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Değerli Paydaşlarımız,

Değerli Paydaşlarımız,

Türkiye’nin 81 ilinde 5.000’in üzerinde mağazamızda her 
gün düşük fiyat stratejimizle müşterilerimize en kaliteli 
hizmeti sunmak için çalışıyoruz. 2015 yılından bu yana 
günde ortalama üç yeni mağaza açarak ülkemizin her 
ilinde erişilebilir olmayı başardık. Her yıl ülkemize 
kazandırdığımız 4.000 yeni istihdam, birlikte çalıştığımız 
tedarikçiler ve hizmet sunduğumuz müşterilerimizin 
sayısının artmasıyla sorumluluk alanımız gün geçtikçe 
daha da genişledi, genişlemeye devam ediyor. Böylesi bir 
operasyonu nasıl yönettiğimizi, faaliyetlerimizin 
toplumsal, çevresel ve ekonomik etkilerini şeffaflıkla 
kamuoyuyla paylaşmak üzere ilk kez Sürdürülebilirlik 
Raporumuzu yayımlıyoruz.

Çalışmalarımızın temelinde, çalışanlarımızın mutluluğu, 
müşterilerimizin memnuniyeti ve tedarikçilerimizin 
gelişimi yatıyor. Sürdürülebilir bir iş modeliyle, tüm 
paydaşlarımız için katma değer yaratırken aynı zamanda 
perakende sektöründeki rekabette etkin şekilde yer 
almayı ve uygun fiyatlı zincir marketler arasında 
farklılaşmayı hedefliyoruz.

Lojistikten mağazalarımıza tüm operasyonlarımızda 
enerji verimliliği sağlayan projeler hayata geçiriyoruz. Bu 
sayede karbon salımını azaltarak iklim değişikliğiyle 
mücadeleye katkı veriyoruz.

Bununla birlikte, müşterilerimizin yeni alışveriş eğilimlerini 
takip ederek hazırladığımız mobil uygulama üzerinden 
alışveriş yapma imkânı sunan Cepte Şok uygulamamızla 
müşterilerimize zaman kazandırıyor ve onların hayatlarını 
kolaylaştırıyoruz.

2018 yılının ilk yarısında halka arz sürecimizi 
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halka arzla 
elde edilen kaynak, şirketimizin finansal 
sürdürülebilirliğine önemli katkı sağladı. Bu yeni 
dönemde kaynağı, bizleri başarıyla daha da ileriye 
taşıyacak hedeflerimize ulaşmak amacıyla yapacağımız 
yeni yatırım ve uygulamalar için kullanacağız. Halka 
açılma sürecinin ve buna bağlı olarak hız 
kazandıracağımız sürdürülebilirlik çalışmalarımızın, 
şirketimize kurumsal yönetim, hesap verebilir ve şeffaf iş 
uygulamaları geliştirme; çevresel ve toplumsal 
performansımızı arttırma noktasında önemli getirileri 
olacağını ön görüyoruz. Bu yolla hem finansal hem de 
finansal olmayan varlıklarımızın değerini maksimize 
etmeyi hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın ve gelecek 
hedeflerimizin yer aldığı ilk Sürdürülebilirlik Raporumuzu 
sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Çalışma 
arkadaşlarım başta olmak üzere bu yolculukta bizlerle 
olan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 

Saygılarımla,

CEO
Uğur Demirel
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Şok Marketler Ticaret A.Ş. olarak sürdürülebilirlik 
performansımızı paylaşmak amacıyla ilk sürdürülebilirlik 
raporumuzu yayımlıyoruz. İvme kazandırdığımız 
sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bu raporla birlikte 
paydaşlarımızla paylaşmayı arzu ediyoruz. 

Raporumuzu, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) 
Standartları ‘Temel’ seçeneğine uyumlu olarak hazırladık. 
Bunun yanı sıra Raporda Gıda Sektör Ekini referans aldık 
ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu’nun 
(SASB) İşlenmiş Gıdalar Rehberi’nden yararlandık.

Raporumuzun çatısını oluşturan öncelikli konu 
alanlarımızı, uluslararası paydaş katılım standardı olan 
AccountAbility AA1000SE Standardına uygun olarak 
hem iç hem dış paydaşlarımızın katılımıyla belirledik. 1 
Ocak – 31 Aralık 2017 yılı performansımızı kapsayan 
raporumuzda gerektiği yerlerde geçmiş verilerle 
kıyaslayarak değişimleri yansıttık.

Rapor Hakkında

Faaliyetlerimiz, 1995 yılında 13 mağaza ile başladı. Yıldız 
Holding bünyesine 2011 yılında katılmamızla birlikte 
büyüme sürecini başlattık ve Dia, Onurex, DimDown ve 
Teda mağazalarını bünyemize kattık. 2015 yılı itibari ile 
organik büyümemiz ivme kazanmaya başladı. Türkiye’nin 
81 ilinde 5.100’ü Şok mağazası ve 498’i mini indirim 
formatlı UCZ mağazası olmak üzere 2017 yıl sonu 
itibariyle toplam 5.598 mağazamız, 24 dağıtım 
merkezimiz ve 24.000’den fazla çalışanımızla, şirketimize 
yön veren vizyon ve misyonumuzdan ödün vermeden, 
müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri 
yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzdeki özgün ve ulusal markalarla 
birlikte meyve ve sebze kategorisinde de ürünler 
sunarak, müşterilerimizin temel ihtiyaçlarını evlerine en 
yakın noktadan tek seferde karşılamalarını sağlıyoruz. 
Farklılaşmış iş modelimiz, her gün düşük fiyat stratejimiz, 
müşteri ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan ve kolay 
alışveriş deneyimi sunan mağaza konseptimiz ile en iyi 
hizmeti vermeye hedefliyoruz.

Hakkımızda

24.255 çalışan

81 ilde 5.100 mağaza

650 milyon satış işlemi

1.000 tedarikçi

9,5 milyar TL net satış geliri 
Farklılaşmış iş modelimiz, kaliteli ürün çeşitliliğimiz, 
uygun fiyat ve ileri hizmet anlayışımız ile müşterilerimize 
en elverişli alışveriş deneyimini sunmak, iş ortaklarımızın 
ve çalışanlarımızın ilk tercihi olmaktır.

Misyonumuz

En çok tercih edilen perakende markası ve Türkiye’nin 
önde gelen modern gıda perakendecisi olmak ve 
yatırımcılarımız için değer yaratmaya devam etmektir.

Vizyonumuz
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Soru, görüş ve önerilerinizi 
surdurulebilirlik@sokmarket.com.tr adresi 
üzerinden iletebilirsiniz.

Her gün 
müşterilerimizin 
memnun olacağı 
bir alışveriş 
deneyimini onlara 
yaşatmak 
amacındayız.

“

“



Kurumsal yönetim hakkında detaylı bilgiye 
www.sokmarketyatirimciiliskileri.com 
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Kurumsal yönetim, şirketimizin performansını etkin bir 
biçimde yönetmemizi, geleceğe yönelik stratejiler 
geliştirmemizi ve bulunduğumuz rekabetçi koşullarda 
uzun dönemli değer yaratmamızı mümkün kılan 
uygulamalar sunar. Şirket olarak kurumsal yönetim 
alanında bir dönüşüm geçirmekteyiz. Bu gelişimde, Yıldız 
Holding liderliğinde başladığımız sürdürülebilirlik 
dönüşümü ve halka açılma yolculuğunun ve bu yolda 
attığımız kurumsallaşma adımlarımızın önemli bir payı 
var. Hedefimiz; adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu iş 
süreçleriyle şirket yapılanmamızı geliştirmek ve 
performansımızı ileriye taşımak.

Kurumsal yönetim yapılanmamızın en önemli birimi olan 
Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nun 
toplanma takvimi her yılın başında belirlenir. Şirketimizin 
stratejik, finansal ve operasyonel konularını istişare eden 
ve her hafta toplanan İcra Kurulu, CEO’nun 
başkanlığında, şirketin tüm fonksiyonlarını temsil eden 12 
üyeden oluşur. 

