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Yönetim Kurulu Baþkaný’nýn Mesajý

Deðerli Paydaþlarýmýz,
Yaþar Topluluðu olarak, daha güzel yarýnlar
için, gelecek nesillerin ihtiyaçlarýný bugünden göz önünde bulundurarak faaliyetlerimizi sürdürmek zorunda olduðumuzun bilincindeyiz. Bu bilinçle sürdürülebilir kalkýnmaya ve kurumsal sosyal sorumluluða
verdiðimiz önemin de bir göstergesi olarak, 12 Kasým 2007’de BM “Küresel Ýlke-

lizmde çalýþanlarýn sýkýntýlarýna kulak týkamak gibi kusurlar vardýr.” derken, ilginçtir
ki; KÝS’in çýkýþ noktasýna iþaret etmiþtir.
KÝS’in çýkýþ noktasý da küreselleþmenin
getirdiði fýrsatlarýn yanýsýra yarattýðý sorunlara küresel ölçekte çözüm yolu bulmaktýr.
1960’lý yýllarda Dyo’nun açtýðý okuma

sel Ýlkeler Sözleþmesi Aðý”na katýldýk.

yazma kurslarý, çalýþanlarýna saðladýðý

Topluluðumuz deðerleri ve stratejileri ile

sosyal olanaklar o dönemde çalýþanlarýnýn
yarýnlara güvenle bakmasýný saðlamýþ;

KÝS ilkeleri arasýnda sýký bir bað bulun-

Dyo ülke çapýnda bu uygulamalarda ön-

maktadýr. Yurt dýþý yatýrýmlarý ve ortaklýkla-

cülük etmiþtir.

rý olan, bu alanlarda büyümeyi ve marka-

Yönetim Kurulu Baþkaný

modern iþletmecilikle olur. Ýptidai kapita-

ler Sözleþmesi”ni (KÝS) imzaladýk ve “Küre-

KÝS ilkelerini incelediðimizde gördük ki;

Ýdil YÝÐÝTBAÞI

mak, ekonomik dertleri gidermek ancak

larýmýzý daha da güçlü hale getirmeyi hedefleyen bir topluluk olarak, dünyadaki en
iyi uygulamalarý içselleþtirmek, ayrýca
saðladýðýmýz ürün ve hizmetlerin ötesinde, þirketlerimizin toplumda yarattýðý deðeri paydaþlarýmýza anlatmak için de KÝS
aðýnda yer almayý istedik.

KÝS aðýna dahil olma kararýmýzda, faaliyette bulunduðumuz ana iþkollarýmýz arasýnda, hammaddesinin kaynaðý doðanýn
kendisi olan gýda ve içecek iþkolunun yer
almasý da etkili oldu. Yaþar Topluluðu olarak, çevresel sürdürülebilirliðin faaliyet
gösterdiðimiz gýda ve içecek iþkolu için ne
kadar vazgeçilmez olduðunun bilincinde-

Bugün Yaþar Topluluðu’nun temelini oluþ-

yiz. Bu bilinç ile, faaliyete geçtiðimiz ilk

turan kültür ve deðerlerde Merhum Dur-

günlerden bugüne sürdürülebilir kalkýn-

muþ Yaþar’ýn ve Sayýn Selçuk Yaþar’ýn bü-

maya etki edecek pekçok sosyal sorumlu-

yük emekleri var. Selçuk Yaþar “ Özgürlü-

luk çalýþmasýný iþimizin vazgeçilmez bir

ðümüzü yitirmeden eþitsizliðe çare ara-

parçasý olarak sürdürmekteyiz.
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Pýnar Süt Fabrikasý’nýn 1975’te açýlmasý-

týlan Dyo Resim Yarýþmasý’nýn 2008’de

ný takip eden yýllarda, Pýnar Süt taban fi-

33.’sü düzenlenmiþtir. Sanayi faaliyetleri-

yat uygulamasý ile, süt üreticiliðini karlý

nin sanatla taçlandýrýlmasýnýn güzel bir ör-

hale getirecek fiyatý 479 köy için tespit ve

neði olan bu uygulama ile Türk resim sa-

ilan etmiþtir. Bayram ve tatil günleri de

natýna sahip çýkýlmasý ve geliþimine des-

dahil olmak üzere sütü üreticiden satýn

tek olunmasý hedeflenmiþtir. Yaþar Toplu-

alarak, süte devamlý bir pazar saðlamýþtýr.

luðu’nun 1969’da bir köye tiyatro hediye

Süt üretimi için özel yemleri daha ucuz bir

etmesi de kurumsal sosyal sorumluluk

þekilde süt üreticisine ulaþtýrmýþ, üreticiye

anlayýþýmýzýn ne denli eskiye dayandýðýnýn

süt parasý ile ödenebilecek þekilde 2 yýl

güzel bir örneðidir.

vadeli yüksek verimli inek saðlamýþtýr. VeYaþar Topluluðu kurulduðu günden bugüteriner ve zooteknisyenlerden kurulu saha
ne eðitime, spora, sanata ve kültür varlýkekipleri köy köy dolaþarak üreticiyi eðitlarýmýzýn korunmasýna önemli katkýlar
miþ, çeþitli konularda hazýrlanan eðitici
saðlamýþtýr ve saðlamaya da devam etbroþürler daðýtýlmýþtýr. Üreticilerin süt bemektedir.
deli köylerinde ödenir olmuþtur.
Biliyoruz ki; KÝS ilkelerinin uygulanmasý
Henüz “kurumsal sosyal vatandaþ”, “kusürekli devam eden, uzun vadeli bir perrumsal sosyal sorumluluk”, “sürdürülebilir
formans geliþim sürecidir. Ýlerleyen zakalkýnma”, “sürdürülebilir tüketim” gibi
manlarda her tür paydaþýmýzýn süreçte
kavramlar sözlüðümüzde yokken, bu kavyer aldýðýný görmek bizim için en büyük
ramlar þirketlerin gündeminde yer almazteþvik olacaktýr. Çünkü bu sayede, þirketken, Yaþar Topluluðu gýda zincirinin ilk
lerimiz ve paydaþlarý arasýnda var olan dihalkasý olan tarým ve hayvancýlýða destek
yalog ve karþýlýklý öðrenme sayesinde, KÝS
vermiþtir. En önemli paydaþý tedarikçisi ile
ilkelerinin uygulanmasý sürecinde giderek
diyalog içinde olmuþtur.
daha iyi noktalara ulaþýlacaktýr. PaydaþlaYaþar Topluluðu’nun 64 yýllýk geçmiþinde

rýmýzla birlikte yürüyeceðimiz bu yolun

buna benzer birçok örnek bulunmaktadýr.

baþarýlarla dolu olmasýný diliyorum.

1962 yýlýnda, özel sektör tarafýndan düSaygýlarýmla,
zenlenen ilk resim yarýþmasý olarak baþla-

Ýcra Baþkaný’nýn Mesajý

2007 yýlýnda imzaladýðýmýz Küresel Ýlkeler

sürdürülebilirlik için vazgeçilmezlerimizi

Sözleþmesinin (KÝS) en önemli çýktýlarýn-

kýsa ve net bir biçimde ortaya koymakta-

dan birisi olan KÝS Ýlerleme Bildirimi’nin il-

dýr.

kini sizlerle paylaþmaktan mutluluk duyuyoruz.

Amacýmýz; KÝS ilkeleri çerçevesinde þirketlerimizdeki mevcut durumu tespit et-

Paydaþlarýmýzýn her geçen gün bizlerden

mek ve ilerleyen zamanlarda daha fazla

evrensel ilkeler doðrultusunda daha fazla

rakamsal veri ile hedeflerimizi saptamak-

performans talep ettiði bir dönemdeyiz.

týr. Nihai hedefimiz ise, KÝS ilkelerini iþ he-

Þirketler hakkýnda ayrýntýlý bilgiye ulaþmak

deflerimize ulaþmada yardýmcý olacak þe-

isteyen paydaþlarýmýzýn mali raporlarda

kilde her geçen gün daha ileri bir düzey-

yer alan bilgiler ötesinde bilgilere sahip

de hayata geçirmektir.

olmak istediðinin yarattýðý farkýndalýkla
sözkonusu raporumuzu hazýrladýk. Özellikle, küresel ýsýnma, bu ýsýnmaya baðlý
olarak yaþadýðýmýz dünyada ortaya çýkabilecek deðiþiklikler, herkesin gündeminde

Dr. Mehmet AKTAÞ

giderek daha fazla yer almaktadýr. Dünya
Bankasý eski baþ ekonomisti Nicholas

Ýcra Baþkaný

Stern, iklim deðiþikliðinin dünya ekonomisine maliyetinin 5.5 trilyon ABD Dolarý
olacaðýný söylüyor. Önlem alýnmazsa faturanýn daha da yükseleceði ortada. Küresel
ýsýnmanýn ekonomik boyutu yeni yeni tartýþýlmaya baþlandý. Bankacýlýkta, akaryakýtta, tarým ve gýda sektöründe olasý etkiler konuþuldukça, stratejik öncelikler bir
kez daha gözden geçirilmekte ve sürdürülebilirlik kavramý etrafýnda stratejik hedefler tekrar belirlenmektedir. KÝS ilkeleri de

Saygýlarýmla
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Yaþar Topluluðu
Þirket Ýsmi:

Yaþar Holding A.Þ.

Adres:

Þehit Fethi Bey Cad. No:120 35210 Ýzmir, Türkiye

Yetkili Kiþi ve Pozisyonu: Dilek EMÝL
Koordinatör, Kurumsal Ýliþkiler
Ýrtibat Bilgileri:

Tel: 0 312 294 92 00
E-posta: dilekemil@yasar.com.tr

KÝS Üyelik Tarihi:

12 Kasým 2007

Çalýþan Sayýsý:

6.500

Faaliyet Alaný:

Gýda-içecek, boya, tarýmsal üretim, kaðýt, ticaret- hizmet

1927’de Ýzmir Þeritçiler Çarþýsý’nda de-

23 þirketi, iki vakfý ile yaklaþýk 6.500 kiþi-

Gýda ve içecek, boya, tarýmsal üretim, ka-

nizcilik malzemeleri ve boya satýþý yaptýðý

ye doðrudan istihdam imkaný saðlamak-

ðýt, ticaret ve hizmet iþkollarýnda faaliyet-

ilk dükkaný ile Sn. Durmuþ Yaþar’ýn kurdu-

tadýr. Binlerce insan Yaþar Topluluðu’nun

lerini sürdüren Yaþar Topluluðu’nun 2008

ðu “Durmuþ Yaþar Müessesesi” Yaþar

yarattýðý ticari iþletme ve sosyal tesisler-

yýlýnda cirosu bir önceki seneye göre %7

Topluluðu’nun temelini oluþturmuþtur.

den fayda saðlamaktadýr. Yalnýzca gýda

büyüme ile yaklaþýk 2.4 milyar TL olarak

Bugün yedisi Türkiye’nin ilk 500 büyüðü

þirketlerinin bayi, tedarikçi ve diðer iþ or-

gerçekleþmiþtir.

(Fortune 500 Türkiye) arasýnda yer alan

taklarý yarým milyonu aþmaktadýr.

Þirketlerimiz

Pýnar Süt Mamulleri Sanayii
A.Þ. (Pýnar Süt)

Pýnar Entegre Et ve
Un Sanayii A.Þ. (Pýnar Et)

Pýnar Su Sanayi ve Ticaret
A.Þ. (Pýnar Su)

1975 yýlýnda Ortadoðu’nun en büyük ve

Türkiye’nin Dünya ve AB standartlarýna

Ambalajlý su sektörünün öncüsü Pýnar Su

Avrupa’nýn en geliþmiþ tesisi olarak Ýz-

uygun ilk entegre et tesisi olan Pýnar Et,

1984 yýlýnda, Türkiye’nin dönüþümsüz

mir’de kurulan Pýnar Süt, artan çeþitleriy-

kurulduðu günden bu yana kaliteyi ve hij-

ambalajda ilk þiþelenmiþ, ambalajlý doðal

le Türkiye’nin "Yenilik", "Saðlýk", "Lezzet"

yen kurallarýný ön planda tutarak tüketici-

kaynak suyunu üretmiþtir.

ve "Yaþam Pýnarým" tanýmýný hak ederek

sine saðlýklý, güvenilir, lezzetli et ve et

kýsa zamanda Türk tüketicisiyle bütünleþ-

ürünleri sunmaktadýr.

