TARİHÇEMİZ
Dünden bugüne...
Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Ticaret A.Ş. Cumhuriyet’in ilk
yıllarında yaşanan kalkınma hamlesine kadar uzanan geçmişi ve ticari
hayatıyla Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türk ekonomisine ve
üretimine pek çok katkıda bulunan bir kuruluştur. Kula’nın geçmişi
1930’lu yıllara uzanır. O tarihte tarım ürünlerinin en önemli kalemleri,
Türkiye’nin ticari hayatını da yönlendirmektedir.
Aynı yıllarda bugünkü Kula’nın temelini atan ve zahire alım satımıyla
ilgilenen Ahmet Kula, 1932 yılında Balıkesir Ticaret Odası’na ticari
sicil kaydını yaptırır ve şirketini faaliyete geçirir. 1959 yılında ise
Balıkesir Ticaret Borsası’na kaydolur.
Ahmet Kula, 1960’lı yılların başında kuruluşunu şirketleştirme kararı
alır ve 1963 yılında Ahmet Kula ve Oğulları Kolektif Şirketi kurulur.
Günümüzde Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. adı ile tanınan
kuruluş 1968’de ham ayçiçek yağı üretimine başlar.
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Başlangıçta sadece yağ üretimine ağırlık veren Kula, bölgenin
ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlara yönelmeyi tercih ederek 1980
tarihinde, bölgenin köklü şirketlerinden UNİŞ’i satın alır ve Kula Un
markasıyla un üretimine başlar. 1989 tarihinde ise Emek Yem ile yem
sektörüne girer. 1991 yılında sofralık yumurta üretimiyle farklı bir
sektöre adım atan Kula, 2000 yılında civciv üretimi için damızlık ve
kuluçka tesislerini kurarak faaliyete başlar. Kula, Karahallılar ile iş ve
güç birliğine girer. Bu işbirliği doğrultusunda; 2003 yılında entegre
gıda kuruluşu olan Bupiliç, 2007 yılında da Tüv-Türk araç muayene
istasyonlarını işleten kuruluş olan 2K hizmete açılır.
Günümüzde 206 çalışanı olan Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic.
A.Ş.’nin temel ilkesi “üreticiye ve tüketiciye saygı”dır. Üretim ve hizmet
kalitesinden hiçbir ödün vermeden, uzun yıllara dayanan tecrübesi
ve titizliğiyle üretim yapan Kula, bütün bunların bir delili olarak her
yıl Türkiye’nin en büyük ilk 750 şirketi arasında yer almaktadır. Asıl
gurur verici olan ise Kula çatısı altında faaliyet gösteren tüm şirketlerin
özverisiyle, Kula’ya has çalışma ve hizmet anlayışının bir model olarak
yerleşmiş olmasıdır.

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

- Öncelikle insanlar için hakları olan temiz, taze, güvenilirliği
belgelenmiş gıdalar üretmek,

- Kurulduğumuz günden bu yana sürdürdüğümüz “üreticiye ve
tüketiciye saygı” ilkesini korumak ve yaygınlaştırmak,

- Üretimi kadar tüketiciye yaklaşımıyla da kazandığı takdiri korumak,
yaşatmak,

- Kaliteli üretiminden ödün vermemek,

- Ürünlerimiz arasında yer alan yağ, yumurta ve piliçte halk sağlığını ön
planda tutan üretim yapmak,
- Yem üretiminde, besicinin ve süt üreticisinin sermayesi olan
hayvanların sağlığını ön planda tutmak,
- Bölge ihtiyaç ve koşullarının gösterdiği doğrultuda üretim yapmak,
- Tüm üretimini toprağa, güneşe, suya ve temiz havaya dayalı
gerçekleştiren bir kuruluş olarak çevreye duyarlı üretim yapmak,
çevreyi korumak, sahiplenmek.