Yapılanmamızda ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler 
konusunda aktif olarak rol alan Kurul ve komiteler 
aşağıdaki şekildedir;

Kurumsal Yönetim

• İcra Kurulu

• Ticari Komite

• Disiplin Kurulu

• Denetim Komitesi – Yeni

• Kurumsal Yönetim Komitesi – Yeni

• İnsan Kaynakları Komitesi

• Yatırım Komitesi

• Tedarik Zinciri Komitesi

• Sürdürülebilirlik Kurulu – Yeni

• Dijital Kurul

• Toplam Kayıp Komitesi

İş etiği, şirketimizin faaliyetlerinin temelini oluşturur. 
İşimizi güven vererek, iş ahlakıyla yürütür ve uzun vadeli 
itibarlı bir kurum kültürü oluşturmak üzere çalışırız. Bu 
çalışmalar rekabetin yoğun olduğu sektörümüzde bizi 
ayrıştırarak müşterilerimiz nezdinde güven veren bir 
şirket olarak konumlanmamızı sağlayacaktır. Yıldız 
Holding çatısı altında belirlenen Etik İlkeler ve Çalışma 
Prensipleri’ni iş süreçlerimizde rehber alır, dürüst ve adil 
iş yapma değerlerini sahipleniriz. Müşterilerimiz, 
çalışanlarımız, gelecekteki hissedarlarımız, iş ortaklarımız, 
tedarikçilerimiz, rakiplerimiz, kamu kurumları ve toplumla 
olan ilişkilerimizi etik sorumlulukla yürütürüz. Paydaşlar 
etik konusundaki usulsüzlükleri, ŞOK Usulsüzlük Bildirim 
Merkezi (UBM), Yıldız Holding Müşteri İletişim Merkezi 
(MİM) ve Yıldız Holding Etik Hat kanalları üzerinden 
iletebiliyorlar. Çalışanlarımız şikâyetlerini Yıldız Holding 
aracılığıyla iletmek için Etik Bildirim Hattını (0216 524 34 
24) veya etik.bildirim@yildizholding.com.tr e-mail 
adresini kullanıyorlar. 

Herhangi bir usulsüzlük olması durumunda usulsüzlüğün 
kapsamı dar ise konu Şube İnsan Kaynakları Komitesi’nde 
yerinde değerlendirilir. Ancak karar alınamaması, 
delillerin net olmaması ve usulsüzlüğün çok taraflı olması 
gibi durumlarda konu, Şube İnsan Kaynakları Komitesi 
tarafından Disiplin Kurulu’na iletilir.

İş etiği, çalışanlarımızı, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele 
konusunda da bilinçli hareket etmeleri konusunda 
sorumlu kılar. Satın alma, inşaat ve yatırım süreçleri, depo 
yönetim süreçleri ve mağaza operasyonları bu konuda 
riskli birimlerimizi oluşturur. Bu süreçlerde Etik İlkeler ve 
Çalışma Prensipleri’ne sıkı uyum gözetiriz. Tüm 
çalışanlara Etik İlkeler ve Çalışma Prensipleri’ni tebliğ 
ediyor, kuralları kabul ettiklerine dair yazılı beyanlarını 
alıyoruz. Genel merkezde etik ilkeler konusunda eğitimler 
düzenleyerek çalışanlarda farkındalık oluşturuyoruz.

İş Etiği

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında 
ürettiğimiz değeri arttırmak için yapacağımız stratejik 
yatırımlara yön vermek üzere şirket bünyemizde 
Sürdürülebilirlik Kurulu’nu oluşturduk. Bu yapılanma, 
Yıldız Holding’in küresel sürdürülebilirlik liderliği 
yolculuğunda başlattığı dönüşüm çalışmasının bir parçası 
olarak, şirketimizin sürdürülebilirlik kültürünü 
benimseyerek rekabet ve marka değerini arttırmasına 
yönelik çalışmalarına yönelik şekillendi. 

Sürdürülebilirlik Kurulu, sürdürülebilirlik stratejisini, 
hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturmak, 
çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konusunda riskleri 
haritalamak ve pro-aktif olarak yönetmek, 
sürdürülebilirlikle ilgili performans ölçütleri belirlemek, 
çalışanları bu alanda bilgilendirmek ve politikaların 
içselleştirilmesi için çalışmalar yapmak, paydaşlarla etkin 
bir iletişimi kurgulamak gibi sorumluluklara sahiptir. 
Kurul, yılda en az iki kez toplanarak çalışmalarını planlar.

Sürdürülebilirlik Yönetim Yapısı 

Risk Yönetimi

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Yıldız 
Holding risk yönetimi çatı yaklaşımıyla yönetilir. Halka arz 
sürecimizle birlikte daha sistematik bir Risk Yönetimi 
yaklaşımı için yapılanmamızı güçlendirmekteyiz. 
Sürdürülebilirlik çalışmalarımız dahilinde, güvenlik, ürün 
güvenliği, tedarik zinciri, iş sağlığı ve güvenliği gibi 
geleneksel iş risklerimiz dışında finansal ve finansal 
olmayan tüm risklerimizi daha kapsamlı ve sistematik 
olarak değerlendirmelere başlayacağız.

CEO
Kurul Başkanı

CFO Ticaret
Direktörü

Pazarlama
Direktörü

Satış ve
Operasyon
Direktörleri

İnşaat,
Yatırım ve

Teknik Satın
Alma Grup

Müdürü

Proje
Müdürü

Kalite
Müdürü
(Kurul 

Sekreteryası)

İnsan
Kaynakları

Grup
Direktörü

Etik İlkeler ve 
Çalışma 
Prensipleri’ne sıkı 
uyum gözetiriz “
“

Sürdürülebilirlik Kurulu’nda CEO, CFO, Satış ve 
Operasyon, Ticaret, İnsan Kaynakları, Kalite, İnşaat, 
Yatırım ve Teknik Satın alma gibi şirketimizin önemli 
bölümlerinden yöneticiler yer alıyor. 

Yıldız Holding Yönetim Kurulu’nun sponsoru olduğu 
Sürdürülebilirlik Girişimi, kurumsal itibar ve risk yönetimi 
için şirketimize katkı sağlıyor. Girişim aynı zamanda 
sektörümüzün küresel gündemini, mega trendlerini, yeni 
gelişen regülasyon ortamını (BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri dahil) ve tüm paydaşlar tarafından ortaya 
konan ana meselelerin stratejik bir çerçevede söylem ve 
eylem birliği içerisinde yönetilmesini sağlıyor. 
Çalışmalarımızı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Girişimi ana 
sponsoru Ali Ülker’e raporluyoruz.
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Haritaladığımız paydaşlarımızla farklı metotlar aracılığıyla gerektiği her an etkin bir iletişim kurmaya özen gösteriyoruz. 
Paydaş ilişkilerini geliştirecek yeni aksiyonlar gelecek stratejimizde önemli bir yer tutuyor.

Paydaş İletişimi

Şok Marketler olarak Yıldız Holding liderliğinde geliştirilen bütüncül bir yönetim anlayışı getiren “sürdürülebilirlik, 
gelecek nesillere vaadimiz” söylemini benimsiyoruz. Bu söylem, performansımızı ürün, toplum ve dünya olmak üzere üç  
bacaklı bir yaklaşımla geliştirmemize aracı oluyor ve çalışmalarımıza temel oluşturuyor.

Bu kapsamda kurumsal hedeflerimiz;

Müşteri güvenliğini odağa alarak ürünlerin en yüksek standartlarda, şeffaflıkla ve cazip koşullarda müşterilere 
ulaştırılmasını sağlamak ve onlara sağlıklı beslenme ve yaşam tarzlarını benimseme konusuna İLHAM VERMEK – ÜRÜN,

Çalışanlar ve toplum için sosyal ve ekonomik kalkınma sağlayacak çalışmalarla toplumsal eşitliği geliştiren iş 
modelleriyle toplumla BİRLİKTE GÜÇLENMEK – TOPLUM,

Doğal kaynakları koruyarak, enerji verimliliğini ve tasarrufunu ön planda tutarak gelecek nesiller için çevre koşullarını 
İYİLEŞTİRMEK – DÜNYA.

1 2015 yılında Birleşmiş Milletler’e üye 193 devlet, 2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu bitirmeyi, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmeyi ve gezegeni korumayı amaçlayan 
17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ni kabul etti. Hedeflerin detayları için: http://www.kureselhedefler.org/

Çalışmada çevresel, sosyal ve yönetimsel (ÇSY) 
performansımızı arttırabilecek alanları, küresel ve 
sektörel trendlerle ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleriyle  ilişkisini kurarak risk ve fırsat 
perspektifinden değerlendirdik. Detaylı literatür taraması 
sonucunda öne çıkan konularımızı belirledik. Konuları 
paydaşların görüşlerine açmak üzere öncelik derecesini 
haritalandırdığımız sivil toplum kuruluşları, tedarikçiler, 
çalışanlar ve kamu kurumları gibi farklı gruplardan 51 
kişiyle paylaştık ve öncelikli konularımızı doğruladık. 
Analize yanıt veren paydaşlarımız, perakende sektörüne 
yön veren en önemli iki küresel trendi dijitalleşme ve 
değişen sorumlu müşteri davranışları olarak vurguladı. 
Odaklanmamız gereken ortak ve öncelikli konularımızı 
buna göre şekillendirdik.

Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Entegre ve başarılı bir yönetim için belirli stratejik 
alanlara odaklanmanın önemli olduğuna inanıyoruz. 
Rekabetin yoğun olduğu perakende sektöründe hem 
işimiz hem de paydaşlarımız için değer 
yaratabileceğimiz, bizi rakiplerimizden farklılaştıran ve 
şirketimizi stratejik anlamda daha ileriye taşıyacak 
alanları belirlemeye odaklandık.

Bu kapsamda paydaş analizi için, uluslararası 
standartlarda yer alan metotları esas alarak saha süreci 
yürüttük, şirketimizin farklı birimlerinden yöneticilerimizin 
ve uzmanların katıldığı çalıştaylar ve derinlemesine 
görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerdeki kararlara 
Yönetim Kurulu düzeyinde onay aldık.