Pýnar bugün Madran, Çamlýca ve Toros
kaynaklarýndan elde ettiði doðal mineralli
miþtir.
Pýnar Et, kalitesiyle yakaladýðý tüketici gü-

sularý, Pýnar Yaþam Pýnarým markasý ile

Pýnar Süt, süt ve süt ürünleri yalnýz iç tü-

veni sayesinde, sektöründe lider konum-

Türkiye’de ve ihraç yaptýðý ülkelerde tü-

ketim olarak deðil dünyanýn belli baþlý ül-

dadýr. Farklýlaþmýþ ürünlerini hedeflediði

keticinin beðenisine sunmaktadýr.

kelerine ihraç edilen bir ürün grubu olarak

ülkelerdeki tüketicilere sunma vizyonuyla

"Dünya Markasý" olma yolunda hýzla iler-

ARGE ve pazarlama çalýþmalarýný sürdü-

lemektedir. 1975 yýlýndan bu yana birçok

ren Pýnar Et, çeþitli ülkelere ihracat yap-

ilke imza atan Pýnar Süt, Türkiye’de sað-

maktadýr.

Pýnar Yaþam Pýnarým ambalajlarý üzerinde
yer alan “doðal mineralli su” ibaresi tüketiciye sunulan suyun saðlýklý, dengeli mineral yapýsýna sahip ve en önemlisi kaylýklý süt ve süt ürünleri kavramýný yerleþtiPýnar Et, tüketicinin istek, beklenti ve ihti-

naðýndan çýktýðý gibi þiþelenmiþ, yapýsýný

yaçlarý doðrultusunda ürün portföyünü

bozacak hiç bir iþleme tabi tutulmamýþ ol-

Saðlýklý beslenmenin vazgeçilmez bir par-

yenilerken, günümüzün en önemli ihtiyaç-

duðunu ifade etmektedir.

çasý olan süt ve süt ürünlerini, en modern

larýndan biri olan gýda güvenliði ve izlene-

teknolojiyle üreterek tüketicisine sunan

bilirlik konularýný da en üst düzeyde ele al-

Pýnar Süt, 35.000’i aþan üreticisinin

maktadýr. Her sene, baðýmsýz gýda dene-

emeðini tam anlamýyla deðerlendirip on-

tim kuruluþu EFSIS (Avrupa Gýda Güvenli-

larý daima destekleyerek Türkiye’de süt

ði Ýnceleme Kuruluþu) tarafýndan denetle-

üretiminin artmasýna katkýda bulunmak-

nen Pýnar Et, üst düzeyde aldýðý puanlar-

tadýr.

la, tüketicinin kendisine duyduðu güvene

ren ilk markadýr.

www.pinar.com.tr

layýk olduðunu kanýtlamýþtýr.

www.pinar.com.tr

www.pinar.com.tr
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Yaþar Birleþik Pazarlama
Daðýtým, Turizm ve Ticaret
A.Þ. (YBP)

Viking Kaðýt ve Selüloz A.Þ.
(Viking)

Altýn Yunus Çeþme Turistik
Tesisler A.Þ. (Altýn Yunus)

Türkiye’nin yabancý sermayeli ilk özel ka-

Ýzmir'in Çeþme Ýlçesinde 1974 yýlýndan bu

Gýda sektörünün lider markasý olan Pýnar

ðýt fabrikasý olan Viking Kaðýt ve Selüloz

yana Türk turizmine hizmet eden Altýn yu-

ürünlerinin yurtiçinde satýþ ve daðýtýmý,

A.Þ., 1969 yýlýnda Ýzmir’in Aliaða ilçesin-

nus Tatil Köyü, 140 bin m2 alana kurulu,

YBP þirketinin alanlarýnda uzmanlaþmýþ,

de kurulmuþtur. 1982 yýlýnda Yaþar Toplu-

1080 yatak kapasiteli, toplam 465 oda-

müþteri odaklý çalýþan, deneyimli güçlü

luðu’na katýlan Viking Kâðýt, 1996 yýlýn-

sýyla Türkiye'nin en büyük tesislerinden

kadrolarýyla ve geniþ araç filosuyla ger-

dan bu yana temizlik kâðýtlarýnda mamul

biridir. Gerçekleþtirdiði pek çok uluslara-

çekleþtirilmektedir. Pýnar markalý ürün

ve yarý mamul alanlarýnda iç ve dýþ pazar-

rasý organizasyonla Türk turizminin öncü-

grubu alt kategorisindeki 600’ü aþkýn

larda faaliyet göstermektedir.

lüðünü yapmýþ, sektörün geliþmesine katkýda bulunmuþtur.

ürün çeþidi YBP aracýlýðýyla 152.000 satýþ
Þirketin ana stratejileri temizlik kaðýtlarýnnoktasýna ulaþmaktadýr.
da marka ve daðýtým kanallarýndaki gü-

Tesis, marina hizmetleri ve mavi bayrak

YBP satýþta uzmanlaþmýþ müþteri odaklý

cüyle tüketicilere tercihlerine uygun, özel-

alan plajýyla yaz aylarýnda olduðu kadar

kadrolarý ve deneyimli 100 bayisi ile ve-

likli ürünler sunarak büyümek ve sektör-

þifalý termal suyuyla kýþ turizmine, Bio Ve-

rimliliði esas alan yaygýn daðýtým strateji-

deki konumunu korumak, bunun yanýnda

nüs ünitesinde uygulanan Thalasso terapi

sini her gün geliþtirmektedir. Pýnar ürün-

yurtdýþý pazarlarda nihai ürün satýþlarýna

havuzuyla saðlýk turizmine hizmet etmek-

lerinin yaný sýra 2004 yýlýndan bu yana

aðýrlýk vererek, ihracat payýný artýrmaktýr.

tedir. Ayrýca toplantý salonu ile kongre, se-

dünyaca ünlü çikolata devi Ferrero’nun
Nutella, Kinder, Bueno markalarýnýn satýþ
ve daðýtýmýný da baþarýyla sürdürmektedir.

www.pinar.com.tr

www.viking.com.tr

miner, düðün ve iþ organizasyonlarýna,
dört mevsim ev sahipliði yapmaktadýr.

www.altinyunus.com.tr

Þirketlerimiz

Dyo Boya Fabrikalarý Sanayi ve Ticaret A.Þ. (Dyo Boya)
Þirket, inþaat boyalarý, deniz boyalarý, me-

Güçlü Ar-Ge yapýsýyla 2005 yýlýnýn ikinci

tal sanayi boyalarý, mobilya boya ve ver-

yarýsýnda nanoteknolojik ürünleri Türki-

nikleriyle sentetik reçine ve polyester, ýsý

ye'de ilk defa pazara sunan Dyo Boya,

yalýtým, fýrça rulo, oto tamir boyalarý alan-

inovatif ve öncü geleneðini bir kez daha

larýnda faaliyet göstermektedir. Üretimler

ortaya koymuþtur. Nanoteknolojik ürünle-

Ýzmir Çiðli ve Gebze-Dilovasý mevkiinde

riyle sektörde yeni bir devrin baþlangýcýný

bulunan iki üretim tesisinde sürdürülmek-

gerçekleþtiren Þirket, Nanoteknolojik

tedir.

ürünleri ile ilgili Türk Patent Enstitüsü’nden incelemeli patent alarak, sektö-

Çiðli Fabrikasý’nda mobilya boyalarý ve
ründe ve nanoteknoloji alanýnda bir ilke
vernikleri, sanayi boyalarý, özel amaçlý bodaha imza atmýþtýr. Bugüne kadar pazara
yalarla polyester, sentetik reçine, oto tasunulan nanoteknolojik ürünleri Nanomir boyasý üretimi yapýlmaktadýr. Tesis saipekmat, Nanomat, Nanotex, Nanosön,
hip olduðu ileri teknoloji ve kapasiteyle
Nanolacke, Nano Ahþap Serisi, Nano Maboya sektöründeki örnek tesislerdendir.
67 bin m2 alan üzerine kurulu fabrika Türkiye boya sektörünün en büyük tesisi olma özelliðini taþýmaktadýr.
Þirket 6 bini aþkýn renk oluþturabilen
Renk Pýnarý sistemiyle iç cephe, dýþ cephe metal ve ahþap yüzeyler için deðiþik
ürünler yapýlabilmektedir. Yurt genelinde
220 Renk Pýnarý makinesi ve 24 adet
renk evi mevcuttur. Tüm renk skalasýný
gösteren renk kartelalarýnýn yaný sýra, zaman içinde deðiþen renk tercihlerinden
yola çýkarak, müþteri talepleri doðrultusunda 7 renkten oluþan “softone” renk
kartelasý pazara verilmiþtir.

rine Serisi’dir.

www.dyo.com.tr
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Bornova Matbaa
Mürekkepleri San. Ve Tic. A.Þ.
(Bornova M.M.)
Þirket Türkiye matbaa mürekkepleri sektöründe %40’ý aþan Pazar payý ve 20 bin
ton yýllýk üretim kapasitesiyle, gazete, magazin, ofset, metal ambalajlý sistemleri,
serigrafi, flekso ve rotogravür mürekkepleri alanlarýnýn tümünde üretim, pazarlama ve satýþ yapan tek firma olup Türki-

Çamlý Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Þ. (Çamlý)
1983 yýlýnda sadece büyükbaþ yemi üre-

fahýna ve çevreye duyarlý üretim yapmayý

terek faaliyetine baþlayan Çamlý Yem Be-

her zaman ilke edinmiþtir. Çamlý, bilgi top-

sicilik Sanayi ve Ticaret A.Þ. þirketi, za-

lumunda zihinsel sermayenin ön plana

manla, yarattýðý ilkleri ile tarým ve hayvan-

çýkmasýnýn bilinciyle bilgiye, eðitime,

cýlýk sektörüne liderlik etmeye baþlamýþ,

araþtýrmaya yatýrým yapmaktadýr. Kendisi-

26 yýllýk tarihinde modern ve rekabet gü-

ni ülke tarýmýna adayan Çamlý; çiftçiler,

cü yüksek bir sektör yaratýlmasýna katký

tedarikçiler, iþletmeler ve perakende sek-

saðlamýþtýr.

törü ile güçlü iþbirlikleri yaratarak verimli
üretim yapýlmasý ve pazarýn geliþmesi için

ye’de matbaa mürekkepleri pazarýnýn li-

Birçok farklý iþi bünyesinde buluþturan

deridir.

Çamlý bugün yem, hindi besi, büyükbaþ

Türkiye genelinde 40 bayisiyle her matbaacýya ulaþýlabilmekte, müþterilerin özel

besi, kültür balýðý ve bitki besleme alanlarýnda nihai tüketiciye kadar ulaþan yüzler-

renk talepleri Ýzmir Bornova’daki ana fab-

ce çeþit ürünü ile çiftlikten sofraya gýda

rika, Ýstanbul’da kurulan “Renk Yapým

zincirinin her halkasýnda yer alan bir Ta-

Merkezi” ve bayilerde oluþturulan dispen-

rým, Hayvancýlýk ve Balýkçýlýk Grubu haline

sing sistemlerin desteðiyle en kýsa sürede

gelmiþtir.

karþýlanmaktadýr.

www.dyo.com.tr

Modern üretim yöntemleri ve yüksek teknolojiyle üretilmiþ ürün ve hizmet sunmak, sürekli geliþim ilkesiyle farklýlaþmak
ve kalitede liderliði sürdürerek büyümek
Çamlý’nýn ilkesidir. Çamlý, Certification of
Environmental Standards GmbH (CERES)
tarafýndan denetlenerek “Organik Tarým
Müteþebbis” sertifikasý almýþtýr.
Çamlý, faaliyet gösterdiði sektöre ve içinde bulunduðu topluma olan sorumluluklarýnýn bilinciyle, etik deðerlere, hayvan re-

çalýþmaya devam edecektir.

www.camli.com.tr

Yaþar Topluluðu

• Yaþar Topluluðu olarak Birleþmiþ Milletler tarafýndan
deklare edilen ve uluslararasý düzeyde kabul görmüþ bulunan insan haklarý bildirisini faaliyetlerimiz dolayýsýyla etki yarattýðýmýz her alanda destekliyoruz.
• Çalýþanlarýmýzýn haklarýna ve özgürlüklerine saygýlýyýz.
• Çocuk iþçi hiçbir iþletmemizde çalýþtýrýlmamakta olup,
çocuk iþçiliðine tamamý ile karþýyýz.
• Ýþyerlerimizde hiçbir alanda ayrýmcýlýk yapýlmamasý hedefimizdir.
• Yaþar Topluluðu sorumluluklarýný bilen kurumsal sosyal
vatandaþ olma yolunda, çevre bilinci ile hareket etmeyi ve
çevreye zarar vermemeyi amaçlamaktadýr.
• Yaþar Topluluðu irtikap, rüþvet ve her türlü yolsuzluk ile
mücadeleyi desteklemektedir.

