimizin karbon
ayak izi hesaplamasını gerçekleştirebilecekleri bir proje planlanmaktadır.

ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ
tesislerimizdeki entegre kirlilik, çevresel boyut analizi ve çevresel risk analizi ile
her yıl takip edilmektedir. gerçekleştirilen bu analizler sonucunda, önlemler
alınmakta ve oluşabilecek çevre kazalarının önüne geçilmektedir. bu gerekliliğin
bilinci ile üniversite çevre mühendisliği bölümü öğrencilerinin entegre kirlilik
hesaplama yapması ve bu kirliliğin yönetilmesi konusunda bilinçlendirmesi adına,
örnek tesis olunması hedeflenmektedir. bu bağlamda, üniversitesi öğrencilerine
işletmelerimizin tanıtılması ve öğrencilerin iş hayatına girmeden sektör hakkında
bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONFERANSI
üniversite

iş

birliği

ile

sürdürülebilirlik

konularının

anlatıldığı

ve

sürdürülebilir kalkınma amaçları hakkındaki konferanslara konuşmacı olarak
katılınması

ve

kurumsal

sürdürülebilirlik

konusundaki

gereklilikleri,

sürdürülebilirliğin önemini, yapılan ve yapılabilecek çalışmalarını detaylı olarak
aktarılması

ve

kurumsal

sürdürülebilirlik

hakkındaki

bilgilerin

sunulması

hedeflenmektedir.
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ÇEVRESEL
PERFORMANS

Gülipek
tüm faaliyetlerimizde ilk önceliklerimizden biri,
çevrenin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır.
dolayısıyla, doğal kaynaklar korunmakta ve atıklar
geri dönüştürülerek döngüsel ekonomiye katkı
sağlamaktadır.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2020
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ÇEVRE
YÖNETİMİ
Gülipek'deki

Sürdürülebilirlik değerlendirme anketine katılan

Enerji tüketim

çalışan ve paydaşlarımızın %95.4'ü diyor ki...

optimizasyonu
yeterlidir.

YÖNETİM YAKLAŞIMIMIZ
Çevre politikası ve sürdürülebilirlik

Politikamız

kalkınma amaçları
Bölüm yöneticisi

Çevre ve sürdürülebilirlik sorumlusu

sürdürülebilirlik

7 kişi

Ekibimiz
ISO 14001:2015

Yönetim sistemimiz

doğal kaynaklara sahip
çıkmak, atıkları 5s kuralı

ÇEVRESEL GİDERLER

ile yönetmek, önce insan,
önce çevre mottusunu

çevre giderleri

250.000₺

Gülipek'te çevre algısı,

benimsemek ve tüm
çalışanlarında bu algıyı

200.000₺

oluşturmaktır.

150.000₺
100.000₺

kaynağında atık azaltımının
ekonomik ve ham kaynak

50.000₺
0₺

bakımından yarattığı etkinin
bilinci ile, çevre için ayrılan
2018

2019

2020

yıllık bütçeyi her geçen yıl
arttırmaktayız. 2020 yılında

çevre politikası

doğal kaynaklarımızı
en verimli şekilde
kullanarak, hem doğal
kaynak tüketimini
azaltılmakta, hem de

(GRI 102-46, GRI 102-11)
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ekonomik performansımız
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arttırılmaktadır.

covid-19 virüsünün etkin
olması sebebiyle düşen gider
kaleminin sonraki yıllarda
aynı oranda artması
hedeflenmektedir.

Boyahane ve dokuma fabrikasında,
2020 yılında yaptığımız atık
yönetimi faaliyetleri sonucu,
sıfır atık belgesi aldık!

geriye dönük

10 yılda

çevre cezası almadık!

2020 yılında çevre yönetim
stratejimizi revize ederek,
tüm fabrikalarımıza

14001:2015 çevre yönetim
belgesini aldık!
çevre boyutlarını ve
çevresel risk
analizlerini
tamamlayarak daha
etkin ve güvenilir bir
çevre yönetimi sürecini
etkin kıldık.