Raporumuzun ilgili bölümlerini inceleyebilirsiniz.

Nasıl Yönetiyoruz? 
Müşteri Odaklılık

Ürün
Tedarik Zinciri Yönetimi

Çalışanlar
Çevresel Etki

Tedarik Zinciri Yönetimi

Müşteri Odaklılık

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi
Ürün Çeşitliliği - Müşteri Odaklılık

Çalışanlar

Çevresel Etki

Öncelikli Konu

Dijitalleşme
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Ürün Güvenliği ve Kalitesi

Mağazalarımızdan alışveriş yapan milyonlarca 
müşterimizin sağlığını gözeten ürünler sunmaya önem 
veriyoruz. Tarladan sofraya ürün güvenliğini sağlamak ve 
müşterilerimize sağlıklı ürünler sunmak için ulusal ve 
uluslararası kalite standartlarından ödün vermiyoruz. 
Tedarikçilerimizi yılda iki defa ve ihtiyaç olması 
durumunda kontrollerden geçiriyor, sadece 
standartlarımızı bire bir karşılayan şirketlerle çalışıyoruz. 

Ürün güvenliği ve helal gıda denetimi yaptığımız 
tedarikçilerimizin oranını her yıl arttırıyoruz. Denetimden 
geçirdiğimiz tedarikçilerimiz 2015 yılına kıyasla 2017’de 
%21 artış gösterdi. Uyguladığımız kontrol ve denetimler 
aracılığıyla tedarikçilerimizin gelişimine destek oluyor, 
standartlarını her zaman yüksek seviyede tutmalarını 
teşvik ediyoruz. 

Sadece tedarikçilerimizde değil, ürün satış ve muhafaza 
noktalarımızda da denetimler yapıyoruz. Bu kapsamda 
mağaza ve depolarımızda ürün güvenliği denetimleri 

Şok Marketler’de ürünlerin en yüksek standartlarda, 
şeffaflıkla ve cazip koşullarda müşterilere ulaştırılmasını 
sağlamak her zaman önceliğimiz. Müşteri güvenliğini 
odağa alıyor, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzlarını 
benimsemeleri konusuna müşterilere ilham veriyoruz.

Müşteri odaklılık yaklaşımını öncelikli tutuyor, ürün ve 
tedarik zinciri yönetimimizi bu anlayışla, bütünsellik 
içerisinde gerçekleştiriyoruz.

ÜRÜN – İLHAM VERMEK

Türkiye’nin uygun fiyatlı zincir marketleri arasında Şok 
Marketler’i ayrıştıran en önemli gücümüz, müşterilere 
yakınlığımızla sunduğumuz zengin çeşitliliğe sahip 
hesaplı ve kaliteli ürünler. Müşterilerin farklı ihtiyaçlarına 
her zaman çok sayıda ve çeşitli seçeneklerle yanıt 
vermeyi amaçlıyoruz.

Temel gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde ulusal ve 
uluslararası markalı ürünler ile öz markalı ürünleri 
mağazalarımızda müşterilerle buluşturuyoruz. Mis, Piyale, 
Mintax, Evin, Amigo gibi tarihçesi olan özgün 
markalarımız ile en çok satan ulusal markaları 
raflarımızda sunuyoruz. Tüm ürünlerin daima kaliteli ve 
güvenli olmasına büyük önem veriyoruz.

Ürün Çeşitliliği

Şok Marketler’de ürün ve hizmetlerimizin odağına 
müşterilerimizi koyuyoruz. Çünkü müşteri memnuniyetini 
en yüksek seviyede tutmak iş başarımız için büyük önem 
taşıyor. Mağazalarımızı ziyaret eden ya da online olarak 
alışveriş yapan her müşterimizin kaliteli ve hesaplı ürün 
portföyümüz ve konseptimizle alışveriş deneyimini 
geliştirmek için çalışıyoruz.

Müşterilerimizin hızla değişen beklenti ve ihtiyaçlarını 
takip ediyor, alışveriş deneyimlerini inovatif ve dijital 
çözümlerle geliştiriyoruz. Kendi alanımızda bir ilk olan 
Cepte Şok isimli mobil uygulamamızla internetten 
alışveriş hizmetini hayata geçirdik. 

Her bütçeye uygun ürünlerimizle Türkiye’nin her yerinde 
erişilebilir olmayı hedefliyoruz. 2015 yılında 
mağazalarımızın konseptini tamamen yeniledik ve ürün 
yelpazemizi çeşitlendirdik. Bu nedenle, 2017 yılında 1.100 
yeni mağaza ile 81 ilde 5.000’in üzerinde mağazaya 
ulaştık. 

Müşterilerimizin büyük çoğunluğu bireysel müşterilerden 
oluşuyor. Mağazalarımızın satış işlemi sayısı 2015 yılına 
kıyasla ortalama %60 artış göstererek 2017 yılında 650 
milyonu aştı.

Müşteri Odaklılık

yapıyor, süreçlerimizi uluslararası kalite standartlara 
uygun hale getiriyoruz. 

Ürün güvenliğini sağlayan IFS Lojistik ile ISO 22000 Gıda 
Güvenliği Sistem Sertifikası’nın standartlarıyla uyumlu 
şekilde süreçlerimizi planladık. Belgelendirmeyi 2019 
yılında tamamlamayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte, tüm 
ürün güvenliği süreçlerimizin ISO 9001:2015 Kalite Sistem 
Yönetimi standartlarına uygun olarak yönetmek 2019 yılı 
hedeflerimiz arasında yer alıyor. Tedarikçilerimizin IFS ile 
BRC Uluslararası Gıda Güvenliği Standardı veya FSSC 
22000 Gıda Güvenliği Sistem Sertifikası belgelerini 
almalarını zorunlu tutuyoruz.

Tedarikçilerimize yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Mevzuatı’na uygunluk 
denetimi, helal gıda denetimi ve ürün grubuna bağlı 
olarak organoleptik, kalibre, ağırlık, ambalaj, etiket vb. 
alanlarda denetimler yapıyoruz. Tedarik Zinciri 
politikamızı 2018 yılı içerisinde yayınlamayı ve tedarik 
zinciri kapsamındaki denetimlere sosyal ve çevresel 
kriterleri dâhil etmeyi hedefliyoruz.

Bununla birlikte tedarikçiden kaynaklanan kalite 
problemli ürünlerin, müşteriye ulaşmasını engellemek 
amacıyla Şok Destek üzerinde, sorunlu ürünlerin 
bildirileceği “Çağrı Yönetimi” sistemi geliştirilmiştir. 
Böylelikle etkin bir takip sistemiyle müşterilerimizin 
sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir durum 
oluşmasının önüne geçiyoruz.

Çağrı yönetimine bildirilen kusurlu ürünlerin tedarikçiye 
iadesini sağlamak için dijital bir sistem oluşturduk. 
Tedarikçiler kusurlu ürünlerini sistem üzerinden takip 
ederek kalite ile ilgili düzeltici faaliyetler 
gerçekleştiriyorlar. 

Çağrı Yönetimi 

Kalite ekibimiz, mağazalardan iletilen çağrılara göre 
yeniden ürün kontrolleri yapıyor ve tedarikçinin 
üretiminden kaynaklı ürün problemlerini çağrı olarak 
kaydediyor. Bu uygulamamızla müşterilerimiz için ürün 
güvenliğini sağlamayı, tedarikçilerimizin kalite sistemlerini 
iyileştirmelerini, müşteri şikâyetleri ve ürün imha 
oranlarını her yıl düzenli olarak azaltmayı amaçlıyoruz. 
Çalışmalarımız sonucunda mağaza başına düşen 
ortalama çağrı sayısı 2015 yılına kıyasla %47 azalarak 
2017’de 5,5’e düştü.

Müşteri Deneyimi

Faaliyet gösterdiğimiz sektörde rekabet etmek ve tercih 
edilen bir marka olmak için müşterilerimize 
beklentilerinin ötesinde bir alışveriş deneyimi yaşatmayı 
amaçlıyoruz. Yakınlık, uygun fiyat, çeşitlilik, rahat ve kolay 
alışveriş, ulusal ve özgün markalı ürünlerimizden oluşan 
zengin portföyümüz olmak üzere beş temel alanda 
farklılaştığımız özgün iş modelimiz sayesinde bu 
hedefimizi gerçekleştirebiliyoruz.

Geniş ve her geçen gün büyümekte olan mağaza 
ağımızla müşterilerimize mümkün olduğunca yakınız. Her 
gün düşük fiyat stratejimiz kapsamında müşterilerimize 
uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerle birlikte farklı avantajlara 
sahip promosyonlar sunuyoruz. Müşterilerin tek 
noktadan tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yaklaşık 
1.500 ürün çeşidini raflarımızda bulunduruyoruz. 2015 
yılında konsepti yenilenen mağazalarımızda kategorilere 
ayrılmış düzenli reyonlar, geniş ve aydınlık koridorlar ile 
müşterilerimize rahat ve keyifli bir alışveriş ortamı 
yaratıyoruz. 