Kurumsal
Sosyal
Sorumluluk
Faaliyetlerimiz

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz

Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý
Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý kuruluþundan

• Çeþme / Alaçatý Yaþar Eðitim ve Kültür

bugüne; 4.826 öðrenciye karþýlýksýz burs

Vakfý Lisesi Ek Binasý (2009 açýlýþ)

saðlamýþ olup, Eðitim, kültür ve sanat

Laboratuvarlar

alanlarýnda faaliyetlerde bulunmaktadýr.
• Melih Tunçay Ýlköðretim Okulu Fen La-

Okullar
• Ege Ünv. Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý

boratuvarý
• Celal Bayar Ünv. Lisan Laboratuvarý

Anaokulu (1985)
• Celal Bayar Ünv. Meslek Yüksek Okulu
• Ýstanbul Ünv. Ýþletme Fakültesi Prof. Ýs-

Gýda Teknolojisi Laboratuvarý

met Alkan yemekhanesi (1984)
• Metaþ Ýlköðretim Okulu Fen Laboratu• T. Tuborg A.Þ. 100.Yýl Spor ve Kültür Te-

varý

sisi (1980)
• Urla Çok Programlý Lisesi Laboratuvar
• Karþýyaka Ankara Ýlköðretim Okulu Durmuþ Yaþar Pavyonu
• Karþýyaka Alaybey Selçuk Yaþar Ýlköðretim Okulu (1993)

Donanýmý
• Karþýyaka Alaybey Selçuk Yaþar Ýlköðretim Okulu Fen Laboratuvarý
• Çeþme / Alaçatý Yaþar Eðitim ve Kültür

• Durmuþ Yaþar Ýlköðretim Okulu (1974

Vakfý Çok Programlý Lisesi Bilgisayar La-

ilk yapým / 1998 ek bina)

boratuarý (2005)

• Selçuk Yaþar Boyacýlýk Endüstri Meslek

Seminerler

Lisesi (2002)

• Çalýþma Hayatýnda Esneklik (1993)

• Çeþme / Alaçatý Yaþar Eðitim ve Kültür

• Çalýþma Þartlarýnýn Ekonomik Sebepler-

Vakfý Lisesi (2004 temel atma-2005 açýlýþ)

le Deðiþtirilmesi (1995)

• Diyarbakýr / Kayapýnar Yaþar Eðitim ve

• Ege Ünv. Hukuk Fak. “Farklý Cinslerin

Kültür Vakfý Ýlköðretim Okulu inþaatý

Eþitliði” konulu Sempozyuma sponsorluk

(2006 temel atma-2008 açýlýþ)

(1998)
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• Küreselleþme Sürecinde Uluslararasý

• “‘Tourists’ Paradise: The Aegean”-DYO

Firmalar ve Yükselen Ekonomiler (1998)

Cultural Publication No:4 Ýzmir (1967)

• “Atatürk Devrimleri ile Türk Kadýnýnýn

• “The Art of Turkish Cooking”-Neþet

Toplumsal, Siyasal ve Ekonomik Yaþamda

Eren-Abaloji Matbaacýlýk ve Tic. Koll. Þti.

Deðiþen Rolü” (Yaþar Ünv. iþbirliði ile pa-

Ýzmir (1982)

nel-2003)
• “Mustafa Kemal Atatürk’ün Söyleyip
• “Sendikalar Kanunu ile Toplu Ýþ Sözleþ-

Yazdýklarý”-Türkçeleþtiren: M. Sunullah

mesi, grev ve lokavt kanunundaki deðiþik-

Arýsoy-Türk Tarih Kurumu Ankara (1989)

liklerle Ýþçi ve Ýþverenlerin Beklentileri”
(Bornova Rotary Kulübü iþbirliði ile panel 2004)

• “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten Bize”
Cilt I-Türkçeleþtiren: M.Sunullah ArýsoyHürriyet Vakfý Yayýnlarý Ýstanbul (1987)

• “Çocuklarýn ve Gençlerin Saðlýklý Beslenmesi Konusunda Toplumun Bilinçlendi-

• “K.Atatürk”-Prof. Dr. Feridun Ergin-Ya-

rilmesi ve Eðitimi” (Yaþar Ünv. iþbirliði ile

þar Eðitim ve Kültür Vakfý Ýzmir (1978)

panel-2006)

• “Ýlkokul Öðretmenleri Atatürk’ü Nasýl

• “Beslenmede Ýlk ve Daima: Süt” (Ege Ünv.

Anlýyorlar ve Anlatýyorlar” Yaþar Eðitim ve

Gýda Mühendisliði iþbirliði ile panel-2007)

Kültür Vakfý Ýzmir

Vakfýmýz kurulduðu günden bu yana kül-

• “Atatürk ve Atatürk Ýlkeleri”-Sabri Tava-

tür, tarih, arkeolojik ve bilimsel konularda

zer-Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý Ýzmir

da çeþitli eserler yayýnlatmýþtýr.

Yayýnlarýmýz

• “Doðumunun 100. Yýlýnda Atatürk Konferanslarý” Prof. Dr. Hasan Olalý-Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý Ýzmir (1981)

• “Yabancý Sermaye Yararlý mý Zararlý
mý?” - Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý Ýzmir

• “Kemalist Ýdeoloji, Siyasi ve Ekonomik

(1978)

Yönleri”-Prof. Dr. Ýsmet Giritli-Yaþar Eðitim
ve Kültür Vakfý Ýzmir (1981)

• “Erythrai”-Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal
– Tifset A.Þ. Ýzmir (1979)

• “Tarih Ýçinde Ýzmir” Dr. M. Çýnay Atay-

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz

Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý Ýzmir (1978)

• Cumhuriyet Döneminde Manisa Kent
Monografisi Denemesi

• “Atatürk Zamanýnda Türk Ekonomisi”Prof. Dr. Feridun Ergin - Yaþar Eðitim ve

• “Manisa Merkez Ýlçe Ova Köylerinde

Kültür Vakfý Ýzmir (1977)

Kimyasal Gübrelerin Tedarik ve Kullanýmý
Üzerine Bir Araþtýrma”-Doç. Dr. Latif Çað-

• “Ege Denizi’nde Ýlk Türk Derya Beyleri”Türkmen Parlak-Yaþar Eðitim ve Kültür

layan-Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý Ýzmir
(1983)

Vakfý Ýzmir (1979)
• “Türk Resim Sanatýnda 25. Yýl” Kitaplarý
• “Atatürk Çocuklarý Çok Severdi”-Ýsmail
Sivri-Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý Ýzmir

• “Çalýþma Hayatýnda Esneklik” Bildirileri

(1979)

(1993)

• “Gençlerde Yaþayan Atatürk Ýlkeleri”-

• “Türkiye’de Hayvancýlýðýn Güncel So-

Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý Ýzmir

runlarý” (1993)

• “Ormanlarýmýzda Devlet ve Reçine Dra-

• “Eski Çaðda Ege ve Ýzmir”-Ord. Prof. Dr.

mý”-Selçuk Yaþar-Yaþar Eðitim ve Kültür
Vakfý Ýzmir (1978)
• “Ýþletme Ekonomisi ve Yönetimi”-Doç
Dr. Muammer Doðan-Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý Ýzmir (1982)
• “Sosyal Turizm” Öcal Usta-Yaþar Eðitim
ve Kültür Vakfý Ýzmir (1982)

Ekrem Akurgal-Yaþar Eðitim ve Kültür
Vakfý Ýzmir
• “Hatti ve Hitit Uygarlýklarý”-Ord. Prof. Dr.
Ekrem Akurgal-Yaþar Eðitim ve Kültür
Vakfý Ýzmir
• “Urartu Krallýðý Tarihi ve Sanatý” Prof. Dr.
Altan Çilingiroðlu-Yaþar Eðitim ve Kültür
Vakfý Ýzmir (1997)

• “Þeker Hastalarýnýn El Kitabý”-Doç. Dr.
Ahmet Kocabaþ (1978)

• “Kappadokia” Yaþar Eðitim ve Kültür
Vakfý Ýzmir (1998)

• Temel Kimya (Organik)
• “Atatürk ve Atatürk Ýlkeleri”-Sabri Tava• Kimyasal Analize Giriþ

zer-Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý Ýzmir (1998)
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• “Türk Resim Sanatý’nda 30 Yýl” Yaþar
Eðitim ve Kültür Vakfý Ýzmir

Ödüllerimiz
• TÜYAP Uluslararasý Ýstanbul Fuarlarý Ar-

• “Küreselleþme Sürecinde Uluslararasý

tist 2003, 13. Ýstanbul Sanat Fuarý’nda,

Firmalar ve Yükselen Ekonomiler” Bildiri-

Selçuk Yaþar Resim Müzesi “Koleksiyoner

leri (1999)

Kurum” ödülüne layýk görülmüþtür.

• “Nysa ve Akharaka”-Prof. Dr. Vedat Ýdil

• Çaðdaþ Sanat Vakfý’nýn 7. Ankara Sanat

- Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý Ýzmir

Fuarý’nda, Dyo Resim Yarýþmalarýndan
dolayý Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý “Onur

• “Ne Buldu Ne Býraktý”-Cemal Kutay -

Ödülü”ne layýk görülmüþtür (2007).

Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý Ýzmir
Vakfýmýz ayrýca, saðlýk, eðitim ve kültür
• “Osmanlýdan Cumhuriyet’e Ýzmir Planlarý” Prof. Dr. Çýnar Atay-Yaþar Eðitim ve

alanlarýnda yürütülen çok çeþitli çalýþmaya ve projeye sponsor olmuþtur.