ÇEVRE
YÖNETİMİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2020

61

ÇEVRE EĞİTİMLERİ
Sürdürülebilir Çevre Yönetiminin İlk
Adımının, Çalışanları Bilinçlendirmek Ve
Eğitim Kalemlerinden Geçtiğine İnanan
Firmamız, Çevre Eğitimlerinı Sürekli Ve Yasal
Yükümlülüğün Üzerinde Yapılmaktadır.
2020 Yılı Eğitim Konuları Aşağıdaki Gibidir:
Temel Çevre,
Geri Dönüşüm, Tekrar Kullanım Ve Geri
Kazanım,
Atık Pil Ve Akümülatörlerin Yarattığı
Kirlilik Ve Bertaraf Yöntemleri,
Sıfır Atık,
Dönüşüm

Döngüsel

Ekonomi

Ve

Geri

Çevre Ve Çevre Kirliliği İşletme Atık
Yönetimi
Çevre
Mevzuatı
İdari
Yaptırımlar,
Kimyasal Yönetim (Mrsl,Rsl,Reach,Zdhc)
Kimyasal Yönetim (Hm Kalitesi Ve Kimyasal
Kısıtlamaları)
Kimyasal Yönetim (Kimyasal Döküntü Ve
Sızıntı Durumları)
Atık su Deşarj Acil Durum,
14001:2015 Çevre Yönetimi,
Çevresel Strateji Ve Geliştirme

enerji ve su verimliliğini
arttırmak amacıyla,
emisyon ve diğer
atıklarımızı kaynağında
ve kademeli olarak
azaltacak temiz
tenolojilere ve atık geri
dönüşüm uygulamalarına
yatırım yapmaktayız
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Sıfır atık belgesinin alınması ile renk bazında
işletme
içindeki
konteynırların
sayısı
arttırılmıştır.
Çevre
bilinçlendirme
eğitimleri
düzenleyerek çalışanlarımıza, çevre kirliliği
ve iklim değişikliğinin, nedenleri ve etkileri
açıklandı.
Çevremizde
bulunan
kirlilik
türlerine dikkat çekerek. Çalışanlarımıza
bağlı
olduğumuz
mevzuatları
ve
anlaşmaları anlatarak, önemine dikkat
çekildi.

ENERJİ
YÖNETİMİ
Gülipek

Sürdürülebilirlik değerlendirme anketine
katılan çalışan ve paydaşlarımızın %87.4'ü diyor
ki...

Yenilenebilir enerji
kaynaklarının
kullanımına teşvik
etmektedir.

YÖNETİM YAKLAŞIMIMIZ
Politikamız

çevre Politikası

Hedefimiz

%5 elektrik enerjisi Azaltımı

Baz yılı - hedef yılı 2018 - 2021
TOPLAM ENERJİ

üretilen her
ürün için daha az
enerji kullanmak
bizim için
stratejik öneme

30.000.000 kWh

sahiptir.

20.000.000 kWh

Gülipek öncelikli
çalışmalarının
arasında her zaman

10.000.000 kWh

0 kWh

enerji tasarrufu yer
almaktadır. sürekli
2017

2018

2019

2020

***doğal gaz tüketimleri kWh cinsinden hesaplanarak, Grafikte
elektrik ve doğal gaz toplam tüketimleri belirtilmiştir.

enerji tüketimi tekstil sektöründe aktif bir rol
oynamakta ve gülipek, üretimde girdi olarak
doğalgaz ve elektrik enerjisi kullanmaktadır.
tüm faaliyetlerimiz boyunca, kullandığımız
Enerji tüketimini takip ederek, proaktif önlemler
almaktayız.
2020 yılında enerji tüketimimizi bir önceki yıla
göre azaltarak, 2021 için oluşturduğumuz
hedeflerimizi arttırdık.
(GRI 302-5)

daha az enerji ile daha
fazla üretim
temeline dayanan
çalışmalar
yürütmektedir.

2020 yılında,
enerji tüketimimizi
azalttık!
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ELEKTRİK
ENERJİSİ
ELEKTRİK TÜKETİMİ
ELEKTRİK TÜKETİMİ

yenilenebilir
enerjiye geçiş
hedeflerimizi
belirledik.