Mağaza Başına Ortalama
Çağrı Sayısı

10,4

5,5

20172015

%47 Azalma

Her gün müşterilerimize

mutlu bir alışveriş tecrübesi
yaşatmak amacındayız.
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Müşterilerimizin 
temel ihtiyaç 
ürünlerinin 
tamamına yakınını 
karşılamak için 
çalışıyoruz. “

“
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14.630

2015 2016 2017

19.071

29.000

MİM’e İletilen Müşteri Çağrı Sayısı

Perakende
Teknoloji Ödülü
Perakende Teknoloji Ödülü
IDC Perakende Teknoloji 
Ödülleri her yıl perakende, 
e-ticaret ve teknoloji 
şirketlerinin en iyi dijital 
projelerini belirliyor. 
2017’de Cep’te Şok mobil 
uygulamamız ile “En İyi 
Dijital Kanallar Projesi” 
ödülünü kazandık.

Cepte ŞOK: Mobil Alışveriş 
Uygulaması

Müşteri Memnuniyeti Araştırması

Müşterilerin ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerini 
almadan kendimizi geliştirmemizin mümkün olmadığına 
inanıyoruz. Müşteri deneyimini etkin şekilde yönetmek ve 
değişen müşteri eğilimlerini takip etmek için çalışmalar 
yapıyoruz. Bu kapsamda müşteri memnuniyet 
araştırmalarına başvuruyoruz.

Her bir mağazamızda 2015 yılından bu yana ürün, 
mağaza fiziksel durumu, personel hizmet kalitesi, meyve 
ve sebze reyonu olmak üzere dört temel konu başlığında, 
yılda iki kez bağımsız araştırma şirketi aracılığıyla Gizli 
Müşteri Memnuniyeti Araştırması yapıyoruz. Habersiz ve 
gizlice yapılan ziyaretler ile müşterilerimizin gözünden 
mağazalarımızın performansını değerlendiriyoruz. 
Araştırma sonuçlarına göre, 2015 yılına kıyasla %27 
oranında memnuniyeti artırarak 2017 yılı Aralık ayında 
87’ye taşıdık. Böylece, 82 olan sektör ortalamasının 
üzerine çıkarak “çok iyi” seviyesine  ulaştık.

Bunun yanı sıra müşterilerimizin marka imajımızı 
değerlendirdikleri Marka Sağlığı Araştırmasında 2017 
yılının tamamında sektörde akla ilk gelen ikinci marka 
olduk.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Daha iyi bir deneyim geliştirmek için sadece 
araştırmalarla yetinmiyor; müşterilerimizin bize her 
zaman ulaşmasını sağlayarak onları dinliyoruz. Bu 
kapsamda, müşterilerimizin iletişim kanallarımızdan talep, 
görüş ve beklentilerini iletmeleri öncelikli konularımız 
arasında yer alıyor. 

Müşteri geri bildirimlerini internet sitemizde yer alan 
iletişim formu 
(www.sokmarket.com.tr/iletisim/iletisim-formu), Yıldız 
Holding Müşteri İlişkileri Merkezi’nin (MİM) 0212 576 33 
00 numaralı çağrı merkezi ve mim@yildizholding.com.tr 
e-posta adresi üzerinden alıyor ve yanıtlıyoruz. Müşteri 
şikâyetleri ile ilgili gerekli aksiyonları, geribildirimi takip 
eden 3 iş günü içerisinde gerçekleştiriyoruz. 
Yanıtladığımız çağrı sayısı 2015 yılından bu yana yaklaşık 
2 katına çıkarak 2017 yılına 29.000’e ulaştı. 
Müşterilerimizin %40’ı internet, %60’ı telefon üzerinden 
geribildirimlerini iletiyor. Tüm müşterilerimize ait bilgilerin 
güvenliği ve gizliliği Holding MİM ile aramızdaki sözleşme 
kapsamında garanti altındadır. 

2Araştırma şirketinin kullandığı metodolojiye göre 85 ve üzeri puan alanlar “çok iyi” kategorisinde değerlendirilmektedir.

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de müşterilerin alışveriş 
alışkanlıkları teknolojik gelişmelere paralel olarak 
değişirken, internetten alışverişin hacmi gittikçe büyüyor. 
Perakende sektörünü yakından ilgilendiren bu gelişmelerin 
takipçisi olarak şirketimizde birçok alanda dijital dönüşüm 
başlattık. Müşterilerimizin eğilimlerini göz önünde 
bulundurarak hazırladığımız ve dijitalleşme projelerimiz 
arasında önde gelen internetten alışveriş yapma imkânı 
sunan Cepte Şok uygulamamızla müşterilerimize zaman 
kazandırıyor ve hayatlarını kolaylaştırıyoruz. “Tıkla, Gel, Al” 
mantığıyla çalışan uygulamamızda müşterilerimiz 
istedikleri ürünü seçip teslim almak için bir zaman dilimi 
belirliyor ve en yakın Şok Market’ten hazırlanmış 
paketlerini aynı gün içinde beklemeden alabiliyor. Uygulamamız cepten kolay ve hızlı alışveriş deneyimi sunarken aynı 
zamanda kullanıcılara kampanyalar ve indirimli ürünleri bildirerek daha hesaplı bir alışveriş sağlıyor. 

Müşterilerimizin olduğu her yerde olmak istiyoruz. Temmuz 2017 yılında 18 mağazada hayata geçen Cepte Şok 
uygulaması, yıl sonuna kadar 38 mağazaya yayılarak yaklaşık 3.000 kullanıcıya ulaştı. Uygulamamızı önümüzdeki 
dönemde tüm mağazalarda devreye almayı planlıyoruz. 

A.L.F.A. Ödülü
Marketing Türkiye’nin, 
sikayetvar.com’da yer alan 
şikayetleri baz alarak 25 
sektörden müşteri 
deneyimini en iyi yöneten 
markaları değerlendirdiği 
yarışmada 2016 yılında 
müşteri deneyimini en iyi 
yöneten indirim marketi 
olarak A.L.F.A Ödülü’nü 
kazandık.
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• İleri Planlama ve Talep Tahmini

İleri planlama ve talep tahmini projemiz kapsamında 
geliştirilen sistemle ürün satış tahminlerini 
gerçekleştirerek tedarikçilerimizle paylaşıp, onların 
önceden hazırlık yapmalarını ve daha verimli çalışmalarını 
sağlayacağız. Bu şekilde stoklarımızda doğru ürün 
bulunurluğumuzu daha da ileri taşımayı hedeflemekteyiz.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Yerel Tedarik 

Ülkemizdeki yerli üreticinin gelişimini desteklemek ve iş 
kapasitesini arttırmak için yerel satın almayı tercih 
ediyoruz. Raflarımıza taşıdığımız ürünlerin %100’ünü 
yerel firmalardan temin ediyoruz. Küçük üreticileri 
desteklemek ve yöresel ürünlere sahip çıkmaktan 
mutluluk duyuyoruz.

Şirketimizi geliştirirken birlikte iş yaptığımız 
ortaklarımızın da gelişmelerini amaçlıyoruz. Çalışma 
şartlarımıza uyum sağlayan tedarikçilerimiz hem kalite 
standartlarını yükseltiyor hem de ürün yelpazesini 
genişletiyorlar. Birbirinden öğrenme süreci gibi 
tanımladığımız bu ilişkimizi karşılıklı kazan-kazan ilişkisine 
çevirdik.

Operasyonel Verimlilik ve Dijital 
Uygulamalar

Şirketimizdeki dijital dönüşümü; faaliyetlerimizde 
verimliliği artırmak, insan kaynaklı hataları önleyerek 
riskleri azaltmak ve hizmetlerimizi iyileştirmek amacıyla 
kullanıyoruz. Daha etkin bir tedarik zinciri yönetimini 
yapabilmek için dijitalleşmeden faydalanıyoruz.

Birbirini etkileyen aşamalardan oluşan tedarik zinciri 
yönetiminde en iyi sonuca ulaşmamız için her halkayı 
etkin ve verimli yönetmeye ihtiyacımız var. Her bir 
aşamaya dair sorunları ve gelişim alanlarını tespit ederek 
tüm zinciri kapsayan çözümler buluyoruz. Bu amaçla, 
teknolojik gelişmeleri yakın takip ederek tedarik 
zincirimiz için dijital uygulamalar geliştiriyoruz.

Bu kapsamda 2016 yılından beri kullandığımız sipariş 
öneri sistemi ile mağazaların depolara olan siparişlerini 
geçmiş veriler doğrultusunda ve insan hatasını en aza 
indirecek şekilde yönetiyoruz. Böylece, 2015’te 37 gün 
olan stok gün sayımız 2017 itibariyle 31 güne gerilemiş, 
mağazadaki stok bulunurluk oranı 2015’te %97,3 iken, 
2017’de %98,6’ya yükseldi.