- Faaliyet gösterdiğimiz tüm gıda, yem ve etlik (broiler) civciv
üretiminde yakaladığımız sürdürülebilir büyüme sürecini daimi kılmak,
- Türkiye’nin ilk 750 kuruluşu arasındaki yerimizi, istikrarlı bir
büyümeyle daha üst basamaklara taşımak,
- Gıda güvenliği çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz üretimi, bugüne
kadar sürdürdüğümüz gibi, bütünleşik yatırımlarla geliştirmek...

DEĞERLERİMİZ
- Kula; üretim, istihdam ve hizmet sunan bir kuruluştur.
- Hizmet alanları ve istihdamıyla bölgesel ekonomik tabloyu ve
dolayısıyla ülke genelindeki ekonomiyi geliştirmekte, yükseltmektedir.
- Gıda gibi insan odaklı bir üretimle, toplum sağlığı ve geleceği
üzerinde etkili bir kuruluştur.
- Kalite, ödün verilemez bir gerçekliktir.
- Yıllardır üretimiyle toplum için saygın ve kalıcı bir yere sahiptir.
- Kula, takım ruhuna sahip bir kuruluştur. Belirlenen ortak hedeflere
doğru yol alınırken, kazanılan tecrübeler paylaşılır, öneriler dikkate
alınır. Böylece Kula’da kazanan, her zaman “ekip çalışması” olur.
- Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden ve ticari girişimlerinin
getirileriyle eğitim başta olmak üzere toplumun da maddi-manevi
kazancına destek veren bir kuruluştur.
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KULA YAĞ
Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Tic. A.Ş.nin en iyi bilinen ve en göz
önünde bulunan üretim kalemi, 1968’den bu yana hiç ara vermeden
üretimine devam ettiği sıvı yağlardır. 31.000 m²’lik alanda kurulu
12.600 m²’lik kapalı alanda üretilen “Ayçiçeği Yağı, Mısır Yağı,
Kanola Yağı, Zeytinyağı” güneşin ve toprağın bir armağanı olan
bitki tohumlarının maksimum özenle işlenmesi sonucunda elde
edilir. Bunun rakamsal sonucu da günlük 100 ton rafine sıvı yağ
üretimidir. Ülkemizde birçok şehirde güvenle ve sevilerek tüketilen
Kula Yağ ürünleri birçok ülkeye de ihraç edilmektedir. Kula Yağ’ın
satış faaliyetleri Balıkesir Merkez olmak üzere Bursa Bölge
Müdürlüğü, İstanbul Temsilciliği, diğer illerde de bölge bayiliklerinden
gerçekleştirilmektedir
Kula Yağ; ödün vermediği yüksek kalite standardına, ekonomik
fiyatlarına ve Türk halkının yıllardır Kula’ya duyduğu güvene
borçludur. Bu güven TSE ve ISO 9001 Kalite Güvence Belgeleri ile de
desteklenmiştir.
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EMEK YEM
1968 yılına kadar sadece ham ayçiçek yağı üretimine odaklı olarak
çalışan; Ahmet Kula ve Oğulları Kolektif Şirketi, 1989 yılında Emek
Yem markasıyla yem üretimine başlamıştır. Kuruluşunun üçüncü
yılından itibaren Emek Yem “Türkiye’nin en çok yem üreten ilk 10
firması” arasında yerini almıştır. Yem üretimi saatte 35 tonu aşan
Emek Yem’de ağırlıklı olarak 30’u aşkın türde büyükbaş ve kanatlı yemi
üretilmektedir.
150’yi aşan bayi ağı ile aranan ve tercih edilen bir marka olan
Emek Yem, yem üretimi ve satışında Balıkesir’de lider konumdadır.
Yüksek besin değerine sahip doğal ürünlerden elde edilen; et ve süt
üreticilerinin olduğu kadar tavuk ve yumurta üreticilerinin de güvenini
kazanan Emek Yem, Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Tic. A.Ş.nin de
lokomotif kuruluşudur.
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KULA SÜT ve BESİ
Kula çatısı altında gösterilen faaliyetlerden biri olan Süt ve Besi
Çiftliği’nde 200 adet büyükbaş hayvan (inek, düve, dana, buzağı vb.)
yetiştiriciliği yapılır.
Burada besi ve süt amaçlı beslenen büyükbaşlar bir açıdan da Emek
Yem’in Ar-Ge araştırmalarına destek olmaktadır. Emek Yem’de üretilen
yemlerin ilk denendiği yer, bu çiftliktir. 1997 yılında faaliyete geçen