2017

2018

2019

iklimlendirme
sisteminde a++++ enerji
tasarruflu
iklimlendirme sistemi
kullanmaktayız.

00
0.
00
4.

.0
00
3.0

0

00

kW

kW

h

h

h
kW
00
.0
00
2.
0

1.0

00

.0
0

0

0

kW

kW

h

h

2020

Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla, gün
geçtikçe daha yüksek hedeflerle daha
verimli çalışma şartlarını sağlamak amacıyla,
projeler geliştirmekteyiz. projelerin detaylı
anlatımı enerji verimlilik arttırıcı projeler
kısmında sunulmaktadır.

rapor yılında

478.660,13 ₺

elektrik tasarrufu
sağladık!
2 yılda toplam

850.082,05 ₺

tasarruf yaparak
%50.2 oranında
tasarruf sağladık!
(GRI 302-5)
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DOĞALGAZ
DOĞALGAZ TÜKETİMİ
DOĞALGAZ TÜKETİMİ (SM3)
2017

2018

1.859.371,54 ₺
Doğalgaz tasarrufu

2019

sağladık!
2020
0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

İşletmelerimizin hiç birinde kömür kullanılmamaktadır. Kömürün yarattığı
hava kirliliği, sera gazı etkisi, asit yağmurları ve iklim değişikliği gibi
etkilerini dikkate alarak mevcut ve kurulması planlanan tesislerimizde
kömür kullanmamayı taahhüt ettik.
doğalgaz kazanımızda tam yanma verimliliğini sürekli takip ederek,
ortalama yanma verimliğinin % 95 olduğu sonucu ile yakıt kaybını minimize
etmek için çalışmalarımıza devam ettik.

(GRI 302-5)

YÖNETİM YAKLAŞIMIMIZ
Politikamız

çevre Politikası

Hedefimiz

%3 azaltım

Baz yılı - Hedef yılı

2018 - 2021
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YAKIT
YAKIT TÜKETİMİ
MAZOT

BENZİN

30.000 L

İşletmelerimizde
kullandığımız
araçlarımızın bir kısmını
hibrit araçlar ile
değiştirerek motorin
yakıt tüketimimizi
azalttık.

20.000 L

10.000 L

0L

2019

2020

yakıt tüketimini en aza indirmek için;
Şirket araçları elektrikli araçlarla ya
da daha az yakıt tüketen araçlarla
değiştirildi,
Güzergâh belirlenirken daha kısa ve
çalışanların
bir
arada
yaptıkları
seyahatlerin tercih edilmesi konusunda
eğitimler düzenlendi,
Lastiklerin havasının düzenli kontrol
edilmesi
düzenlendi,

konusunda

eğitimler

Geleneksel yakıt yağı yerine yakıt
verimli motor yağı (eğer mevcutsa)
kullanıldı.
Verimli araba kullanımı ile
şoförlere eğitimler düzenlendi.

ilgili
(GRI 302-5)
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2020 yılında

toplam yakıt
tüketimimizi
8.313,26 L azalttık

ENERJİ VERİMLİLİK
ARTTIRICI PROJELER

ENERJİ

YAPILAN
İŞLER

TASARRUFU

İZOLASYON

%3.5

ORANI

ENERJİ

YAPILAN
İŞLER

TASARRUFU

Brülor
değişimi

%2.92

ORANI

KAZANÇ
(TL)
84.795

KAZANÇ
(TL)
70.663

(GRI 102-11)
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YAPILAN
İŞLER
ELEKTROSTATİK
FİLTRE