Kültür Vakfý Ýzmir (1998)
Vakfýmýz tarafýndan baþladýðýndan bu ya• “Renklerin Sonsuzluðu”-Hikmet Barutçugil-Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý Ýzmir
• “Büyük Menderes Sularýnda: Priene,
Milet, Didim” Prof.Dr. Münir Ekonomi,
Prof. Dr. Zeynep Sözen, Gürol Sözen-Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý Ýzmir-2002

Diðer Kültür Hizmetlerimiz
• Ýlk özel müze olan Selçuk Yaþar Müzesi’nin açýlýþý (1985)
• Selçuk Yaþar Sanat Galerisi (1990)
Her yýl ortalama 9 sergi açýlmakta olup,
15 katalog basýlmýþtýr.

na aralýksýz olarak 41 yýldýr sürdürülen
Dyo Resim Yarýþmasý diðer önemli bir faaliyetimizdir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz

Dyo Resim Yarýþmalarý ile 41 Yýl
Türkiye’deki ilk boya fabrikasý olan Dyo’nun (Durmuþ Yaþar ve Oðullarý) kurucusu
Durmuþ Yaþar, ekonomik amaçlarýnýn yaný
sýra, sanatsal bir iþlev üstlenmenin Türkiye
gibi geliþmekte olan bir ülkede zorunlu olduðunu düþünmüþtür. Bu gerçekten hareket edilerek, þirketin kuruluþundan 13 yýl
gibi kýsa bir süre sonra, 1967 yýlýnda, sanatý ve sanatçýyý özendirmek, Türk Resim
Sanatýna katký saðlamak amacýyla bir resim yarýþmasý düzenleme kararý alýnmýþtýr.
Özel sektörün düzenlediði ilk resim yarýþmasý olan Dyo Resim Yarýþmasý’nýn altý yarýþmasý Ege Bölgesi sanatçýlarýna seslenen bir organizasyon kimliði taþýmýþtýr. Bu
giriþim sanat etkinliklerinin Ege Bölge’sine
yayýlmasýnda önemli rol oynamýþtýr.
Dyo Resim Yarýþmalarý’nýn ilki 1967 yýlýnda gerçekleþtirilmiþ olup yarýþmaya 91
sanatçý, 271 eserle katýlmýþtýr. Ýlk seçici
kurul üyeleri Sn. Turgay Gönenç, Sn. Turgut Pura, Sn. Güven Zeyrek ve Sn. Vedat
Mavitan, ilk ödül alan sanatçýlar ise Sn.
Metin Eloðlu, Sn. Fahri Sümer ve Sn. Þeref Bigalý olmuþtur.
Ege’li sanatçýlara seslenen yarýþmanýn
kapsamý ve katýlýmý ikinci yýlýyla birlikte
geniþlemeye baþlamýþtýr. Katýlýmcý sanatçý
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sayýsý 91’den 119’a, sergilenen eser sa-

zenlenen iller arasýndadýr.

yýsý 44’ten 65’e yükselmiþtir.
30. yýlda Dyo Resim Yarýþmalarý’nda ödül
Üçüncü sergiden sonra yarýþmanýn Türki-

alan eserler ve bilgilerin yer aldýðý “Türk

ye genelinde yapýlmasý yolunda yoðun is-

Resim Sanatý’nda 30 Yýl” kitabý basýlmýþ-

tekler gelmeye baþlamýþtýr. Baþvuru sayý-

týr. 30. Dyo Resim Yarýþmasý’na Yunanis-

larýndaki artýþ nedeniyle 4. yarýþmada

tan, Ýtalya, Ýsveç’ten sanatçýlar da katýl-

eserler iki kategoride deðerlendirilmeye

mýþ, Sn. Ferruh Baþaða 7. kez jüri üyesi

baþlanmýþ ve bu yarýþmada Sn. Þeref Bi-

olmuþtur.

galý 4. ödülünü almýþtýr.
32. Dyo Resim Yarýþmasý Ödül Töreni ÝsCumhuriyetimizin kuruluþunun 50. yýlý ne-

tanbul Tophane-i Amire’de yapýlmýþ, ya-

deniyle 1973’te Dyo, söz konusu yarýþ-

rýþmaya 828 sanatçý 1400 eserle katýlye’nin deðiþik illerinde sergiler açýlarak

mayý yurt çapýnda organize etmeye karar

mýþtýr. Yarýþma sergileri Eskiþehir, Hatay,
halkýn resim sanatý ile bütünleþmesi hedef-

vermiþtir. Böylece yarýþmanýn ikinci döne-

Samsun, Ankara, Trabzon, Van ve Ýzmir’de
lenmiþtir. Yarýþma sergileri Eskiþehir, Bursa,

mi baþlamýþ ve katýlým yurt geneline açýl-

açýlarak sanat severlere sunulmuþtur.
Trabzon, Antalya, Konya, Adana, Denizli ve

mýþtýr. “Türk Resim Sanatý” adý altýndaki
Gaziantep’te sanatseverlere sunulmuþ ve

33. Dyo Resim Yarýþmasý’nda seçici ku-

Dyo Resim Yarýþmasý sergileri Türkiye’nin

rulda olan Prof. Dr. Turan Erol Dyo Resim

deðiþik illerini gezmeye baþlamýþtýr.

Yarýþmalarý’nda 9. kez jüri üyeliði yapmýþ-

sergiler Ýzmir dýþýnda Ankara ve Ýstanbul’da tekrarlanmýþtýr.
Seçici kurullarýn belirlenmesinde, sergile-

týr. Yarýþma sergisi ilk kez Edirne ve MalatYaþar Eðitim ve Kültür Vakfý tarafýndan

rin düzenlenmesinde, eserlerin teslim

ya’da da açýlmýþtýr.
gerçekleþtirilen Dyo Resim Yarýþmalarý’na

alýndýðý andan itibaren satýþ fiyatlarý üzeilgi giderek artmýþ, 29. Dyo Resim Yarýþ-

Ünlü ressamlardan adlarýný duymadýðýmýz

masý’na Türkiye’nin her yerinden ve ilk

genç yeteneklere kadar çeþitli sanatçýla-

kez Kýbrýs, Ýsveç ve Romanya’dan 653 sa-

rýn çalýþmalarýný ve geliþim aþamalarýný

natçý 1163 eserle yarýþmaya katýlmýþtýr.

Dyo Resim Yarýþmalarý’nda izlemek müm-

Romanya ve Kýbrýs’ta düzenlenen sergi-

kün olabilmektedir. Dyo Resim Yarýþmala-

lerle Dyo Resim Yarýþmasý sergileri yurt

rý sergileri izlenerek, resim sanatýndaki

dýþýna açýlmýþtýr. Sergiler yurt içinde yeni

güncel geliþmeler, yeni eðilim ve araþtýr-

Yýllar içerisinde, Dyo Resim Yarýþmalarý’na

illeri dolaþmaya devam etmiþtir. Samsun,

malar üzerine genel bir görüþ de elde edi-

gösterilen yoðun ilgi nedeniyle, Türki-

Mersin, Þanlýurfa ve Erzurum sergi dü-

lebilmektedir.

rinden sigorta ettirilerek güvence altýna
alýnmasýnda, yarýþmanýn baþlamasýnda ve
sonuçlanmasýnda, basýn yoluyla yapýlan
duyurularda, taþýma ve sergilemede sanatçý haklarý ve standartlara uyum hep
göz önünde tutulan öðeler olmuþtur.

Pýnar Kido Resim Yarýþmasý

Pýnar Kido Çocuk Tiyatrosu

TOBAV-Pýnar “Sesime Kulak Verin”

Pýnar KSK
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Pýnar:
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler ;
Pýnar, kurulduðu günden bugüne ürettiði
ürünler ve gerçekleþtirdiði hizmetlerle tü-

de Gördüm, Sn. Özgür Ozan gibi pekçok
önemli ismin yetiþmesinde etkili olmuþtur.

Pýnar Kido Resim Yarýþmasý

keticilerine iyi bir yaþam sunmayý, tüketi-

Pýnar Kido Resim Yarýþmasý, ilköðretim

cilerinin bedensel ve zihinsel geliþimine

çaðýndaki çocuklarýn resim sanatýna ve

katký saðlamayý ve saðlýklý nesiller yetiþtir-

güzel sanatlara ilgisini artýrmak ve gele-

meyi hedeflemiþtir. Bu hedefe yönelik ola-

ceðin ressamlarýný yetiþtirmek amacýyla

rak, 1975 yýlýndan bugüne kurumsal sos-

28 yýldýr düzenlenmektedir. Türkiye’nin

yal sorumluluk projelerine, eðitime, spora,

her bölgesinden çocuklarýn katýldýðý ve

kültür ve sanata desteðini sürdürmektedir.

1981 yýlýndan itibaren her yýl farklý bir te-

Pýnar Kido Çocuk Tiyatrosu

mayla açýlan Pýnar Kido Resim Yarýþmasý,
birbirinden yetenekli küçük ressamlarýn

Pýnar, ürettiði ürünlerle çocuklarýn zihinsel

sanatsal becerilerini geliþtirmeye devam

geliþimine destek olurken kültür ve sanat

etmektedir. Bu yýl rekor kýrýlarak 799.182

faaliyetlerine de önem vermektedir. 1987

adet resim yarýþmaya katýlým göstermiþtir.

yýlýndan bu yana her yýl oyuncusundan yö-

Öðretim üyeleri ve uzman ressamlardan

netmenine, sahne tasarýmcýsýna kadar

oluþan jüri tarafýndan Türkiye’nin 7 coðra-

profesyonel kadrosuyla onlarca çocuk

fi bölgesinden ve Kuzey Kýbrýs Cumhuri-

oyununa imza atan Pýnar Kido Çocuk Ti-

yeti’nden gelen resimlerin deðerlendiril-

yatrosu, tüm tiyatro sezonu boyunca Ýs-

mesiyle seçilen 22 minik ressam, 22 di-

tanbul, Ýzmir, Bursa ve Eskiþehir’de ziyaret

züstü bilgisayar ve Ýstanbul’da ünlü res-

ettiði okullarda sahneye çýkarak, yaz ayla-

sam Sn. Hüsamettin Koçan koordinatörlü-

rýnda ise tiyatro izleme olanaðý olmayan

ðünde 1 haftalýk Sanat Kampý ile ödüllen-

bölgelere turneler yaparak binlerce çocuk

dirilmiþtir. Profesyonel malzemelerle re-

ile buluþmaya devam etmektedir. Pýnar

sim atölyesi çalýþmalarýna katýlan genç

Kido Çocuk Tiyatrosu 22 yýlda yaklaþýk 2

yetenekler düzenlenen törenle sertifikala-

milyon 200 bin çocuða ücretsiz tiyatro iz-

rýný da almýþlardýr.

leme imkaný sunmuþtur. Ayrýca Pýnar Kido
Çocuk Tiyatrosu Sn. Bülent Ýnal, Sn. Vahi-

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz

Spor;
Pýnar KSK
Pýnar, 1998 yýlýndan bu yana Pýnar
Karþýyaka adýyla Türkiye Basketbol Birinci

STK (Sivil Toplum
Kuruluþlarýyla)
Ortak KSS Projeleri;
TOBAV- Pýnar Ýþbirliði

Ligi’nde mücadelesine devam eden bas-

Devlet Tiyatrolarý Opera ve Balesi Çalýþan-

ketbol takýmýný desteklemektedir. Ayrýca,

larý Yardýmlaþma Vakfý (TOBAV) Ýzmir

her yýl bine yakýn çocuk Çiðli Selçuk Yaþar

Þubesi tarafýndan hazýrlanan ve ana

tesislerinde spor yapma imkanlarýndan

sponsorluðunu Yaþar Holding Gýda Grubu

yararlanmaktadýr.

Pýnar’ýn yaptýðý “Sesime Kulak Verin’’ Pro-

Eðitim;
Çýraklýk Okulu

jesi ile, çeþitli nedenlerle eðitimde fýrsat
eþitliði kapsamý dýþýnda kalmýþ, iyi derecede müzik yeteneði olan, ancak, bu
alanda geliþebilmesi için sosyal, kültürel

Pýnar Et Mesleki Eðitim Birimi, et ve et
ve ekonomik desteðe ihtiyaç duyan 70
ürünleri iþlemeciliði meslek dalýnda
çocuk ve genç öðrencinin müzik alanýnda
eðitim veren bir kurumun olmamasý ve
eðitilerek müziði meslek edinmeleri
sektörde eðitilmiþ eleman sýkýntýsý çekamaçlanmaktadýr. Dokuz ay sürecek proje
ilmesi nedeniyle, 1998 yýlýnda eðitime
sonunda eðitim verilecek öðrencilerin
açýlmýþtýr. Türkiye’de bir ilke örnek teþkil
Güzel Sanatlar Liseleri’ne, Konservatuareden bu eðitimin amacý, temel eðitimini
larýn ilk, orta ve yüksek bölümlerine,
tamamlayan, iþ hayatýna atýlan ve meslek
Üniversitelerin Eðitim ve Güzel Sanatlar
öðrenmek isteyen 15-18 yaþlarý arasýnFakültesi Müzik Bölümlerine ve diðer
daki gençlerin teorik ve pratik mesleki
çeþitli müzik okullarýnýn sýnavlarýna hazýreðitimlerinin bir programa göre yapýllanarak müziði meslek edinmelerine
masýný saðlayarak onlarý, ülkenin ihtiyaç
olanak saðlanmasý amaçlanmaktadýr.
duyduðu vasýflý ara insan gücü içerisine
alabilmektir. Pýnar Et Çýraklýk Okulu
eðitime baþladýðý 1998 yýlýndan bu yana
242 mezun vermiþtir.
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Toplumu Bilinçlendirmeye
Yönelik Yayýnlar;
Yaþam Pýnarým Dergisi
Yaþam Pýnarým Dergisi 2004 yýlýndan bu
yana farklý çizgisi ve içeriðiyle Pýnar’ýn
tüketicileriyle, iþ ortaklarýyla, akademik ve
bürokratik çevrelerle arasýnda bir bað
kurmaktadýr. Her 3 ayda bir 10 bin adet
basýlan Yaþam Pýnarým Dergisi ücretsiz
olarak daðýtýlmaktadýr.