Kula Süt ve Besi Çiftliği’nde yetiştirilen büyükbaşlar, yüksek besin
değerine sahip doğal ürünler ile beslendikleri için, kısa sürede et ve süt
üreticilerinin güvenini kazanmıştır.
Emek Yem’in sığır süt yemi ile beslenen büyükbaşlardan elde edilen
sütler yine bölgede faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri fabrikalarına
satılmaktadır.
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KULA YUMURTA
Kula, 1991 yılında üretim kollarına bir yenisini daha ekleyerek Kula
Yumurta’yı şirket çatısı altında ve 40.000 m²’lik bir alanda faaliyete
geçirmiştir. Kuruluşun üretimi günde 250.000 adet sofralık beyaz
yumurta olarak gerçekleşmektedir.
Marketlerde çeşitli ambalajlarda tüketiciye sunulan, iç piyasanın
yanı sıra 360’lı bakslarda ihraç edilen ürünler, Kula güvencesi altında
üretilmektedir. Çünkü Kula Yumurta’nın ürettiği besin değeri yüksek
yumurtalar, yine Kula’nın biyogüvenlikli tavuk çiftliğinde ve kardeş
kuruluşu Emek Yem’in üretimi olan kanatlı yemleriyle beslenen sağlıklı
tavuklardan elde edilmektedir.
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KULA CİVCİV
Kula’nın farklı bir atılım arayışıyla hareket ederek piliç eti
entegrasyonunun ilk adımını gerçekleştirecek şekilde kurduğu Kula
Civciv, 2000 yılında faaliyete başlamıştır. Kula Civciv çatısı altında
damızlık çiftlikleri ve kuluçka ünitesi de bulunmaktadır. Damızlık
çiftliğindeki kümeslerde bakılan anaç tavuklardan elde edilen
yumurtalar, kuluçka tesislerine gönderilir. Uzman veteriner hekimlerin
kontrolünde 21 günlük kuluçka devresinin ardından civcivler dünyaya
gelir. Haftada elde edilen etlik (broiler) civciv sayısı 300.000’dir.
Civcivlerin tamamı Kula-Karahallılar ortaklığındaki Bupiliç’in
sözleşmeli yetiştiricilerine gönderilir. 45 gün boyunca her türlü hijyeni
sağlanan ve biyogüvenlik önlemleri alınan kümeslerde gelişimini
tamamlayan civcivler, Bupiliç kesimhanesinde geçirdiği işlemlerin
ardından tüketiciye ulaşır.
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İŞTİRAKLERİMİZ
Bupiliç Entegre Gıda Sanayi
Tıpkı Kula gibi Balıkesir’in önde gelen ve kentin ekonomik hayatında
söz sahibi olan Karahallılar ile kurulan stratejik işbirliğinin sonucu
olarak faaliyete geçen bir başka Kula yatırımı ise Bupiliç’tir. İki aile
ortaklığında 2003 yılında satın alınan ve 2004 yılında faaliyete
geçen Bupiliç tesislerinde özel hijyenik anti-bakteriyel zemin ve hava
soğutma sisteminin yanı sıra üretim ve atık değerlendirme sistemi de
bulunmaktadır.
620 kişinin çalıştığı Bupiliç hem yemek sanayine hem de günlük
tüketime hizmet etmektedir. Avrupa Birliği standartlarında günlük
100.000 adet Broiler kesim gerçekleştiren Bupiliç için yüzü aşkın
sözleşmeli yetiştirici, 2 milyona yakın etlik piliç yetiştirmektedir.
Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği konularında son derece
güvenilir bir kuruluş olan Bupiliç’in İtalyan RINA tarafından verilen ve
tüm bölge müdürlüklerini kapsayan ISO 9001:2000, BRC ve HACCP
sertifikaları bulunmaktadır.
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2K Taşıt Muayene İstasyonları
Özelleştirme İdaresi’nce ihale edilerek TÜVTÜRK tarafından 20
yıllığına alınan araç muayene istasyonlarının Balıkesir, Çanakkale ve
Tekirdağ illerindeki iş ortağı olan 2K Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.
tıpkı Bupiliç gibi Kula ve Karahallılar aileleri ortaklığında 2007 yılında
kurulmuştur. Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ il ve ilçelerinde 9 sabit,
6 gezici muayene istasyonu ile yılda 340.000’i aşkın araç muayene
ederek ülkemizin trafik güvenliğine katkıda bulunmaktadır.