Devam eden; İleri Planlama ve Talep Tahmini, Ürün 
Dağıtım Algoritması, Sipariş Öneri Sisteminin 
Geliştirilmesi ve Otomatik Fatura Kapatma dijital 
projelerimizle de tedarik zinciri süreçlerimizi daha da 
güçlendirmeyi hedefliyoruz.

• Ürün Dağıtım Algoritması 

Ürün dağıtım algoritması ile müşterilerimize 
sunduğumuz promosyon ürünlerinin mağazalara 
dağılımını dijital hale getireceğiz. Bu projeyle, iki haftalık 
satış hedefi gerçekleştirme oranını iyileştirmeyi 
hedefliyoruz.

 • Sipariş Öneri Sisteminin Geliştirilmesi 

Sipariş Öneri Sistemi uygulamamızı iyileştirmeye devam 
ederek etkinliğini artırmayı ve stok gün sayısını azaltmayı 
amaçlıyoruz. 

• Otomatik Fatura Kapatma

Otomatik faturalandırma ile manuel olarak yapılan 
faturalandırma sisteminden kendi kendini yönetebilen 
dijital bir masraf yönetimine geçmeyi hedefliyoruz. 
Merkez ofis, depolar ve mağazalarımızda bütçe 
dâhilindeki yatırım satın almaları ve masraf yönetiminin 
yeni sistem üzerinden anlık takibi ve raporlamasını 
yapabileceğiz. Böylece hem zaman ve iş gücünden 
tasarruf edip hem de hataların önüne geçeceğiz. Nakliye 
faturalarının otomatik olarak kapatılması da bu proje 
kapsamında sağlandı.

Mağazaları ziyaret eden 
müşterilerin ürün 
portföyümüzdeki tüm ürünleri 
her zaman bulabilmeleri için 
stokların titizlikle takip 
edilmesi çok önemli.
 

                 Çalışan Görüşü “

“
Perakende sektörünün son iki yılda en hızlı büyüyen 
şirketi olarak, hizmet ağımızı genişlettik ve 81 ilde 5.100 
mağazaya ulaştık. Bu başarımızda, tedarik zinciri 
süreçlerimizdeki iyi uygulamalar ile çalışmalarımızdan 
ilham alan, bizimle birlikte güçlenen ve müşterilerimizin 
beklentilerine uygun kaliteli ürünler üreten 
tedarikçilerimiz önemli rol oynuyor. 2017 yılı itibariyle 
1.000 farklı tedarikçiyle çalışıyoruz.

Müşterilerimize kalite-fiyat dengesinde ürünler sunmak 
için tedarik zincirimizi en etkin şekilde yönetmemiz 
gerekiyor. Bunun için tedarik zincirimizi entegre bir süreç 
olarak ele alıyor; üreticilerimizden mağazalarımıza kadar 
stratejik iş birliği gerektiren bu sürecin her aşamasında 
operasyonel mükemmelliğe ulaşmak için çalışıyoruz. Bu 
kapsamda Türkiye ekonomisine de katkı vermek üzere 
yerel satın alma yapmak, müşterilerimize sunduğumuz 
ürünlerde güvenliği sağlamak ve faaliyetlerimizde 
verimliliği arttırarak riskleri azaltmak için dijital dönüşüm 
projeleri geliştiriyoruz.

Tedarik zincirimizi daha verimli ve etkin yönetmek için bu 
yılın sonunda Merkezi Tedarik birimini kurduk. Depo 
bazında yapılan takip yerine geçen merkezi sistem ile 
tedarik zinciri yönetiminde stok gün seviyesini koruyarak 
ürün bulunurluğunu sağlamayı, sezonluk planlamaları 
daha etkin yapabilmeyi amaçlıyoruz. Verimli tedarik 
zinciri yönetimimiz kapsamında performansımızı 
yükseltmek için yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. 

Sipariş Öneri
Sisteminin

Geliştirilmesi

Ürün
Dağıtım

Algoritması

Otomatik
Fatura

Kapatma

İleri
Planlama ve

Talep 
Tahmini

Dijital
Projeler
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Türkiye’nin her yerine yayılan ağımızla Şok Marketler için 
sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak çok 
önemli. Çalışanlar ve toplum için bu katkıyı yaratmak 
üzere toplumsal eşitliği geliştiren iş modelleriyle toplumla 
birlikte güçleniyoruz.

Çalışanlara sunduğumuz ve onları mutlu eden her 
çalışma daha güçlü bir toplum yapısının oluşmasına da 
katkı veriyor.

Kategoriye Göre Çalışanlar

%96

%4

Mavi Yaka Beyaz Yaka

Çalışan Gelişimi

Teknolojik gelişmelerle alışveriş alışkanlıklarının hızla 
değişmesi, müşterilerimizin farklılaşan beklenti ve 
talepleri, sektörel rekabetteki artış gibi faktörler 
perakende şirketlerinin değişime hızlı adapte olmalarını 
zorunlu kılıyor. Bu nedenle, sektördeki yeniliklere uyum 
sağlamamızın, stratejik hedeflerimizde ilerlememizin ve 
sektörde örnek uygulamalar ortaya koymamızın ancak 
çalışanlarımızın özverisi ve gelişimiyle mümkün 
olabileceğine inanıyoruz. 

Fırsat eşitliğini ve adil yönetim anlayışını esas alarak 
çalışanlarımıza eğitim, gelişim ve kariyer planlama 
imkânları sunuyoruz. Çalışanlarımızı değerlendirirken 
göstermiş oldukları performansı, sahip oldukları deneyim 
ve geliştirdikleri uzmanlıklarını dikkate alıyoruz.

Performans ve Kariyer Yönetimi

Ortak bir kademe yapısı ile yönetilen ve işin içeriğine 
dayalı ücretlendirme sistemi kullanıyoruz. Yıllık piyasa 
ücret araştırmaları dikkate alınarak hazırlanan bu sistemle 
çalışanlarımızın işlerini değerlendirerek eşit, rekabetçi ve 
piyasayla uyumlu ücretlendirme sunuyoruz. 
Çalışanlarımıza pozisyona göre değişebilen yan hak 
paketleri sunuyoruz. 

Merkez ofisimizde görev alan çalışanlarımız için 
uyguladığımız Performans Yönetim Sistemi 
değerlendirme sonuçlarına göre yönetici ve üzeri 
çalışanlarımızı yıllık performans primi ile ödüllendiriyoruz. 
Ayrıca, satış ekibindeki çalışanlarımızın performanslarını 
teşvik etmek için satış primi uyguluyoruz. Bununla 
birlikte, şirketimize belirgin şekilde katkısı olan 
çalışanlarımızı en kısa sürede ödüllendirmek amacıyla 
“Anlık Ödüllendirme” sistemini başlattık. Bu sisteme göre 
yöneticiler, istedikleri bir çalışanı ödüle aday 
gösterebiliyor. İlgili çalışanın üst yöneticisine doğrudan 
ulaşan öneriyi değerlendirme sonucu uygun bulmamız 
halinde ödüllendiriyoruz.

Hedef Belirleme

Ara Değerlendirme

Değerlendirme

Performans
Değerlendirme Sistemi
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Çalışanların performanslarını değerlendirmeleri, geleceğe 
yönelik hedefler belirlemeleri ve gelişim alanlarını fark 
etmeleri ancak etkin bir performans yönetimiyle mümkün 
olabilir. Bunun için Performans Yönetim Sistemi 

Cinsiyete Göre Çalışanlar 

%60

%40

Kadın Erkek

Müşteri odaklılığın ön plana çıktığı ve rekabetin yoğun 
olduğu perakende sektöründe fark yaratabilmemiz, en 
değerli paydaşımız olan çalışanlarımızın mutluluğuyla 
yakından ilişkilidir. İnsan kaynağımızın mutluluğu ve 
memnuniyeti için çeşitliliğe önem veren, eşit, adil ve 
sağlıklı bir iş ortamı yaratarak sektörün gerektirdiği 
yetkinliklerle kendilerini geliştirebilecekleri eğitim 
imkânları sunuyoruz.

Her sene daha da büyüyen ekibimizi en etkili şekilde 
yönetmek için insan kaynakları uygulamalarımızı gözden 
geçiriyor ve geliştiriyoruz. Şok Marketler olarak, ülke 
istihdamına sürekli katkı sağlıyor ve yarattığımız katma 
değerle yerel ekonomiyi destekliyoruz.  

Türkiye’nin 81 ilinde 5.100’in üzerinde mağazamızda 
görev yapan 24.000’den fazla çalışanımızla büyük bir 
aileyiz. Her yıl 4.000 kişiye yeni istihdam sağlıyor, 
ailemizi daha da büyütüyoruz.

Çalışanlarımızın farklılıklarıyla zenginleştiğimize inanıyor 
ve her türlü ayrımcılığın karşısında duruyoruz. Özellikle, 
kadınların toplumun her alanında var olabilmeleri için 
istihdama katılımlarını önemsiyoruz. Şirketimizde 
kadın-erkek çalışan oranı dengeli bir dağılım gösteriyor. 
Kadın istihdam artışı en çok mavi yakalı çalışanlarımız 
arasında oldu ve mavi yakalı kadın çalışan sayımız bir 
önceki yıla göre %23 artarak 2017’de %41’e yükseldi. 
Toplam kadın çalışan oranımızsa bir önceki yıla kıyasla 
%4 artarak %40’a ulaştı. 