ENERJİ
TASARRUFU
ORANI
%3,54

ENERJİ

YAPILAN
İŞLER

TASARRUFU

ISI GERİ
KAZANIMI

%16.2

YAPILAN
İŞLER
AÇIK BUHAR

ORANI

ENERJİ
TASARRUFU
ORANI
% 2.8

KAZANÇ
(TL)
85.600

KAZANÇ
(TL)
2.294.160

KAZANÇ
(TL)
68.900

(GRI 102-11)
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ENERJİ

YAPILAN
İŞLER

TASARRUFU

KAZAN
İZOLASYONU

%2.8

ORANI

ENERJİ

YAPILAN
İŞLER

TASARRUFU

elektrikli
araçlara
geçilmesi

%13,75

YAPILAN
İŞLER
POMPA VE
VANA CEKETİ

ORANI

ENERJİ
TASARRUFU
ORANI

%5

KAZANÇ
(TL)
68.900

KAZANÇ
(TL)
20.458,04

KAZANÇ
(TL)
96.633

Toplam %50,51 enerji Tasarruf
oranı
Toplam 2.790.109,04 tl kazanç!
(GRI 102-11)
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EMİSYON
YÖNETİMİ
YÖNETİM YAKLAŞIMIMIZ
Karbon ayak izi üretim kg %3 Azaltım

Hedefimiz

Baz yılı - Hedef yılı 2019 - 2022
İşletmelerimizde proses bacaları, havalandırma ve yakma bacaları gibi 9
tane emisyon kaynağımız bulunmaktadır.
Kaynaklardan çıkan CO, NOx, SOx, toz ve VOC parametreleri insan
sağlığı için belirlenen ve yönetmeliklerle sınırlanan değerleri
aşmamaktadır.
Emisyonlarımızı azaltmak adına uludağ üniversitesi ile koordinasyon
halinde
çalışılmaktadır.
boyahane
fabrikamızda
bulunan
ram
bacalarından birinde, elektrostatik filtre mevcuttur.
bacalarına filtre takılması planlanmakta ve emisyon

diğer ram
salınımının

azaltılması hedeflenmektedir. elektrostatik filtrenin verim ölçümünün
2021 yılında yapılması planlanmaktadır.
Ayrıca işletmemizde bulunan diğer makinelerde de siklon çember toz
filtre kullanmaktadır.
EMİSYON ÖLÇÜM HARCAMALARI
EMİSYON HARCAMALARI
2020

2019

2018
0₺
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5.000 ₺

10.000 ₺
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15.000 ₺

20.000 ₺

25.000 ₺

Sürdürülebilirlik değerlendirme anketine
katılan çalışan ve paydaşlarımızın %96.2'si
diyor ki...

Gülipek
Sera gazı
emisyonlarının
(karbon emisyonunun)
azaltılmasına katkı
sağlamaktadır.

atmosferde salınımları artan
sera gazları, karbondioksit (co2)
eşdeğeri
cinsinden
her
yıl
hesaplanmaktadır. kumaş başına
atmosfere salınan karbondioksit
(co2) miktarı tespit edilmektedir.
2019 yılından itibaren hesaplamaya
başladığımız karbon ayak izimizi,
azaltmak için her yıl
yeni
hedefler
belirlenmekte
ve
iyileştirme
çalışmaları
gerçekleştirilmektedir.

KARBON AYAK İZİ HESABI
2020 YILINDA

KARBON AYAK İZİMİZİ

2020

2732,735 tonCO2e
AZALTTIK!
2019

0

2.500

5.000

7.500

10.000

2020 Karbon Ayak İzi raporu
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karbon yönetimi
ve
strateji geliştirme
karbondioksit (co2) salınımlarımızı iyileştirmek için çalışmalar
yürütmekteyiz, elektrikli araçlar kullanmaya özen göstermekte ve yakıt
olarak kömür kullanmamaktayız.
Karbon ayak izi raporumuzda açığa çıkan sonuçlar ışığında atmosfere
salınan
karbondioksit
gerçekleştirmekteyiz.

(co2)'i

ofsetlemek

amacıyla

çalışmalar

2019 yılında 200 adet kızıl çam ağacı dikilerek, 82 tonCO2e ofsetlenmiş ve
2020 yılında 1.000 adet kızıl çam ağacı dikilerek "Gülipek tekstil korusu"
kurulmuş ve 420 tonCO2e ofsetlenmiştir.