4as Market İşletmeleri
Balıkesir’de üretim ve dağıtım üzerine faaliyet gösteren 4 firma, 4as
Market İşletmeleri Tic. A.Ş. adı altında perakendecilik sektörüne ivme
kazandırmak için 2008 yılında ilk mağazalarını açmışlardır.
Balıkesir merkezli ve Marmara Bölgesi odaklı olarak gıda üzerine üretim
ve satış yapan Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş., Bupiliç Entegre
Gıda San. Tic. A.Ş., gıda ürünleri alım satımıyla, bölgede uzun yıllardır
güvenilirliğini koruyan Remzi Çakar ve Ortakları A.Ş. ve Elif Ticaret;
yıllara dayanan iş ilişkilerini güç birliğine dönüştürerek 4as Market
İşletmeleri’ni faaliyete geçirmişlerdir. 11 şube ile hizmet veren 4as
Marketleri yeni şubeler açmaya devam etmektedir.

KALİTE GÜVENCEMİZ
Kula’da üretilen her kalemle ve kurulan her birimle ilgili üretim izin
belgesi, çalışma izin belgesi ve sicil sertifikası yetkili makamlardan
alınmıştır.
Yasalara saygılı bir kuruluş olan Kula, aldığı bu belgelerle Kula Yağ
ve Emek Yem çatısı altında gerçekleştirdiği her türlü üretimini de
tüm yetkili kurum ve kuruluşların yapacağı her türlü denetime açık
tuttuğunu kanıtlamıştır.
Bu anlayış, Kula’nın sahip olduğu “Misyon”, “Vizyon” ve “Değerler”le
de bire bir örtüşen bir yaklaşımın göstergesidir.
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ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Kula Şirketler Grubu olarak tüm işletmelerimiz ve iştirakimizle faaliyet
gösterdiğimiz ulusal ve uluslararası pazarlarda ilke ve değerlerimiz
doğrultusunda, yasal şartlara uymayı, doğal çevreyi bozmadan,
müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı öncelikli ilkemiz olarak
görüyoruz.
Bu hedefle;
- Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye 		
saygılı olmayı,
- Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, hammadde
ve doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, enerji tüketimini
azaltmayı,
- Sağlık, güvenlik ve çevre konularında komşu tesisler, yetkili merciler
ve yerel yönetimler ile işbirlikleri oluşturmayı,
- Tüm faaliyetlerimizde “Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği		
Standartları”nı uygulamayı taahhüt ediyoruz.
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SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİMİZ
Her kuruluşun, bu topraklardan aldığını, gücü çerçevesinde bu
topraklarda yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yatırıma
yöneltmesi gerektiğine inanan Kula, Sosyal Sorumluluk başlığı altında
incelenebilecek en önemli yatırımını eğitim alanında gerçekleştirmiştir.
Ailenin çok değer verilen büyüğü Rahmi Kula’nın kaybından sonra
O’nun adını yaşatmak için yaptırılan okulun inşaatına 1995 yılında
başlanmış ve 1997 yılında tamamlanarak Milli Eğitim’e bağışlanmıştır.