Pýnar Gazetesi
Her üç ayda bir üreticilere yönelik olarak
çýkarýlan ve 20 bin adet basýlan Pýnar
Gazetesi, süt ve et hayvancýlýðý yapan
çiftçiler için önemli bir baþvuru kaynaðýdýr.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz

Yaþar Üniversitesi
Yaþar Üniversitesi, Türkiye’nin Batý Bölge-

Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Mimarlýk, Sanat

sinde yer alan Ýzmir de 2001 yýlýnda Sel-

ve Tasarým, Fen, Dil ve Edebiyat, Mühen-

çuk Yaþar Spor ve Eðitim Vakfý tarafýndan

dislik ve Hukuk alanlarýnda lisans ve yük-

kurulan özel bir üniversitedir. Ýþ dünyasý

sek lisans düzeyinde 40 program, 2 Ens-

ve diðer ulusal ve uluslararasý üniversite-

titü ( Sosyal Bilimler ve Uygulamalý Bilim-

ler ile sahip olduðu iliþkiler üniversitemizi

ler) ve bir Meslek Yüksek Okulu ile hizmet

kiþisel geliþim ve öðrenim için ideal bir

vermektedir.

kampüs yapmaktadýr.
Yaþar Üniversitesi;
Yaþar Üniversitesi, ulusal ve uluslararasý
• Öðrenci odaklý Ýngilizce eðitimiyle,
alandaki profili ile kaliteye odaklanmýþtýr.
Ýzmir kenti ile olan köklü baðlantýsý nede-

• Türk ve Uluslararasý lider akademik per-

niyle yerel kuruluþlarla yakýn iliþkiler kur-

sonel tarafýndan verilen eðitimiyle,

muþ olup, yaratýcý toplum projelerinin
• Avrupa sistemine kredi transferi yapýlaiçinde yer almaktan gurur duymaktadýr.
bilecek tüm seçmeli ders programlarýyla,
Geçtiðimiz 12 ay içerisinde baþarýlarý ile
ilgili olarak 615 medya haberine konu ol-

• Öðrencileri için rekabetçi burs olanakla-

muþ – öðrencileri, uzman eðitim kadrosu-

rýyla,

nun kazandýðý ödüller ve gerçekleþtirdiði
• Ýzmir’in merkezinde inþa edilmiþ kamyeni giriþimler ve ortaklýklar ile ilgili olarak
püs ve spor tesisleriyle
kendinden söz ettirmiþtir. 2004 yýlýndan
bu yana 22 ülke ve 61 üniversite ile aktif
Erasmus baðlantýsý kurmuþtur.
Öðrencilere üniversite eðitimleri süresince, destekleyici eðitim ortamý içinde, profesyonel bir eðitim anlayýþýyla azami fayda
elde etmeleri için her türlü olanak saðlanmaktadýr. Üniversite öðrencilerine Ýletiþim,

tanýnan bir üniversitedir.

www.yasar.edu.tr
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1. Ýnsan Haklarý
1.1 Ýþletmelerimizde 18 yaþýný dol-

mesi yapýlmaktadýr. Ýþ ortaðýmýz olan mü-

durmamýþ kiþi istihdam edilmemesi

teahhit ve taþeron firmalarýn iþçilerinin de

hedefimizdir.

sigortalý olarak çalýþtýrýlmasý zorunludur.

3308 sayýlý Kanun kapsamýnda lise ve

Dyo Boya

üniversite öðrencilerinin okul eðitimlerini
destekleyen mesleki eðitim stajlarý için
þirketlerimizde imkan saðlanmaktadýr.
Pýnar Et
Mesleki eðitim birimi aracýlýðýyla eðitimine
devam edemeyen çocuklara eðitim, öðretim imkaný sunulmaktadýr. Bu çerçevede
et ve et ürünleri iþlemeciliði alanýnda çýrak

Petrol-Ýþ ile iþveren arasýnda yapýlan Ýþ
Yeri Toplu Ýþ Sözleþmesi ile çalýþanlarýn
haklarý güvence altýna alýnmýþtýr.
Pýnar Et ve Pýnar Süt
Tek Gýda Ýþ ile iþveren arasýnda yapýlan
iþyeri ve iþletme Toplu Ýþ Sözleþmeleri ile
çalýþanlarýn haklarý güvence altýna alýnmýþtýr.

öðrencilere usta öðreticiler aracýlýðý ile
beceri kazandýrýlmaktadýr.

1.3 Eðitim Programlarý ve Saðlýk
Kontrolleri

Pýnar Süt
Çalýþanlarýmýza, ailelerine hastalýklar koOkulda aldýklarý eðitimleri pekiþtirmek ve

nusunda destek olmak amaçlý eðitim

mezun olduklarý zaman çalýþacaklarý or-

programlarý uygulanmaktadýr.

tamlarý tanýmalarý amacý ilgili meslek lisesi öðrencileri haftanýn 3 gününü fabrika-

Pýnar Et ve Pýnar Süt

mýzda eðitilerek geçirmektedirler. Mezun

Bulaþýcý hastalýklardan korunma, genel

olduklarý zaman uygun bulunurlarsa staj

ve kiþisel hijyen kurallarý, pest kontrol ön-

yaptýklarý bölümlerde çalýþma þansý da el-

lemleri, HACCP (Hazard Analysis Critical

de etmektedirler.

Control Points) eðitimleri, aile planlama-

1.2 Sendika ve Toplu Ýþ Sözleþmesi

sý, sigara ve tütün alýþkanlýklarý, meme
kanseri konularýnda her yýl yapýlan planlý

Tüm çalýþanlarýmýzla 4857 sayýlý Ýþ Kanu-

eðitim programý kapsamýnda eðitimler

nu kapsamýnda belirsiz süreli iþ sözleþ-

verilmektedir.
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Pýnar Süt, Pýnar Et ve Pýnar Su
Çalýþanlarýn saðlýk kontrolleri iþyeri saðlýk
birimince yapýlmakta, veremle savaþ kapsamýnda akciðer filmleri çekilmekte ve
kontrol edilmektedir.

1.4 Çalýþanlarýn Cinsiyet ve Yaþ Ortalamasý Göstergeleri

Bornova M.M

Dyo Boya Pýnar Et Pýnar Su Pýnar Süt Viking YBP Çamlý Yem Altýn Yunus

Kadýn Çalýþan Oraný
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Erkek Çalýþan Oraný

%80

%84

%89

%87

%85

%90

%85

%87

%84

37

36

37

34

34

34

34

35

35

Yaþ Ortalamasý

1.5 Çalýþanlarýmýza Verilen Diðer Eðitimler
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði, Ýþ Saðlýðý Güvenliði
ile Ýlgili Yasal Sorumluluklar, Zorunluluklar,
Kimyasal Ürün ve Güvenli Kullanýmý,
Ergonomi Eðitimleri, Çalýþanlarýn Yasal
Hak ve Sorumluluklarý, Yangýn Eðitimi ve
Tatbikatý, Ýlk Yardým Eðitimleri, Temel Afet
Bilinci.

Bornova M.M
Kiþi Baþý Eðitim Saati

2
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çalýþanlarýnýn %80’i bu eðitimlerden ya-

Çamlý Yem
Temel iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda

rarlanmaktadýr.

(730 saat) eðitim verilmiþtir.
Toplam 491 personel eðitime katýlmýþtýr.

þirket performansýný artýrmak baþlýca he-

Kuruma yönelik ihtiyaçlar baz alýnarak

Bu katýlýmcýlarýn 299 kiþisi, 95 bayimiz-

deflerdendir. “Kazaya Ramak Kala” siste-

eðitim içerikleri belirlendiðinden, verilen

den seçilmiþ bayi personelidir.

mi uygulamaya girmiþtir. Amaç çalýþanla-

eðitimlerin uygulamaya yönelik, farkýnda-

rýmýzýn karþýlaþtýklarý ve ileride iþ kazasýna

lýk yaratan, þirket kültürünü homojenleþ-

yol açabilecek durumlarý önlemektir. Bu

tirmeyi hedef alan eðitimler olmasýna

amaçla “Kazaya Ramak Kala Formlarý”

önem verilmektedir. Ýhtisas eðitimleri için-

hazýrlanmýþtýr. Bu formlarýn doldurularak

de günceli takip eden, yapýlan iþin kalite-

“Ýþ Saðlýðý Güvenliði Kurulu”na verilmesi

sini artýracak yöndeki eðitimlere katýlýmýn

ve gerekli önlemlerin alýnmasý hedeflen-

saðlanmasýna destek verilmektedir.

mektedir.
Eðitimler, tüm bölgelerimizde çalýþan perYem fabrikamýz yapýlan iþin niteliðine gö-

sonelimizi kapsamaktadýr. Sadece þirket

re lokasyonlara ayrýlmýþtýr. Parsellenen

çalýþanlarý deðil, sürecin içinde yer alan

her bir lokasyon için (üretim alanlarý, ba-

tüm halkalar hedeflenmekte, bu doðrultu-

kým atölyeleri, laboratuar, yükleme alanlarý, depolar ) risk analizleri yapýlmýþ ve olasý iþ kazalarýnýn þiddet ve sýklýklarý ölçülmüþtür. Yapýlan risk analizlerinin sonuçlarý deðerlendirilerek sürekli iyileþtirmeler
yapýlmýþtýr. Ayrýca uzman kiþiler tarafýndan
her bir çalýþanýn yaptýðý iþe özgü iþ ve iþçi güvenliði eðitimleri verilmiþtir.

da bayi çalýþanlarý için de “Ön Satýþ Elemaný” eðitimleri verilmektedir. Amaç; Yaþar Topluluðu Satýþ Organizasyonu’nda
göreve baþlayan personelin kurum kültürü ve marka deðerlerine uygun davranýþ
modellerini geliþtirmek, bireysel satýþ etkinliklerini artýrmak ve buna yönelik alt
yapýyý oluþturmaktýr. Bu eðitimler ile çalýþanlarýn özel yaþamlarýnda da kullanabi-

YBP

lecekleri yetkinliklerinin geliþtirilmesi heÞirketimiz hedef ve stratejileri doðrultu-

deflenmektedir.

sunda kurumsal vizyonuyla baðlantýlý, þirkete özel iç ve dýþ eðitimler her yýl dö-

2005 yýlýnda baþladýðýmýz Ön Satýþ Ele-

nemsel olarak

maný eðitimi ile bugüne kadar 35 adet

planlanmaktadýr. Þirket

Satýþ Þefleri için “Satýþ Þefleri Geliþtirme
Programý”, satýþ ve bölge müdürlerinin
yetkinliklerini artýrmaya yönelik “Geliþtiren
Liderlik” ve “Kiþisel Etkinlik ve Ýþ Yönetimi”
eðitimleri verilmiþ olup, satýþ müdürleri
eðitiminde toplam 58 çalýþanýmýz eðitim
almýþtýr.
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2. Ýþgücü
2.1 Ýþe Alým

tazminatý gibi tüm yasal haklarý kullandýrýlmaktadýr.