SERA GAZI HESABI

KAMSAM 1

Forklift motorin
kullanımı
Doğalgaz
Jeneratör
motorin kullanımı

KAMPSAM 2

Elektrik

KAPSAM 3

Hammadde nakliye
yakıt tüketimi
Ürün nakliye
yakıt tüketimi
Uçak seyahatleri
Kaçak emisyonlar

Şirket araçları
yakıt kullanımı

Klimalar
İklimlendirme

72
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Yangından
korunma
sistemleri
Atık
bertarafı
nakliyesi
sırasında
yakıt
tüketimi

Kapsamlara göre karbon ayak izi dağılımı (tonCO2e)
7.500

2019 yılına oranla 2020 yılında,

5.000

kapsam 1’ de % 55,91,
kapsam 2’ de % 61,27 ve
kapsam 3’ de % 43,41 oranında

2.500

0

sera gazı salınımını azalttık.

KAPSAM 1

KAPSAM 2

KAPSAM 3

elektrik oluşan karbon ayak izi kıyaslaması (tonCO2e)
2.000
1.500
1.000
500
0

2019

2020
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SU
YÖNETİMİ

doğal kaynakların sınırlı olması

YÖNETİM YAKLAŞIMIMIZ

ve her geçen gün azalmasının bir

Hedefimiz

%10 Azaltım

sonucu

olarak,

Baz yılı - Hedef yılı

2019 - 2022

endüstriyel

evsel
kaynaklı

ve
su

tüketimlerinin sarfiyatları takip
edilmekte

ve

azaltma

faaliyetlerinde bulunularak yıllık
hedefler belirlenmektedir.

SU TÜKETİMİ
SU TÜKETİMİ (M3)

ilk

500.000

yağmur

400.000

olarak,

suyu

2021

hasadı

hayata
olan

200.000

yağmur

dolayısıyla,
2018

2019

2020

sağlanacaktır.

toplanacak
sert

su

aktarılacaktır.
yağmur

üretimde
2017

projemizin

suyu

havuzuna

100.000

yılında

geçirilmesi

hedeflenmektedir.

300.000

0

adım

suyunun

kullanılması
kademeli

şekilde,

tüm fabrikalarımızda yağmur suyu
hasatı

projesinin

gerçekleşmesi

planlanmaktadır.

%49.1

(GRI 303-1, 303-3)

Oranında su
tüketimimizi
azalttık.
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**faal olarak su tüketimimizin bu oranda azalmadığı, bu
azalımın covid-19 faktörü dolayısıyla gerçekleştiği, ürün
başına su tüketim azaltım oranı daha düşük olduğu tespit
edilmiştir.

Fabrikalarımız, su havzası koruma
alanlarının dışında bulunmakta olup,

Gülipek olarak su
tüketimimizi her

kullanılan su miktarı düzenli olarak
takip

edilmekte

faaliyetleri

sene daha fazla

ve

için

azaltım
çalışmalar

gerçekleştirilmektedir.

oranda

2021 yılında Boyahane fabrikamızda

azaltmaktayız.

jet makinelerinden çıkan atık suyu
tekrar kullanabilmek adına, proses

2021 yılında
Boyahane
fabrikamızda
Yağmur suyu
hasadı projesinin

suyu

geri

kazanımı

hedeflemekteyiz.

Ayrıca 2021
yılında atık su
geri kazanım

kurmayı

Bu

hedefler

doğrultusunda 2022 yılının sonuna
gelmeden
kazanımının

proses

suyu

faaliyete

geri

başlaması

planlanmaktadır.
(GRI 303-3)

hayata geçirilmesi
planlanmaktadır.

tesisi

Boyahane ve dokuma fabrikalarında
oluşan atık sular Yeşil çevre atık su
Arıtma

Tesisine

verilmektedir.

Bu

sayede

etkilenen su kaynağı ya da

doğal yaşam alanı bulunmamaktadır.

tesisi kurmak için

fabrikada bulunan borularda kayıp

çalışmalara

kaçak olup olmadığı sürekli kontrol

başlamayı

edilmektedir.

hedeflemekteyiz.
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ATIK
YÖNETİMİ
Sürdürülebilirlik değerlendirme anketine
katılan çalışan ve paydaşlarımızın %89.5'i diyor
ki...