Kadınların, iş hayatına katılmalarını ve çalışma hayatına 
ara verdikten sonra tekrar iş yaşamına dönmelerini 
önemsiyoruz. Kadın çalışanlarımızın çocuk sahibi 
olduktan sonra işe geri dönebilmeleri için uygun çalışma 
koşulları sağlıyoruz. Son üç yılda doğum iznine ayrılan 
çalışanlarımızın yaklaşık %99’u Şok’ta çalışma hayatına 
geri döndü.

Çalışanlar

uyguluyoruz. Bu sistemle, çalışanlarımızın motivasyon ve 
yetkinliklerini arttırırken, aidiyet duygularını da 
güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Yıldız Holding tarafından belirlenen Performans Yönetim 
Sistemi’ni çatı bir sistem olarak merkez ofisimizde görev 
alan çalışanlarımızın tamamı için uyguluyoruz. Buna göre, 
çalışanlarımızın iş sonuçlarını, hedef ve yetkinliği esas alarak 
değerlendiriyoruz. Performans sistemi her sene tekrar eden 
hedef belirleme, ara değerlendirme ve değerlendirme 
dönemi olmak üzere üç ana dönemden oluşuyor. 

Çalışanlarımızın belirlediği hedeflerle birlikte pozisyona 
özel belirlenmiş yetkinlikler üzerinden de 
değerlendirmeye alıyoruz. Yıl sonunda çalışanlarımız 
kendi değerlendirmelerini tamamladıktan sonra, birinci 
ve ikinci yöneticilerinin değerlendirmelerini alıyor ve 
süreç tamamlanıyor. Değerlendirmeler neticesinde tüm 
çalışanlarımızın performanslarını şirket başarı katsayısı ile 
analiz ediyoruz. 

TOPLUM – BİRLİKTE 
GÜÇLENMEK



Liderlik Gelişim Programı
Çalışanlarımızın şirketimizde çalışmayı tercih etmeleri 
bizim için önemli. Bunun yanı sıra uzun vadeli, doğru 
kariyer planlamalarını da destekliyoruz. Bu doğrultuda, 
çalışanlarımıza potansiyellerini en etkin şekilde 
kullanmalarına imkân verecek bir kariyer yolculuğu 
sunuyoruz. Şok Marketler’de bu planlama, performans 
yönetimi ve eğitim süreçleri ile bütüncül bir şekilde ele 
alınıyor. Her yıl merkez ofis ve şube müdürlükleri 
kadrosundaki çalışanlar için “İnsan Kaynakları Kariyer 
Planlaması” yapıyoruz. Bu sayede çalışanlarımızın güçlü 
yanlarını ve gelişim alanlarını analiz ederek, bir sonraki 
yıla kaynak sağlayacak şekilde kariyer haritası 
oluşturuyoruz. İnsan Kaynakları süreçlerinden olan 
70-20-10 modeli ile uyumlu koçluk, mentorluk, sınıf 
eğitimi, rotasyon, proje sorumluluğu gibi süreçleri 
kapsayan gelişim araçlarını hayata geçiriyoruz.

Mağazalarımızda ise, üç ayda bir olmak üzere yılda dört 
kez “Mağaza İnsan Kaynakları Planlaması” yapıyoruz. Bu 
planlama ardından “terfi edebilir” olarak belirlenen 
mağaza yöneticilerini ayrıca değerlendiriyoruz. Vaka 
çalışması, bireysel sunumlar ve soru-cevap bölümlerinin 
sonrasında süreci sonlandırıyoruz ve terfi edecek adayları 
belirliyoruz veya onlara gelişim planları sunuyoruz. Bu 
uygulama sayesinde 2017’de mağaza yöneticilerimizin 
iç terfi oranı yaklaşık %80’e ulaştı.

Bölge yöneticileri, bölge müdürleri ve şube 
müdürlerinden oluşan saha yöneticileri için “Taktik 
Burada” isimli liderlik gelişim programını 2017’de 
başlattık. Program kapsamında, bölge yöneticileri dört 
gün, bölge müdürleri üç gün, şube müdürleri altı günlük 
sınıf eğitimlerine katıldılar. Saha yöneticilerinin yetkinlik 
setinde yer alan sekiz adet liderlik yetkinliğinin 
geliştirilmesine yönelik eğitim içeriklerini programa dâhil 
ettik. Bununla birlikte, şube müdürlerine bir günlük 
koçluk eğitimi verdik. 

Akademi Şok

İhtiyaca Yönelik Eğitimler

Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel yetkinliklerini arttırarak, 
kariyer gelişimlerini desteklemek için ihtiyaçlarına uygun 
eğitim olanakları sunuyoruz.

Merkez ofisimizdeki çalışanlarımız, geniş bir yelpazede 
hazırlanan katalog eğitimlerine katılabiliyorlar. Bu 
eğitimler ağırlıklı olarak sosyal becerileri geliştirmeye 
yönelik liderlik, iletişim, sunum teknikleri, zaman 
yönetimi, problem çözme gibi başlıkları içeriyor. Yönetici 
ve üzeri pozisyonlardaki çalışanlarımız ise aynı katalog 
kapsamındaki liderlik eğitimlerine katılabiliyorlar.

Bununla birlikte, 2016’da oluşturduğumuz mağaza 
eğitmen kadrosu bu yıl 30 şubemizin 26’sına yayıldı. Bu 
yeni yapılanmayla birlikte, mağaza çalışanlarımıza iş 
süreçleriyle ilgili eğitimler vermeye başladık. Bu 
kapsamda mağazalarımızda yeni işe başlayanlar için iki 
günlük oryantasyon eğitimleri düzenliyoruz. Böylece, 
yeni çalışanlarımız sadece iş ortamına kolay alışma fırsatı 
bulmuyor, şirketimiz ve operasyonlarımız hakkında daha 
detaylı bilgiye de sahip oluyorlar.

Liderlik Yetkinlikleri

Geleceği Öngörmek Yüksek Performansı
Teşvik Etmek

İnovasyon Sonuç Odaklılık

Ekibi Güçlendirmek Değer Katmak

Matris Liderlik Başarıyı Kullanmak

1

2015 2016 2017

2

9

Çalışan Başına Eğitim Saati

Çalışan Memnuniyeti Çalışan Bağlılığı

%65

%72 %69

%81

Çalışan Memnuniyeti Anketi

2015

2017

Çalışan Memnuniyeti

Rekabetin yoğun olduğu bir sektörde faaliyet 
gösteriyoruz ve sadece sahip olduğumuz nitelikli insan 
kaynağı sayesinde fark yaratabileceğimize inanıyoruz. Bu 
nedenle, çalışan memnuniyetini üst seviyelere çıkarmak 
için çalışıyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyet düzeyini her 
iki yılda bir ölçüyor, talep ve beklentilerini öğreniyoruz. 
Sonuçlara göre, iyileştirebileceğimiz alanları tespit 
ediyoruz. Çalışanlarımızın %77’si 2017 yılında Çalışan 
Memnuniyeti Anketine katıldı. Anket sonuçlarına göre, 

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımıza güvenli ve huzurlu bir iş ortamı sunmak 
çalışan memnuniyetini sağlamanın en önemli koşulları 
arasındadır. Sektörümüzü ilgilendiren iş sağlığı ve 
güvenliği kurallarını kanun ve yönetmelikler çerçevesinde 
uyguluyoruz. İnsan Kaynakları Grup Direktörümüz, iş 
sağlığı ve güvenliğinden sorumlu en üst düzey yönetici 
olarak CEO’muza konuyla ilgili doğrudan raporlama 
yapıyor.

Merkez ofisimiz ve mağazalarımızda iş sağlığı ve 
güvenliği risklerini belirliyor ve önlemler alıyoruz. Çalışan 
başına verdiğimiz 9 saatlik eğitimin 1 saatini 2017 yılında 
İSG eğitimleri oluşturdu. 

Uluslararası standartlarda İSG uygulamalarını hayata 
geçirmek için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi belgesi almak üzere yürüttüğümüz 
çalışmalarımızı 2019 yılı sonunda tamamlamayı 
planlıyoruz.
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Tüm yaptığımız ek çalışmalarla geçtiğimiz yıl 1,6 olan 
çalışan başına ortalama eğitim saatini 2017 yılında bir 
önceki yıla kıyasla yaklaşık 6 kat arttırarak ortalama 9 
saate çıkardık. 

Şok Marketler’in rakiplerinin 
önüne geçmesini sağlayacak 
en önemli adımın çalışanlara 
yatırım yapılması olduğunu 
düşünüyorum. Ancak, mutlu 
ve şirketine bağlı çalışanlar 
sayesinde mutlu müşteriler 
olabilir. Bunun için çalışan 
gelişimine yönelik eğitimler 
devam etmeli ve çalışan 
memnuniyeti her zaman ön 
planda olmalı.