Yaþar Topluluðu Þirketleri iþe alýmlarda
4857 sayýlý Ýþ Kanunu’na ve Yaþar Holding’in Personel Yönetmeliði’ne uygun
olarak iþe alým prosedürlerini uygulamaktadýr. Açýk pozisyon için belirlenmiþ olan

2.5 Ýþ Etiði Kurallarý Kýlavuzu
Yaþar Topluluðu çalýþanlarý için iþ etiði
kurallarý kýlavuzu oluþturulmuþtur. Bu
kurallar sekiz baþlýk altýnda özetlenebilir.

iþin gerektirdiði nitelikler açýsýndan tüm
adaylar ayný deðerlendirmeye tabi tutul-

Güvenli bir iþ ortamýnda, ayrýmcýlýða izin

maktadýr. Adaylar arasýnda cinsiyet, ýrk,

vermeyerek ve birbirimizin kiþilik haklarý-

yaþ ve medeni hal konularýnda ayrým

na saygý göstererek çalýþmak.

yapýlmamaktadýr. Ýþe alým prosedürü

Þirket kaynaklarýný verimli kullanmak.

çerçevesinde mülakatlarla uygun adayýn
iþe alýmý gerçekleþmektedir.

Çýkar çatýþmasýndan kaçýnmak.

2.2 Eðitimler

Yasalarla belirlenen rekabet kurallarýna
uymak, rakiplerle piyasa koþullarýný boz-

Þirketlerimizde yapýlan çalýþmalarla çalýþ-

mayacak þekilde rekabet etmek.

ma konularýnýn sürekli iyileþtirilmesine
çalýþýlmaktadýr. Çalýþanlarýn iþ güvenliði,
yangýn önlem, kiþisel geliþim gibi konulardaki yetkinliklerinin artmasý için eðitim
çalýþmalarý uygulanmaktadýr.
2.3 Özürlü Ýstihdamý

Müþteri memnuniyetine önem vermek,
müþterilere ve tüketicilere her zaman
duyarlý ve dürüst davranmak.
Þirket bilgi, varlýk ve kayýtlarýnýn doðru
hazýrlanmasý için azami özen göstermek,
gizlilik içinde korumak ve menfaat saðla-

Özürlü istihdamý yasanýn öngördüðü

mak için kullanmamak.

oranlarda saðlanmaktadýr.
Yaþar çalýþanlarý olarak tüm faaliyetlerim2.4 Çalýþanlarýn Yasal Haklarý
Çalýþanlara yasalar çerçevesinde dinlenme, yemek, ücretli ve yýllýk izin ve kýdem

izde toplumsal yararý gözetmek ve çevreye saygýlý davranmak.
Ýþyerinde olduðu kadar iþyeri dýþýndaki

KÝS Ýlkeleri ve Þirketlerimiz

sosyal yaþantýsýnda da þirket hakkýnda

alýnamaz. Ýstisna olarak 14 yaþýný doldur-

olumsuz kanaat yaratmayacak ve içinde

muþ ve ilköðretimini tamamlamýþ olanlar,

bulunduðumuz toplumun kurallarýna

geliþme ve eðitimine engel olmayacak

aykýrý düþmeyecek bir yaþam tarzý ben-

hafif iþlerde, sýnýrlý çalýþma süreleri ile

imsemek.

çalýþtýrýlabilirler. Ülkemiz için yasal sýnýr 15
yaþýný doldurmak olmakla birlikte, Yaþar

2.6 Güvenlik Hizmetleri
Topluluðu þirketleri 18 yaþýn altýnda perÞirketlerimizdeki güvenlik hizmetlerinin

sonel çalýþtýrýlmamasý ilkesini benim-

tamamý bu alanda özel eðitim almýþ serti-

semiþlerdir.

fika sahibi güvenlik þirketlerinin personeli
2.9 Zorla Çalýþtýrma ve Angarya
tarafýndan saðlanmaktadýr. Güvenlik personeli periyodik olarak eðitim program-

Yaþar Topluluðu’nun bütün þirketlerinde

larýna devam etmektedir.

çalýþma günleri ve saatleri, resmi, genel,
hafta tatili tanýmlanmýþ ve çalýþanlara

2.7 Ýþ Güvenliði
duyurulmuþtur.
Þirketlerimizde iþ güvenliðini saðlamak,
Çalýþanlarýn iþe baþladýðý andan itibaren
meydana gelebilecek olasý iþ kazalarý ve
görev tanýmlarý kendilerine bildirilmekte
meslek hastalýklarýný önlemek amacýyla,
ve bölümler arasý oryantasyonu yapýlmakiþ saðlýðý ve güvenliði iç yönetmeliði
tadýr. Görev tanýmý ile ilgili dokümanlar
uygulanmaktadýr. Yönetmelik gereði iþ
ISO 9001 gereði kullanýlan ortak sistem
saðlýðý ve güvenliði kurulu oluþturulmuþile þirket içinde güncel olarak paylaþýltur.
maktadýr. Çalýþanlar bu dokümana ulaþaÇalýþanlarýn çalýþma koþullarýnýn deðer-

bilmektedirler.

lendirilmesinde her yýl yapýlan çalýþan
Zorla çalýþtýrma ve angarya konulu
görüþü anketleri dikkate alýnmaktadýr.
yargýya intikal etmiþ bir olay mevcut
2.8 Çocuk Ýstihdamý
Ýþ Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarýnca,
kural olarak 15 yaþýný doldurmayanlar iþe

deðildir.
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3. Çevre
Yaþar Topluluðu çevresel zorluklarla ilgili

mak ana hedeftir. Ayrýca, kurulan tedarik-

olarak temkinli yaklaþýmý desteklemekte-

çi deðerlendirme sistemlerinde, tedarikçi-

dir. Diðer bir deyiþle çevrenin ciddi ya da

lerin çevre yönetim sistemleri ve iþleyiþi

geri döndürülemez þekilde zarar görmesi

de puanlandýrýlmaktadýr. Çevre yönetim

tehlikesinin bulunduðu durumlarda, bilim-

sistemi gereði, tüm birimlerde çevre etki

sel kesinliðin olmamasý çevrenin zarar

envanteri çýkarýlmýþ, bu envanterlere göre

görmesini önleyici maliyet-etkin tedbirle-

çevreye olan etkilerin þiddeti belirlenerek,

rin alýnmasýný gecikme nedeni olarak kul-

çevre etki kütükleri oluþturulmuþtur.

lanýlamaz ilkesi benimsenmektedir.
Çamlý Yem
Bu çerçevede Yaþar Topluluðu Þirketleri
Þirketimiz bünyesinde yer alan Deniz
çevre koruma ve faaliyetlerden dolayý orÜrünleri Ýþletmesi, ISO 14001 Çevre Yötaya çýkan çevre kirlenmesinin azaltýlmasý
netimi Standardizasyonu çerçevesinde
konusundaki tüm kanun ve yönetmelikleüretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
re uymayý, ürünlerini ve proseslerini çevre
etkilerini en düþük seviyeye indirecek þe-

Dyo Boya

kilde tasarlamayý esas almaktadýr.
2009 yýlýnda Dyo Boya Fabrikalarý’nda
3.1 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2004 çalýþmalarý baþlamýþtýr.

Çalýþmalarýmýz

Tüm Boya Grubu’nda entegre yönetim
sistemine geçiþ 2010 yýlýnda gerçekleþe-

Pýnar Süt ve Pýnar Et
cektir.
Tüm faaliyetler TS EN ISO 14001 “Çevre
Pýnar Su
Yönetim Sistemleri” gereklerine uygun
olarak yürütülmektedir. Bu çerçevede,

Madran iþletmemiz ISO 14001 Çevre Yö-

çevre mevzuatýna ve tabi olduðu çevre ile

netimi Standardizasyonu çerçevesinde

ilgili yerel düzenlemelere uymak, doðal

üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

kaynaklarý verimli kullanmak, çevreye zaViking
rar veren atýklarý kontrol altýna alarak
azaltmak veya zararsýz hale getirmek, kir-

Viking Kaðýt, süreç iyileþtirme çalýþmala-

liliðin önlenmesi için gereken tedbirleri al-

rýnda çevreye etkiyi azaltacak projelere de

KÝS Ýlkeleri ve Þirketlerimiz

öncelik verir, atýk yönetimini geliþtirerek,

miþ, kapasiteye göre enerji kullanýmýný

atýk sýnýflandýrmasýný yaparak, atýklarýn en

düzenleyen sistemleri, makine ve ekip-

doðru þekilde bertaraf edilmesini veya ge-

manlar üzerinde uygulayarak enerji ve-

ri kazanýlmasýný saðlamayý hedefler. Bir-

rimliliðini saðlamýþtýr.

den fazla aktif diyalog anlayýþýyla tedarikYakma sistemlerindeki yakýtlarýn, verimli
çilerinin çevresel sistemlere yatkýnlýðýný
yakýlmasý için yanma kontrolünün optimiincelemekte ve tedarikçi deðerlendirme
zasyonu gerçekleþtirilmiþtir. Ayrýca, ýsýtçalýþmalarýnda ISO 14001 belgesinin buma, soðutma, iklimlendirme ve ýsý translunmasý durumunda da ilave puan uyguferinde en yüksek verim elde edilmesine
lamasý yapmaktadýr.
yönelik uygulamalar araþtýrýlmakta ve bu
3.2 Enerji Korunumu ve Tasarrufu

sektörde hizmet veren sanayicilerle iþbirlikleri gerçekleþtirilmektedir.

Yaþar Topluluðu þirketleri bireysel bazda
enerji korunumu ve tasarrufu için çalýþ-

Enerji tüketiminde kayýplarýn önlenmesi

malarýný sürdürmektedir. Ancak yapýlan

için tesis genelinde termal kamera ile öl-

çalýþmalarýn tek elden takibi ve sinerji ya-

çümler yaptýrýlmýþ ve elde edilen sonuçla-

ratmak amacýyla, þirketlerimizin enerji tü-

ra göre kayýp-kaçak görülen noktalarda

ketim profilini saptamak ve enerji verimli-

gerekli çalýþmalar baþlatýlmýþ ve bu çalýþ-

liði konusunda projeler geliþtirmek üzere

malarýn sürekliliði saðlanmýþtýr.

Holding seviyesinde Enerji Komitesi kurulOperasyonel proseslerde otomatik kontrol
muþtur.
uygulamalarý ile insan faktöründen kayPýnar Et

naklanan hatalar en aza indirilerek enerji
verimliliðine katký saðlanmýþtýr.

Enerji yöneticisi liderliðinde yapmýþ olduðu takým çalýþmalarý ile tesisin enerji kul-

Tesis genelinde enerji verimliliðinin artýrýl-

lanýmýný, 2009 yýlýnda bir önceki yýla göre

masýna yönelik, her departmanýn kullandýðý

üretim miktarýna baðlý olarak %3 düþür-

enerji miktarý, enerji kaynaðýna uygun öl-

müþtür. Bu amaçla en az enerji tüketimi

çüm cihazlarý ile takip edilmektedir. Bu uy-

ile daha fazla üretim yapabilen yeni tek-

gulama ile tesis genelinde enerji kullaným

nolojik makinalarýný makine parkýna ekle-

alanlarýnýn yaklaþýk %85’i izlenmektedir.
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lýnda bir önceki yýla göre yaklaþýk 33.063

Pýnar Su
Üretim tesislerinde kullanýlan elektrik

kwh’lýk tasarruf yapýlmýþtýr.

enerjisi azaltma yönünde çalýþmalar ger-

Fosil yakýt sarfiyatýnýn daha da azaltýlmasý

çekleþtirilmektedir. Bu sayede geçen se-

için;

ne 37 kWh / ton elektrik enerjisinin, 36
kWh / ton ’a düþürülmesi hedeflenmiþtir.
Ayrýca enerjinin doðru zaman diliminde
kullanýlmasý ve elektrik þebeke hatlarýný
zorlamadan ve puantlý tarifelerden ücretlendirilmesine devam edilmektedir.