Gülipek'de
Çevrenin
korunmasını teşvik
edici ürünler
sunulmaktadır.

Gülipek olarak
katı-sıvı-gaz tüm atıklarımızı

YÖNETİM YAKLAŞIMIMIZ
%8 Azaltım
Baz yılı - Hedef yılı 2019 - 2022
Hedefimiz

önemsemekte ve atıklarımızın
azaltılması,
insan ve çevre sağlığına
uygun şekilde bertaraf
edilmesi konusunda önlemler
almaktayız.

Fabrikalarımızda

atık

yönetiminde

temel

amacımız,

atıklarımızın

oluşumundan bertarafına kadar geçen sürede çevre ve insan sağlığını
korumaktır. Gülipek’de faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıklarımızın
geri dönüştürülmesini ve geri kazanılmasını sağlamaktayız.

İplikhane fabrikamızdaki

ATIK UZAKLAŞTIRMA GİDERLERİ
ATIK MAALİYETLERİ

7.500 ₺

5.000 ₺

2.500 ₺

0₺
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2018

2019
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2020

proseslerden çıkan
telefleri geri dönüşüm
işlemlerinden geçirerek
2023 yılında hammadde
olarak geri kazanmayı
hedeflemekteyiz. Bu şekilde
atık miktarlarını azaltmayı
ve döngüsel ekonomiye
katkıda bulunmayı
amaçlamaktayız.

Sürdürülebilirlik değerlendirme anketine katılan çalışan
ve paydaşlarımızın %90,7'si diyor ki...
Gülipek'de
atık azaltımı

Gülipek olarak tesislerimizde atık yönetiminin ilk adımı
atıklarımızın oluşumunu kaynağında azaltmaktır.

uygulamaları
yeterlidir.

Tüm tesislerimizde atık yönetiminde 5s kuralının
uygulanması ve çevresel kirliliği kaynağında önlemek adına,
kapsamlı bir proje başlattık.
Atık türlerimizi ve miktarlarını belirleyerek, atıklarımızı
kaynağında ayrıştırmakta ve atıkları tanımlayarak atık
sahalarında biriktirmekteyiz.
2020 yılı kasım ayı itibari ile işletmemizde sıfır atık
uygulamaları başlatılarak, üretimden ve ofislerden çöp
kutuları kaldırılmış, çeşitli yerlere sıfır atık kutuları
yerleştirilmiştir,
bu kutu ve konteynerlar renk ve atık
türlerine göre tanımlanmıştır.
çalışanlarımız için sıfır atık bilgilendirme eğitimleri
düzenlenerek, "daha yeşil, daha temiz bir çevre için sıfır atık"
sloganı kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. sıfır atık
belgesinin boyahane ve dokuma fabrikaları için alınmasını,
2022 yılında ise, sıfır atık nitelikli belgesi için başvuruların
yapılmasını planladık.

KATI ATIK
YÖNETİMİ
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2020 YILINDA

TEHLİKELİ ATIK
MİKTARIMIZI
4703 KG
AZALTTIK
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TEHLİKESİZ ATIK
MİKTARIMIZI
32483 KG AZALTTIK

Higg Index
Gülipek olarak higg ındex sistemine 2021 yılında dahil olduk. Bu
sistem SAC (SUSTAINABLE APPARAEL COLITION) tarafından geliştirilen
bir

doğrulama

sistemidir.

İşletmeler

kendi

çevresel

ve

sosyal

performanslarını seçerek, öz değerlendirmelerini yapabilmektedirler.
bizlerde 2020 yılının çevresel ve sosyal performansımızı ölçmek
amacıyla boyahane fabrikamızı değerlendirdik ve doğrulattık.
gerçekleştirilen denetim sonucunda skorlarımızın, çevresel ve sosyal
performansımızın çok yüksek olduğunu, dolayısıyla şirket sosyal ve
çevresel yol haritamızın doğru yönetim ve stratejiyle ilerlediğini
kanıtlamaktadır. aynı vizyon ve hedeflerle gerçekleştirdiğimiz
üretim, her daim öncü, her daim üretken, her daim çevreci ve saygılı
yaklaşım ile sektörde liderdir.
higg fem skorumuz

fem puanı: 84
fslm puanı: 95

higg fslm skorumuz

gerçekleştirdiğimiz
üretim, her daim
öncü, her daim
üretken, her daim
çevreci ve saygılı
yaklaşım ile
sektörde liderdir.
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GRI İÇERİK İNDEKSİ
Raporumuzu GRI Standartları Temel Seçeneğini örnek alarak hazırladı