                 Çalışan Görüşü “

“
Dijitalleşme projelerinden biri de eğitim alanında hayata 
geçirdiğimiz Akademi Şok e-öğrenme ve gelişim 
platformudur. 2017’de pilot uygulama olarak hayata 
geçirdiğimiz Akademi Şok ile genel merkezimiz ve 
mağazalarımızdaki tüm çalışanlarımızın eş zamanlı olarak 
gelişim süreçlerini destekleyerek “birbirinden öğrenen” 
bir şirket kültürünün de temellerini attık.

Akademi Şok’u, zaman ve yer sınırlarını kaldıran, 
erişilebilirliği yüksek, kolay ve anlaşılır içeriğe sahip 
kullanıcı dostu bir platform olarak tasarladık. 
Çalışanlarımız; bilgisayar, tablet ve tüm akıllı mobil 
cihazlar üzerinden ulaşabildikleri platformda mağaza 
süreçleri, temel yöneticilik gibi birçok konuda hazırlanan 
eğitimlere katılabiliyorlar.

Bu platform ile güçlü bir şirket kültürünün oluşmasını 
desteklemeyi ve operasyonel süreçlerimizi daha etkin 
kılmak için çalışanlarımıza en hızlı ve doğru şekilde bilgi 
sunmayı amaçlıyoruz. Başarıya ulaşan pilot uygulamamızı 
tüm çalışanlarımızın kullanımına açtık.

şirketimizde memnuniyet seviyesi 2015 yılına göre %7 
artarak 2017’de %72’ye; çalışan bağlılığı oranı ise %12 
artarak %81’e yükseldi.
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Doğal kaynak ve ekosistemlerden oluşan doğal 
sermayeyi korumayı bugün hayatımıza ve işimize devam 
etmemizi sağlayan en önemli gerekliliklerden biri olarak 
görüyoruz. İşimizi yaparken doğal kaynakları koruyor, 
enerji verimliliği ve tasarrufa yönelik projelerle gelecek 
nesiller için çevresel koşulları iyileştiriyoruz.

Gelecek nesillerin de ihtiyaç duyduğu doğal sermayeyi 
korumak, bugün hayatımıza ve işimize devam etmemizi 
sağlayan en önemli sorumluluğumuzdur. Bu kapsamda, 
küresel çevre sorunlarından biri olan iklim değişikliğiyle 
mücadelede özel sektöre de büyük sorumluluk 
düştüğünün farkındayız. Çevre üzerinde iyileştirici etki 
yaratmak üzere karbon ayak izimizi azaltarak çevresel 
performansımızın en etkin şekilde yönetimi için 
çalışıyoruz. Bu kapsamda ana hedeflerimiz arasında 
enerji tüketimini azaltarak tasarruf sağlamak ve karbon 
salımını azaltmak bulunuyor.

Faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak amacıyla 
operasyon ağımızın tamamında kaynaklarımızı verimli 
kullanmaya yönelik uygulamalar geliştiriyoruz. Geçtiğimiz 
yıl verimlilik projelerimizi hayata geçirmeye başladık ve 
çevresel etkimizi ciddi ölçüde kontrol altına aldık. 
Çalışmalarımızın karşılığını almaya devam ediyoruz. Bu yıl 
mağaza sayımızı %30 arttırmamıza rağmen karbon 
salımını bir önceki yıla kıyasla 1.000 ton CO2 azalttık. 
Aynı dönemde 14 milyon kWh enerji tasarrufuyla 1.565 
hanenin yıllık ortalama elektrik tüketimine eş oranda 
tasarruf sağladık.

Etkin bir çevre yönetimi için hedeflerimizi belirleyerek 
sistem oluşturuyoruz. Çevre yönetim sistemi için gerekli 
kaynakları temin ederek sürekli iyileştirilmesini 
sağlıyoruz. Enerji yönetimi, ambalajlama, atık yönetimi, 
geri dönüşüm, operasyonlarımızda verimli kaynak 
kullanımı ve dağıtım zinciri verimliliği alanlarında 
aksiyonlar alarak çevresel etkilerimizi daha sistematik 
şekilde azaltmayı hedefliyoruz. Çevresel performansımızı 
geliştirmek amacıyla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
belgesi almak için 2019 yılında başvuru yapmayı 
hedefliyoruz.

Çevresel Etki
955

2015 2016 2017

11.263

6.063

Karbon Salımı Azaltımı (ton CO²)

2 milyon

2015 2016 2017

26 milyon

14 milyon

Enerji Tasarrufu (kWh)

Enerji Yönetimi

Çevresel etkilerimizi yöneterek ayak izimizi azaltmak ve 
önemli oranda ekonomik kazanımlar sağlamak için enerji 
yönetimine önem veriyoruz. Bu alandaki çalışmalarımıza 
öncelikle tüm mağaza operasyonlarımızı gözden 
geçirerek başladık. 

Müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin tazeliğini ve ideal 
ortam sıcaklığında korunmasını sağlamak amacıyla 
klimalar da dâhil olmak üzere tüm ekipmanların 
verimliliği ön plana çıkıyor. Ön değerlendirme 
çalışmalarıyla elektrik tüketimimizde büyük bir paya 
sahip olan bu ekipmanların gece kullanım 
fonksiyonlarının doğru şekilde yerine getirilmesi için 
çalışmalara başladık. Enerji verimliliğini dijitalleşmeden 
faydalanarak sağlıyor, gece kapatılması gereken 
ekipmanların otomatik kapatılmasını ve mağaza 
klimalarının çalışma değerlerini sınırlayarak gerekli 
durumlarda çalışmasını sağlıyoruz. Otomasyonlu kontrol 
sistemi ile enerji tasarrufu yapmayı, kar etmeyi, manuel iş 
yükünü azaltmayı ve operasyonel mükemmelliğe 
ulaşmayı hedefliyoruz. 

Ambalaj ve Atık Yönetimi

Ürün ve hizmetlerimizin çevreye etkisini azaltmak için 
dikkat etmemiz gereken önemli konulardan biri 
ambalajlama ve atık yönetimidir. Ambalajlamada 
kullanılan malzemeleri azaltmayı ve çevre dostu 
hammaddelerle üretilen ambalajları tercih ediyoruz.
 
Bununla birlikte, mağazalarımızda plastik poşet 
kullanımını azaltmak için gerekli adımları atıyoruz. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Ocak 
2019 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan “Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında plastik 
poşetler ücret karşılığında verilecek. Hazırladığımız 
aksiyon planlarında yer verdiğimiz bu uygulama 
kapsamında yenilikçi çözümler geliştireceğiz ve çevre 
kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunacağız. 

Sütlük Reyonlarda Enerji Verimliliği Projesi

Mağazalarda enerjiyi verimli kullanmak için sistemlerin 
dönüştürülmesini ve reyonlarda verimlilik odaklı 
bakımların yapılmasını kapsayan bir dönüşüm projesidir. 
Pilot projemizle kompresörlerin daha az çalışmasını 
sağlayarak, soğutulan havanın reyon içerisinde tutulması 
ile merkezi soğutma sisteminin yükünü azaltmayı ve 
soğutmalı reyonlardaki floresanlar yerine LED floresanlar 
takılarak enerji tasarrufu yapılmasını hedefliyoruz. 12 
mağazada test edilen uygulamamızın, karbon salımını 
6.600 ton CO2 azaltırken, %23 enerji tasarrufu 
sağlamasını öngörüyoruz.

Toplam Kayıp Önleme Komitesi

Operasyonel mükemmelliğin önceliğimiz olduğu iş 
süreçlerinde, ürün ve hizmetlerimizden kaynaklanan 
kayıplarımızı iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, 
kayıp ve imha ile ilgili her türlü önleyici aksiyon alınması 
ve kontrol altında tutulması için Toplam Kayıp Önleme 
Komitesi’ni kurduk. Böylece CEO, CFO, İnsan Kaynakları 
Grup Direktörü, Kayıp Önleme Müdürü’nün katıldığı aylık 
toplantılarda konu yakından takip edilecek. 

Toplam kayıp sorununu sistematik şekilde kontrol etmek 
için organizasyon içinde değişiklik yaptık. Belirli 
depolarımızda görevlendirdiğimiz Kayıp Önleme 
Yöneticileri ile Denetim Müdürlüğü’ne bağlı Envanter ve 
Stok Kontrol birimi Kayıp Önleme Müdürlüğü’ne 
raporlama yapacak.
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İLHAM
VERMEK İYİLEŞTİRMEK

RAPOR
HAKKINDA

BİRLİKTE
GÜÇLENMEK

Gelecek nesillerin 
de ihtiyaç 
duyduğu doğal 
sermayeyi 
korumak, bugün 
hayatımıza ve 
işimize devam 
etmemizi sağlayan 
en önemli 
sorumluluğumuzdur. “

“DÜNYA – İYİLEŞTİRMEK



Performans Göstergeleri ve GRI İçerik İndeksi
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Sosyal Performans Göstergeleri

*Şok Marketler A.Ş., Mevsim Taze Sebze Meyve Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teközel Gıda Temizlik Sağlık Marka Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., UCZ 
Mağazacılık Ticaret A.Ş. verileri dahil edilmiştir.