Bölgemizde çýkan termal suyu termal havuzlarda kullanma sýcaklýðý olan 40 dereceye 53 dereceden düþürürken, 2007 yýlýndan itibaren plakalý eþanjör sistemi ile
thalasso havuzun ýsýtýlmasý saðlanmýþ ve
bu sayede yaklaþýk 15.000 kg/yýl (yaklaþýk

Sýcak kazanlarýnda

kullanýlan kalorifer

10.000 $/yýl) LNG tasarrufu saðlanmýþtýr.

yakýtýnýn yerine, LNG ile oransal alev kullanýlan brülörler devreye alýnmýþtýr. Bu sa-

53 derecedeki termal suyun tesisimizin

yede sýcak su maliyetlerinde kazanç sað-

ýsýtýlmasý ve sýcak su üretiminin jeo termal

lanýrken, çevre kirliliði açýsýndan minimum

enerji ile yapýlmasý planlanmaktadýr. Bu

emisyon deðerlerine ulaþýlmaktadýr.

projenin yapýlmasý ile sýcak su üretiminde
LNG’den 19.000 kg/yýl (yaklaþýk 14.000

Altýn Yunus

$/yýl), bina ýsýtmasýndan 15.000 kg/yýl

Otel oda ve genel alanlardaki lavabo ve

(yaklaþýk 10.000 $/yýl) tasarruf yapýlmýþ

duþlara suyun hava ile karýþtýrýlarak pülva-

olacaktýr.

rize olmasýný saðlayan ve çokmuþ hissi vererek az su ile ayný yýkama imkanlarýný saðlayan perlatörler kullanýlmasý, su kaçaklarýnýn önlenmesi, tesisat ekipmanlarýnýn bakýmýnýn yapýlmasý ile su sarfiyatýnýn 104.800

Tesisimiz ihtiyacý olan sýcak suyun tamamýnýn güneþ enerjisi ile saðlanmasý için fizibilite çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Bu sayede
60.000 kg/yýl (yaklaþýk 44.000 $/yýl) LNG
tasarrufu yapmamýz mümkün olacaktýr.

m3’ten 82.500 m3’e düþmesi saðlanmýþ,
geçen yýla göre %28 tasarruf yapýlmýþtýr.

Buhar dönüþ suyundaki flash buhar ýsý-

Su tasarrufu yanýnda hidrofor dairesi ve su

sýndan faydalanýlarak 1982 yýlýnda yapý-

kuyularýnýn elektrik sarfiyatýnda 2009 yý-

lan ýsý geri kazaným eþanjörü ile yaz ayla-

KÝS Ýlkeleri ve Þirketlerimiz

rý için 10.000 kg/ay fuel oil tasarrufu sað-

ramlarýmýz çerçevesinde kaynak tüketimi-

lanmýþ olup sistem halen çalýþmaktadýr.

ni azaltmaya yönelik iyileþtirme çalýþmalarý gerçekleþtirilmektedir:

Misafir durumuna göre bloklarýn kullanýlmasý, soðutma, ýsýtma, sýcak su, elektrik

Ýzmir fabrikada;

sarfiyatýnda bu yýl geçen 9 ay içinde geçen
• Birim üretim baþýna harcanan elektrik
yýlýn ayný dönemine göre 475.000 kwh,
miktarýnda, 2008 yýlýnda %0.46 artýþ olkwh bazýnda %15, tasarruf yapýlmasýný
makla birlikte , 2009 yýlýnda ise % 2,75
saðlamýþtýr. LNG sarfiyatýnda ise 19.800
azalma gerçekleþtirilmiþtir.
kg ile %11’lik bir tasarruf yapýlmýþtýr.
• Birim üretim baþýna harcanan su miktaBuhar kazanlarý, sýcak su kazanlarý yakýtýrýnda 2008 yýlýnda % 5.7 2009 yýlýnda
nýn kalorifer yakýtýndan LNG’ye (sývýlaþtýrýlise % 12 azalma gerçekleþtirilmiþtir.
mýþ doðal gaz), mutfak cihazlarý ile, personel mutfak ve yatakhanelerinin üretim,

• Birim üretim baþýna harcanan buhar

sýcak su ve mahal ýsýtma sisteminin LPG’-

miktarýnda 2008 yýlýnda % 10 artýþ ol-

den (likit petrol gazý) LNG’ye geçmesi ile

makla birlikte, 2009 yýlýnda % 12.5 azal-

yaklaþýk %45 maliyet bazýnda tasarruf

ma gerçekleþtirilmiþtir.

saðlanmýþ, emisyon deðerlerinde iyileþme
Eskiþehir fabrikada;
gerçekleþtirilmiþtir.
• Birim üretim baþýna harcanan elektrik
Viking
miktarýnda, 2008 yýlýnda %5.38 azalma ,
250.000 m2 büyüklüðünde geniþ bir sa-

2009 yýlýnda ise %4.06 artýþ gerçekleþ-

haya yayýlmýþ olan iþletmemizin çevre ay-

miþtir.

dýnlatmasýnýn güneþ pilleri ile yapýlmasý
• Birim üretim baþýna harcanan su miktakonusunda proje çalýþmalarýna baþlanarýnda 2008 yýlýnda % 4.74 2009 yýlýnda
caktýr.
da % 8.30 azalma gerçekleþtirilmiþtir.
Pýnar Süt
• Birim üretim baþýna harcanan buhar
Her yýl baþýnda oluþturulan ve yýl boyunca

miktarýnda 2008 yýlýnda %11 2009 yýlýn-

takip edilen çevre faaliyet plan ve prog-

da da %7.32 azalma gerçekleþtirilmiþtir.
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Çamlý Yem

ve dinamik planlama yapýlmasý.

Þirketimizde balýk yemi üretim hattýnda

Tüm fabrikalarýn konsolide hat verimlilik-

yüksek verimli motorlar kullanýlmakta

leri 2007 yýlýnda %72.96, 2008 yýlýnda

olup, düþük verimli motorlara göre yakla-

%78.34, 2009 yýlýnda %81,1 olarak ger-

þýk %5 enerji tasarrufu saðlanmaktadýr.

çekleþmiþtir. Böylece ayný birim enerji tü-

90 kw/h pelet makinasý ana motorlarýnda

ketiminden daha fazla ürün elde edilmeye

bu tip motorlar kullanýlarak 4,5 kw/h

baþlanmýþtýr.

enerji tasarrufu mümkün olmaktadýr. 200
3.3 Ürün ve hizmetlerin çevresel
kw ekstruder ana motorlarýnda bu tip moetkilerinin azaltýlmasýna yönelik
torlar kullanýlarak, 10 kw/h enerji tasarrugiriþimler
fu saðlanmaktadýr.
Pýnar Et ve Pýnar Süt
Yüksek verimli enerji motorlarý, kurutucularda yüksek verim, düþük emisyonlu yak-

Ürünlerimizin çevreye verdiði herhangi bir

ma sistemleri, taþýma ve enerji ihtiyacýný

zarar bulunmamaktadýr. Hammadde ve

azaltan hat dizayný yatýrýmlarýmýzýn ana

imalattan kaynaklanan çevresel etkiler ise

hedefi olacaktýr.

en aza indirilmeye çalýþýlmaktadýr.

Pýnar Su

Ýþletme ve bakým faaliyetleri sonunda ortaya çýkan tehlikeli atýklarýmýzýn %100'ü

Hat verimliliklerinin iyileþtirilmesinde aþatesis sahasý içinde yasal þartlara uygun
ðýdaki unsurlar etkili olmuþtur.
olarak düzenlenmiþ geçici depolama ala• Yeni yatýrýmlarýn devreye alýnmasý,

nýnda toplanmakta ve buradan lisanslý firmalarýn araçlarý ile yine lisanslý firmalarýn

• Mevcut hatlardaki dar boðazlarýn iyileþbertaraf ve geri kazaným tesislerine göntirilmesi,
derilmektedir.
• Planlý bakýmlarýn etkin ve düzenli yapýlAyný þekilde üretim faaliyetlerinden çýkan,
masý,
organik atýklar, evsel atýklar tesis içindeki
• Satýþ ve dolayýsýyla üretim planlarýnýn fi-

yasal þartlara uygun düzenli depolama

ili ile aradaki fark azaltýlacak þekilde etkin

alanýnda toplanarak, yerel yönetimlerin

KÝS Ýlkeleri ve Þirketlerimiz

gösterdiði ve Çevre ve Orman Bakanlý-

ve üretim faaliyetlerimiz devam etmekte-

ðý’ndan belgeli uygun yerlere gönderil-

dir. Ayrýca boyada VOCs (volatile organic

mektedir.

compounds) düþürülmesi ile Ar-Ge çalýþmalarýna aðýrlýk verilmiþtir.

Tesis genelinden çýkan tüm atýk sular ise
atýk su arýtma tesisine gönderilmektedir.

Tüm toz aspiratörleri filtrelere baðlanmýþ

Uygun yöntemler ile arýtýlmakta ve yasal

olup, toz emisyonlarý azaltýlmýþtýr.

deþarj standartlarýna uygun olarak alýcý

Bornova M.M.

ortama deþarj edilmektedir. Arýtýlmýþ atýksu ile tesis genelindeki yeþil alanlarýn %

Bornova Matbaa Mürekkepleri Manisa

20'si sulanarak atýk suyun bir kýsmý geri

Organize Sanayi Bölgesi’nde yapacaðý

kazanýlmaktadýr. Bu oranýn her yýl artýrýl-

yatýrýmýnda prosesini çevre etkisi yarat-

masýna yönelik çalýþmalar yapýlmaktadýr.

mayacak þekilde planlamýþ ve ÇED (Çevre Etki Deðerlemesi) gerekli deðildir rapo-

Dyo Boya

ru alýnmýþtýr. Ayrýca siyah gazete mürek-

Ülkemizde ilk endüstriyel arýtma tesisi ku-

kepleri üretiminde kullanýlan toz pigment-

ran boya fabrikasý, Dyo Boya Fabrikalarý ol-

lerin yerine, yapýlan yatýrýmla, pellet pig-

muþtur. 1984’de kurulan arýtma tesisi verimli bir þekilde kullanýlmaya devam etmektedir.
Üretimimizde kullanmýþ olduðumuz kimya-

ment denilen tanecik boyutu büyük olan
pigment saðlanarak emisyon ve imisyon
deðerleri azaltýlmýþtýr.
Viking

sallarýn tamamý Avrupa Birliði’nde kullaný-

Kaðýt üretiminde hammadde olarak kul-

mýna izin verilen kimyasallardýr. Avrupa Bir-

lanýlan selülozun geri kazaným yoluyla

liði’nde uygulanmakta olan tehlikeli kimya-

elde edilen kýsmýnýn oranlarý aþaðýdadýr;

sallarýn kontrol altýna alýnmasý ile ilgili REACH uygulamalarýný takip etmekte ve ilgili
yasal zorunluklarýný yerine getirmektedir.
Solvent bazlý sistemlerden su bazlý sistemlere geçiþle ilgili Ar-Ge çalýþmalarýmýz

Yýl

Oran (%)

Geri Kazanýlan
Kaðýt Miktarý (ton)

2007

45

18.000

2008

28

9.800

2009

27

10.300
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Her geri kazanýlan 1 ton kaðýt, ortalama

3.4 Nakliye

bir büyüklükteki 16 çam aðacýndan elde
Pýnar Su
edilen saf selüloza eþittir. Hurda kaðýt
iþleme tesisi çalýþmaya baþladýðýndan

Nakliye yönetiminde daha etkin olacak

bugüne kadar geri kazaným yoluyla elde

þekilde 2008 yýlýndan itibaren aþaðýdaki

edilen kaðýt miktarý yaklaþýk 138.000 ton-

iyileþtirmeler yapýlmýþtýr.

dur. Bu da kurtarýlan 2 milyon 208 bin
• Nakliye yönetimini bir bütün olarak yaaðaç demektir.
pýlmasýný aðlayan WEB uygulamasý geliþÇevre mevzuatýna uygunsuzluktan dolayý

tirilmiþ ve 2008 yýlýndan itibaren kullanýl-

verilen maddi bir ceza yoktur, gayri maddi

maya baþlanmýþtýr. Bu uygulama ile araç-

yaptýrým sayýsý da sýfýrdýr. Tehlikeli mad-

larýn etkin ve verimli kullanýlmasý saðlan-

delerin döküldüðü önemli bir olay

mýþtýr.

olmamýþtýr.
• Fabrikalara kantar konulmuþ ve araçlar
azami taþýma kapasiteleri kullanýlarak

Su Tüketimi

araç yük taþýma miktarýndan azami fayYýl

Gerçekleþme

dalanýlmýþtýr.