1997-1998 öğrenim yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel tarafından eğitime açılan ve 12 bin metrekarelik alan üzerine
inşa edilen Rahmi Kula Anadolu Lisesi, 4 katlı bir binadır. Binanın
içinde 200 kişilik konferans salonu, 21 derslik, 1.500 kitabıyla
birlikte kütüphane, fizik, kimya-biyoloji, internet bağlantılı bilgisayar
laboratuvarları, çok amaçlı salon, 3 idari oda, 2 öğretmenler odası, büro
ve bir de depo bulunmaktadır.
Bugüne kadar verdiği mezunları ve üniversiteye girişte Balıkesir’den
tutturduğu yüksek oranla Kula’nın da gurur kaynağı olan Rahmi Kula
Anadolu Lisesi’nin eksikleri dikkatle takip edilmektedir. Bunun bir
sonucu olarak, okulun ihtiyacı olan spor salonu da yine Kula tarafından
2006 yılında okul kompleksi dahilindeki bahçe içinde inşa ettirilmiş
ve Rahmi Kula’nın değerli eşinin adı verilerek Emine Kula Spor Salonu
olarak okula bağışlanmıştır. Emine Kula Kapalı Spor Salonu’nda 2’şer
adet basketbol, voleybol ve mini futbol sahasının yanı sıra, halka açık
bir de halı saha bulunmaktadır. Tenis kortu ve 300 kişilik öğrenci
yemekhanesi ile Emine Kula Spor salonu, gençlerin beden sağlığı için
gereken tüm donanıma sahiptir.

İNSAN KAYNAKLARI
Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Tic. A.Ş.’de esas olan takım
çalışmasıdır. Çünkü Kula’nın hizmetler bütünü bunu gerektirir. Büro
işlerinde görevli Kula çalışanları ile tavuk çiftliği biriminde çalışan
hizmetlinin ortak noktası da “bir bütünü yaşatmak ve geliştirmek”tir.
Bu yüzden Kula bünyesinde görevlendirilecek elemanlar, söz konusu
bütünlüğe uyum sağlayabilecek, çalışma arkadaşlarıyla verimli
bir birliktelik sergileyebilecek kişilerden seçilir. Uzman personel
arayışımızda belirleyici etken ise eğitim, deneyim ve en az deneyim
kadar önemli gördüğümüz titizlik ve dürüstlüktür. Çünkü Kula’da
üretilen her ürün, direkt insan sağlığı ve insanların bir anlamda kendi
geleceklerine yatırım amacıyla beslediği hayvanlarıyla ilgilidir.
Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Tic. A.Ş.’de çalışan her birey sosyal
ve hukuksal haklardan yararlanır. Fırsat eşitliğinin ilke olarak
benimsendiği Kula’da personel seçme ve yerleştirme sürecinde önem
verilen konular ise gelişime, yeniliklere açık, insanlarla ilişkilerinde
uyumlu, mesleğiyle ilgili eğitimli ve / veya deneyimli ama kesinlikle
takım çalışmasına yatkın olmalarıdır.
Kula’da önem verilen konulardan biri de aidiyet duygusudur.
Kuruluşumuzda çalışmaya başlayan herkes, karşılıklı memnuniyet
çerçevesinde uzun yıllar boyunca Kula’da kalabilir. Bunun bir
göstergesi de Kula personelinin %25’inin 20 yılı aşkın süredir
kuruluşumuz çatısı altında bulunmasıdır. Aynı şekilde en uzun süredir
çalışan elemanımız da Kula’da 37. yılını doldurmuştur.
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