Çalışma Sürelerine Göre Çalışan Sayısı 

0-5 Yıl 

5-10 Yıl 

10 Yıl ve Üzeri 

2015 2016 2017

Kadın 

4.141

728

163

Erkek

6.365

1.259

291

Kadın 

6.032

580

131

Erkek

10.867

1090

231

Kadın 

9.072

507

121

Erkek

13.290

998

267

*Şok Marketler A.Ş., Mevsim Taze Sebze Meyve Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teközel Gıda Temizlik Sağlık Marka Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., UCZ 
Mağazacılık Ticaret A.Ş. verileri dahil edilmiştir.

Bölgelere Göre Çalışan Sayısı

Akdeniz

İç Anadolu

Marmara

Ege

Karadeniz

Güneydoğu Anadolu

Doğu Anadolu

Toplam*

2015

2.809 

1.237 

5.000 

1.937 

1.182 

289 

493 

12.947 

2016

3.554 

2.233 

7.216 

2.658 

1.972 

739 

559 

18.931 

2017

4.405

3.223 

8.951 

3.259 

2.646 

1.120 

651 

24.255 

Yaşa Göre Çalışan Oranı

18-25 Yaş

26-30 Yaş

31-40 Yaş

41 Yaş ve Üstü

%48

%27

%22

%3

2017

*Şok Marketler A.Ş., Mevsim Taze Sebze Meyve Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teközel Gıda Temizlik Sağlık Marka Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., UCZ 
Mağazacılık Ticaret A.Ş. verileri dahil edilmiştir.

Cinsiyete Göre Çalışan Sayısı  

Çalışanlar

Toplam*

2015

12.947 

2016 2017

Kadın 

5.032

Erkek

7.915

18.931 

Kadın 

6.743

Erkek

12.188

24.255 

Kadın 

9.700

Erkek

14.555

Cinsiyete Göre Doğum İznine Ayrılan ve 
Doğum İzninden Dönen Çalışan Sayısı

Doğum İznine Ayrılan Çalışan Sayısı

Doğum İzninin Sona Ermesinden
Sonra İşe Dönen Çalışan Sayısı

2015 2016 2017

Kadın

513

505

Erkek

0

0

Kadın

707

698

Erkek

0

0

Kadın

947

936

Erkek

0

0

Cinsiyet ve Yaşa Göre Yeni İşe Giren 
Çalışan Sayısı

30 Yaş Altı

31-49 Yaş

50 Yaş Üstü

Yeni İşe Alınan Toplam Çalışan Sayısı

2015 2016 2017

Kadın 

4.947

556

0

5.503

Erkek

7.618

770

19

8.407

Kadın 

5.350

711

1

6.062

Erkek

9.881

1.547

23

11.451

Kadın 

8.963

1.270

0

10.233

Erkek

12.331

2.079

28

14.438

*Şok Marketler A.Ş., Mevsim Taze Sebze Meyve Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teközel Gıda Temizlik Sağlık Marka Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., UCZ 
Mağazacılık Ticaret A.Ş. verileri dahil edilmiştir.

İstihdam Türüne Göre Çalışan Sayısı

Tam Zamanlı 

Yarı Zamanlı 

Toplam*

2015 2016 2017

12.903

44

12.947 

18.879

52

18.931 

24.153

102

24.255 

Performans Değerlendirmesine Tabi 
Çalışan Sayıları

2015 2016 2017

482 432 920

2015 2016 2017Çalışan Eğitimleri

Toplam Eğitim Saati

Toplam İSG Eğitimi

14.433

4.755

27.451

6.855

207.423

9.411



GRI İçerik İndeksi
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GRI Standardı         Gösterge            Sayfa Numarası ve/veya Bağlantı    

GRI 101: Temel 2016  
GRI 102: Genel Göstergeler 2016  

GRI 200: Ekonomik Standart Serileri   

Ekonomik Performans   

GRI 102: 
Genel 

Göstergeler 
2016

Kurumsal Profil

102-1        4 

102-2        4 

102-3      https://www.sokmarket.com.tr/
          iletisim/adres-bilgileri 

102-4        4 

102-5       https://sokmarketyatirimciiliskileri.com/
        tr/hisse-bilgileri 

102-6        4, 5 

102-7        4, 5 

102-8        28, 29 

102-9        16, 17 

102-10      Önemli bir değişiklik olmamıştır. 

102-11        6, 7 

102-12        9 

102-13        9 

102-18        7

102-19        7

102-20        7

102-21        8, 9

102-22        6, 7

102-23        6, 7

102-24        6, 7

102-25        6, 7

102-35         https://sokmarketyatirimciiliskileri.com/
          tr/ucretlendirme-politikasi

Strateji

102-14        1

Etik ve Dürüstlük

102-16        4

Yönetişim

GRI 102: 
Genel 

Göstergeler 
2016

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

GRI 201: 
Ekonomik 

Performans 2016

Paydaş Analizi

102-40        9

102-41    Toplu iş sözleşmesi kapsamında
      çalışan bulunmamaktadır.

102-42        8, 9

102-43        9

102-44        8, 9

Raporlama

102-45        4

102-46        4, 8, 9

102-47        8, 9

102-48          2017 Sürdürülebilirlik Raporu,
            Şok Marketler'in ilk
            Sürdürülebilirlik Raporu'dur.

102-49               Sürdürülebilirlik Raporu,
       Şok Marketler'in ilk
      Sürdürülebilirlik Raporu'dur.

102-50           1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017

102-51        Sürdürülebilirlik Raporu,
       Şok Marketler'in ilk
      Sürdürülebilirlik Raporu'dur.

102-52        4

102-53        4

102-54        4

102-55        30, 31

102-56         Denetim alınmamıştır.

Verilmeyen
Bilginin Açıklaması GRI Standardı         Gösterge            Sayfa Numarası ve/veya Bağlantı    Verilmeyen

Bilginin Açıklaması

103-1        3, 4, 5         -

103-2                  -
103-3                  -

201-1       https://www.sokmarketyatirimci
              iliskileri.com/images/PDFs/HalkaArz/
                 HalkaArz-SPKOnayliIzahname.pdf     
201-3             https://www.sokmarketyatirimci
             iliskileri.com/images/PDFs/HalkaArz/
                 HalkaArz-SPKOnayliIzahname.pdf 

-
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Satınalma Uygulamaları    
103-1        16        

103-2        16        
103-3        16        

204-1        16        

İş Sağlığı ve Güvenliği    

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

GRI 403: İş Sağlığı 
ve Güvenliği 2016

103-1        23        
103-2        23        
103-3        23        
403-1        23        
403-5        23, 29       
403-8        23 

Eğitim ve Öğretim   

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

GRI 404: Eğitim 
ve Öğretim 2016

103-1       20-23        

103-2       20-23        
103-3       20-23        

404-1       23, 29        
404-2       20-23        
404-3       20-23        

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği   

103-1       12         
103-2       12         
103-3       12         

416-1       12         
Emisyonlar   

103-1        26, 27       
103-2        26, 27      

103-3        26, 27       

305-5        26        

Tedarikçilerin Çevresel Bakımdan Değerlendirilmesi   

103-1        12        

103-2        12        

103-3        12        

308-1        12        

GRI 300: Çevresel Standart Serileri   
Enerji   

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

GRI 302: Enerji 
2016

103-1        26, 27      
103-2        26, 27       
103-3        26, 27       
302-1        26        

302-4        26 

GRI 400: Sosyal Standart Serileri    

İstihdam    

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

GRI 401: İstihdam
2016

103-1        20, 21       
103-2        20, 21       
103-3        20, 21       
401-1        29        
401-3        29        

Özel Bildirimlerde Karşılığı Olmayan Öncelikli Konular   
Dijitalleşme   

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1       8         
103-2       8         
103-3       8         

Pazarlama ve Etiketleme   

103-1       12         
103-2       12         

103-3       12         

416-1       12         

Sorumlu Ürün ve Adil Ticaret   

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1       12, 16, 17       
103-2       12, 16, 17       
103-3       12, 16, 17       

Müşteri Deneyimi   

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1       13-15        
103-2       13-15        
103-3       13-15        

GRI Standardı         Gösterge            Sayfa Numarası ve/veya Bağlantı    Verilmeyen
Bilginin Açıklaması GRI Standardı         Gösterge            Sayfa Numarası ve/veya Bağlantı    Verilmeyen

Bilginin Açıklaması

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

GRI 305: 
Emisyonlar 2016

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

GRI 308: Tedarikçilerin 
Çevresel Bakımdan 
Değerlendirilmesi 

2016

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

GRI 417: 
Pazarlama ve 

Etiketleme
2016

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

GRI 416: Müşteri 
Sağlığı ve

Güvenliği 2016

GRI Standardı         Gösterge            Sayfa Numarası ve/veya Bağlantı    Verilmeyen
Bilginin Açıklaması

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

GRI 204: Satınalma 
Uygulamaları 2016