GRI 101: TEMEL 2016
AÇIKLAMANIN
RAPORDAKİ YERİ

GRI 102: GENEL BİLDİRİMLER
2016
kurumsal profil
GRI 102-2

faaliyetler, markalar, ürünler ve hizmetler

sayfa 14

GRI 102-6

hizmet verilen pazarlar

sayfa 14

GRI 102-7

kuruluşun ölçeği

sayfa 7

GRI 102-9

tedarik zinciri

sayfa 8

GRI 102-10

kuruluş
ve
tedarik
gerçekleşen değişiklikler

GRI 102-11

ihtiyatlık ilkesi

sayfa 60, 67, 68, 69

GRI 102-12

harici girişimler

sayfa 36

GRI 102-13

kurumsal üyelikler

sayfa 15

zinciriyle

ilgili sayfa 8

strateji
GRI 102-15

kilit etkiler, risk ve fırsatlar

sayfa 28

etik ve dürüstlük
GRI 102-16

değerler, ilkeler, standartlar ve davranış
normları

sayfa 28

GRI 102-17

etik ile ilgili mekanizmalar

sayfa 21

yönetişim
GRI 102-18

yönetim yapısı

sayfa 21, 22

paydaş katılımı
sayfa 27

GRI 102-41

paydaş gruplarının listesi
toplu iş sözleşmeleri anlaşması

GRI 102-42

paydaşların belirlenmesi ve seçilmesi

sayfa 24

GRI 102-43

paydaş katılımı yaklaşımı

sayfa 24, 25

GRI 102-44

kilit konular ve paydaşların öncelikleri

sayfa 24, 25

GRI 102-40

sayfa 50
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GRI 101: TEMEL 2016
AÇIKLAMANIN
RAPORDAKİ YERİ

GRI 102: GENEL BİLDİRİMLER 2016
raporlama
GRI 102-46

rapor içeriği ve sınırlarının tanımlanması

sayfa 28, 30, 31, 60

GRI 102-47

öncelikli konular listesi

sayfa 29

GRI 102: YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 2016
GRI 200 EKONOMİK STANDARTLAR SERİSİ
GRI 201 EKONOMİK PERFORMANS, 2016
GRI 200
GRI 201-4

GRI 103-1 öncelikli konular ve sınırları

sayfa 28, 30, 31

devletten alınan finansal destekler

sayfa 34

GRI 300 ÇEVRESEL STANDARTLAR SERİSİ
GRI 302-5

ürün
ve
hizmetlerin
gereksinimlerindeki azaltımlar

GRI 303-1

kaynak bazında toplam su çekimi

sayfa 74

GRI 303-3

geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan su
miktarı

sayfa 74, 75

enerji

sayfa 63, 64, 65, 66

GRI 400 SOSYAL STANDARTLAR SERİSİ
GRI 401 İstihdam, 2016
GRI 401-2

GRI 401-3

geçici veya yarı zamanlı çalışanlara
sağlanmayan ve tam zamanlı çalışanlara
sağlanan yan haklar
doğum iznine ayrılan çalışanlar

sayfa 50

sayfa 50

GRI 403 İş sağlığı ve güvenliği, 2016
GRI 403-1

resmi müşterek yönetim - işçi sağlık ve
güvenlik komitelerinde temsil edilen toplam
iş gücü yüzdesi

sayfa 48

GRI 404 Eğitim ve öğretim, 2016
GRI 404-3
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düzenli performans ve kariyer gelişim sayfa 50
değerlendirilmesine tabi çalışanların yüzdesi
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