(m3/ ton kaðýt üretilen)
• Satýþlarýn fabrika lokasyonlarýna yakýn
2007

26,0

2008

24,3

2009

22,0

bölgelerde yapýlmasý saðlanarak yükün
daha az yol kat etmesi saðlanmýþtýr.
2007 yýlýnda 24,61 Km/Ton olan gösterge
2008 yýlý içinde %4.43 düþerek 23,52

Viking Kaðýt, çevre bilincinin yerleþmesi

Km/Ton olmuþtur. Diðer bir ifade ile 2008

için her yýl çalýþanlarý ve aileleriyle birlikte

yýlýnda 2007 yýlýna göre 467.000 km

aðaç dikme bayramý düzenlemekte ve

daha az yol kat edilmiþ ve yaklaþýk

özellikle çocuk yaþtaki fertlere çevre bil-

164.000 Lt daha az motorin kullanýlmýþtýr.

incini aþýlamaya çalýþmaktadýr.

2008 yýlýnda 23,52 Km/Ton olan gösterge
2009 yýlý içinde %6.55 düþerek 21,98
Km/Ton olmuþtur. Diðer bir ifade ile 2009

KÝS Ýlkeleri ve Þirketlerimiz

yýlýnda 2008 yýlýna göre yaklaþýk 667.000

3.5 Sera Gazý Emisyonlarý

km daha az yol kat edilmiþ ve yaklaþýk
Pýnar Et
233.000 Lt daha az motorin kullanýlmýþ
olunacaktýr.

Tesis içindeki paket tip soðutma sistemlerindeki yasaklanmýþ freon gazlarýnýn,

Ýki yýllýk toplam baktýðýmýzda 397.000 Lt
ozon dostu gazlara dönüþümü gerçekdaha az yakýt kullanýlmýþ ve bu miktarda
leþtirilmiþtir.
yakýt kullanýmýnýn sonucunda çevreye
daha az zararlý gaz býrakýlmýþtýr.

Fosil yakýtlarýn yerine fosil olmayanlarý ve
yüksek karbonlu fosil yakýtlar yerine

YBP
düþük karbonlu fosil yakýtlarý kullanmakTaþýma ve daðýtýmda double deck araçlar,

tadýr.

ayný araçta iki rejimli ve çift katlý taþýma
Ayrýca, tesisatlarýmýzda yapýlan iyileþtirme
sistemleriyle lojistik maliyetini %25 azalçalýþmalarý ile tesisin doðal gaz kullanýmý
tan, çevre dostu uygulamalarý ile dikkat
üretim miktarýna baðlý olarak, 2009 yýlýnçekmektedir. Pýnar filosunda %12 araç
da

bir önceki yýla göre %8 oranýnda

sayýsý azaltýmýyla ayný tonajýn taþýnmasý
düþmüþtür.
diðer bir çevre dostu uygulamadýr. Ayrýca,
uydudan anlýk araç içi sýcaklýk kontrolü ile

Atýk Su Arýtma tesisinden çýkan arýtma

ürün taþýma kalitesi maksimize edilmek-

çamuru, evsel atýk ve organik atýklardan

tedir. Her gün onlarca noktaya hareket

kaynaklanan sera gazý emisyonlarýnýn

eden araçlarýn rut verimliliðini artýran bil-

azaltýlmasý için kaynaðýnda atýk azaltma

gisayar yazýlýmlarý lojistik sürecin bir

çalýþmalarý yapýlmakta olup, günümüz

parçasý haline getirilmiþtir. Böylece daha

teknolojisine uygun ekipmanlarýn alýmý ile

az mazot kullanýmý ile çevre korunurken,

bu çalýþmalar desteklenmektedir.

verimlilik artmaktadýr. Doðu ve GüneyPýnar Su - preform fireleri azaltma oraný
doðu Anadolu Bölgesi’ne dayanýklý gýda
grubu ürünlerinin demiryolu kullanýlarak

Kullanýlan

hammadde

miktarlarýnýn

ulaþtýrýlmasýyla da çevrenin korunmasýna

azaltýlmasý için çalýþmalar yapýlmaktadýr.

hizmet edilmektedir.

Þiþe dizaynýnda mukavemet saðlayýcý

35-36

revizyonlar yapýlýrken, ayný zamanda PET

masýna

hammaddede %5-10 oranýnda azaltýcý

Türkiye’de gerçekleþtirilen 5. Dünya Su

çalýþmalar yapýlmaktadýr. Bunlar 0,5 - 3,5

Forumu’na SUDER (Ambalajlý Su Üretici-

ve 8 litrelik ürünlerde gerçekleþtirilmekte-

leri Derneði) çatýsý altýnda katýlým göster-

dir. Ayrýca 3,25 lt ürün yerine, 3 lt alter-

ilmiþ ve tüm dünya ile su konusundaki

natif ürün dizayn edilmiþtir. Hammadde

hassasiyetimiz paylaþýlmýþtýr.

azaltýlmasý hedeflenmiþtir. 2010 yýlýnda
devreye girmek üzere daha dayanýklý ve
daha

düþük

gramajlý

hammadden

yapýlmýþ ürün dizayný için çalýþýlmaktadýr.
Bu çalýþmalar gerçekleþtirilirken 1,26
oranýnda gerçekleþen fire preform
yüzdesinin 1 oranýnda gerçekleþtirilmesi

çalýþýlmýþtýr.

2009

yýlýnda

2008 yýlýnda öðrencilere yönelik bir çalýþma yapýlmýþ ve okul promosyon seti
olarak daðýtýlan promosyon malzemeleri
ile eðlenceli resimler yaparken, küresel
ýsýnmaya karþý ne gibi tedbirler alabilecekleri afiþlerle ve resim defterlerinin
kapaklarý

aracýlýðý

hedeflenmiþtir.

çalýþýlmýþtýr.

3.6 Çevre Bilincinin Geliþmesi Ýçin

3.7 Ambalaj Atýklarý

ile

öðretilmeye

Düzenlenen Eðitim Etkinlikleri
Topluluðumuz þirketlerinden Pýnar Su
Pýnar Su
Küresel ýsýnma ile ilgili basýnda gerçekleþtirilen çalýþmalara reklam desteði
saðlanmaktadýr. 19 litrelik damacanalarýn
üzerine “Küresel Isýnmaya Karþý Neler
Yapabiliriz?” içerikli broþürler ile tüketicilerimiz bilinçlendirilmektedir. 5 Haziran
Dünya Çevre Günü ve 22 Mart Dünya Su

ÇEVKO’nun (Çevre Koruma ve Ambalaj
Atýklarýný Deðerlendirme Vakfý) kurucu
üyesi olup, þirketlerimiz ambalaj atýklarý
geri toplama ve deðerlendirme sorumluluðunu Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan yetkilendirilmiþ kuruluþ olarak belirlenen bu vakfa devretmiþlerdir. ÇEVKO
Vakfý yeþil nokta kullaným hakký vermiþtir.

Gününe özel olarak hazýrladýðýmýz “Su

Tüm ambalaj atýklarýnýn geri kazanýmý ve

Pýnarým” dergisi ile hem basýlý ortamda,

toplanmasý için Bakanlýk tarafýndan onay-

hem de www.pinarsu.com.tr internet

lanmýþ lisanslý firmalarla çalýþýlmaktadýr.

adresi üzerinden çevre bilincinin artýrýl-

Yapýlan sözleþmeler doðrultusunda hazýr-

KÝS Ýlkeleri ve Þirketlerimiz

lanan ve Bakanlýða sunulan ambalaj atýk-

Dyo Boya Fabrikalarý ve Bornova M.M.

larý yönetim planýmýza göre, ambalaj atýkPiyasaya ürünlerimiz ile birlikte sürülen
larýnýn kaynaðýnda ayrý toplanmasý, geri
ambalaj atýklarýmýzýn %36’sý geri toplatýldönüþtürülmesi ve geri

kazanýlmasý
maktadýr.

konularýnda tüketicileri ve belediyeleri bilgilendirici eðitim faaliyetleri, üyesi olunan

Viking

ÇEVKO Vakfý aracýlýðý ile düzenlenmektedir.
Piyasaya ürünlerimiz ile birlikte sürülen
Satýlan ürünlerin ambalajý için tekrar kul-

ambalaj atýklarýmýzýn 2009 yýlýnda %36’sý

lanýlabilirlik ve geri dönüþtürülebilirlik

geri toplatýlmýþ bulunmaktadýr. Bu oran

hedeflenmektedir. Ambalajýn tasarým aþa-

2010 yýlý için %37, 2011 için %38 ve

masýndan baþlayarak, üretim ve kullaným

2012 için %40 olarak hedeflenmiþtir.

sonrasýnda en az atýk üretecek ve çevreye
Çamlý Yem
en az zarar verecek þekilde ambalaj
Strafor kutularý olarak ortaya çýkan

malzemesi kullanýlmaktadýr.

ambalaj atýklarýmýz ÇEVKO ile yapýlan
Piyasaya sürülen ambalaj malzemeleri
anlaþma çerçevesinde toplatýlarak geri
için, yýllara göre geri kazanýlan ambalaj
dönüþüm saðlanmaktadýr.
atýk miktarlarý aþaðýdaki tabloda verilmiþtir.

Pýnar Et ve Pýnar Süt

Pýnar Su
Ambalaj Türü
2008
kg

2009

Piyasaya Sürülen Geri Toplanan Piyasaya Sürülen Geri Toplanan

PET

4.484.455

1.569.559

4.316.242

1.553.847

PE

1.088.814

381.090

989.981

356.393

KARTON

560.409

196.143

1.218.397

438.623

CAM

337.022

117.960

505.220

181.879

%35

%36

Geri Kazaným (%)
2007 2008 2009

Kaðýt - Karton

35

35

36

Plastik

35

35

36
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4. Yolsuzlukla Mücadele
Yaþar Topluluðu Þirketleri rüþvet ve haraç

Yaþar Topluluðu kapasitesi çerçevesinde

dahil her türlü yolsuzlukla mücadele

Hükümetin, "Saydamlýðýn Artýrýlmasý ve

etmekte, yolsuzluðun önlenmesi ve yolsu-

Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi

zlukla mücadele konusunda yürürlükte

Stratejisi"ni ve bu konuda yürütülen çalýþ-

olan “Birleþmiþ Milletler Yolsuzlukla

malarý takip etmekte ve desteklemektedir.

Mücadele Sözleþmesi”ni desteklemektedir.
Yaþar Holding’e baðlý tüm þirket çalýþanlarý Yaþar Topluluðu Ýþ Etiði Kurallarý
Kýlavuzu’na uygun olarak çalýþmayý taahhüt eder.
Oluþturulan kýlavuz, Yaþar Topluluðu Þirketlerinde uyulmasý gereken iþ etiði kurallarý, çalýþanlarýn bu konudaki sorumluluklarý ve iþ etiði kurallarýna uygun olmayan
durumlarda yapýlmasý gerekenlere iliþkin
bilgi vermektedir. Tüm çalýþanlar olasý etik
olmayan davranýþ biçimi veya olaylarý,
kýlavuz ile ilgili görüþ ve revize taleplerini
Yaþar Holding bünyesinde oluþturulan
“Etik Kurul”a e-posta, telefon veya mektupla iletebilmektedirler.
Çalýþanlarýmýz 2009 Eylül ayýnda Yaþar
Holding A.Þ. tarafýndan hazýrlanan Ýþ Etiði
Kurallarý Kýlavuzu’nu teslim alarak, bu
kýlavuza uyacaklarýný imzalayarak taahhüt etmiþlerdir.

Merkez:
Yaþar Holding A.Þ.
Þehit Fethi Bey Cad. No:120 35210
Ýzmir, Türkiye
Tel: 0 232 482 22 00

Ýstanbul Temsilcilik:

Ankara Temsilcilik:

Yaþar Holding A.Þ.

Yaþar Holding A.Þ.

Ömer Avni Mah. Ýnebolu Sokak No:3

GMK Bulvarý Ali Suavi Sokak No:11

Setüstü Kabataþ Ýstanbul, Türkiye

Maltepe Ankara, Türkiye

Tel: 0 212 251 46 40

Tel: 0 312 294 92 00

