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Raporlama Yaklaþýmýmýz
Sürdürülebilirlik nedir?
En genel tanýmýyla geleneksel ekonomik öncelikli
bakýþ açýsýnýn yanýna sosyal ve çevresel bakýþ
açýsýnýn da þirket faaliyetlerine yerleþtirilmesidir.
Yaþar Topluluðu olarak geleneðimizde var olan
bu yaklaþým 2007 yýlýndan bu yana daha sistematik
olarak uygulanmakta ve 2009 yýlýndan itibaren
raporlanarak paydaþlarýmýzýn dikkatine
sunulmaktadýr.
Yaþar Topluluðu olarak temel hedefimiz Daha
Ýyi Bir Yaþam Ýçin faaliyette bulunduðumuz
coðrafyada kaliteli ve güvenilir ürünler sunarak
yaþam kalitesinin arttýrýlmasýdýr.
Kasým 2007 tarihinde Birleþmiþ Milletler (BM)
Küresel Ýlkeler Sözleþmesini (KÝS) imzalayan
Topluluðumuz 2009 ve 2010 Ýlerleme Bildirimlerini
yayýmlamýþtýr. Bu yýl ise sürdürülebilirlik çabalarýmýzý

daha deðiþik bir yaklaþýmla paydaþlarýmýza
raporlama kararýný aldýk. Bu rapor ile baþlayarak
her yýl sürdürülebilirlik raporu yayýmlamayý
planlýyoruz.
Raporumuzun ana omurgasýný BM KÝS
oluþturmakla birlikte Küresel Raporlama Giriþiminin
(GRI) sürdürülebilirlik raporlama ilkeleri de dikkate
alýnmýþtýr.
GRI Nedir?

Raporumuz, Yaþar Topluluðu þirketlerinin ilgili
tüm departmanlarýnýn desteði ile hazýrlanmýþ olup
veri ve bilgi toplama süreci Kurumsal Ýliþkiler
Koordinatörlüðünce yönetilmiþtir. Sürdürülebilir
Kalkýnma Komitesi ve ayrýca KÝS Raporlama Ekip
Üyeleri rapor çalýþmalarýnda yer almýþlardýr.
Raporumuza Türkçe ve Ýngilizce olarak aþaðýda
yer alan adreslerden de elektronik ortamda
ulaþmak mümkündür:
www.yasar.com.tr

Finansal raporlamada olduðu gibi sürdürülebilirlik
raporlamasýnda da güvenilirlik, tutarlýlýk ve
karþýlaþtýrýlabilirlik ilkelerinin saðlanabilmesi
önemlidir. GRI bu anlamda en önemli yol gösterici
mekanizmalardan biridir. GRI sürdürülebilirlik
hakkýnda küresel olarak paylaþýlan bir kavram
çerçevesi sunmaktadýr.

http://www.unglobalcompac
t.org/participants/detail/102
28-Yasar-Holding-Co-

Rapor Ýçeriðinin Belirlenmesi
Raporumuz 01/01/2011 ve 31/12/2011 tarihleri
arasýnda Türkiyede yürütülen faaliyet ve projeleri
kapsamaktadýr. Bu yýl rapor kapsamý geniþletilerek
Desa Enerji A.Þ. yi de çalýþmamýza dahil etmiþ
bulunuyoruz. Böylece raporumuzda ele alýnan
topluluk þirket sayýsýný 10dan 11e yükseltmiþ
bulunmaktayýz.
Ayrýca rapor içeriðinde Yaþar Eðitim ve Kültür
Vakfý ve Selçuk Yaþar Spor ve Eðitim Vakfý
tarafýndan kurulmuþ bulunan Yaþar Üniversitesi
de yer almaktadýr. Ancak rapor genelinde açýklanan
verilere bu kuruluþlar dahil deðildir. Sadece
faaliyetleri rapora konu edilmiþtir.

Þirket Ýsmi:

Yaþar Holding A.Þ.

Faaliyet Alaný:

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

Çalýþan Sayýsý:

6.750

KÝS Üyelik Tarihi:

12 Kasým 2007

Adres:

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

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

Yaþar 2011 Sürdürülebilirlik Raporu

Tel:

0 312 294 92 00

E-posta:

dilekemil@yasar.com.tr
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Yönetim Kurulu Baþkanýnýn Mesajý

Sürdürülebilirlik ve Yaþarýn Yarattýðý Deðer
Daha Ýyi Bir Yaþam Ýçin yola çýkan Yaþar
Topluluðu, içinde bulunduðu toplum, çevre ve
tüm paydaþlarý için deðer yaratmayý faaliyetlerinin
odaðýna yerleþtirmiþtir.

Yükselen yaþam standartlarý, enerji, gýda ve doðal
kaynaklara daha fazla talep demektir. Bütün
bunlarýn beklenen sonucu, çevre üzerinde daha
fazla baský yaratýlmasýdýr.

Yaþar Topluluðu þirketleri, müþteri ve tüketicilerinin
ihtiyaçlarýný, yenilikçi yaklaþýmýyla, verimlilik
anlayýþýyla ve sürdürülebilirliðe katký saðlayarak,
yarattýðý deðerle karþýlamaktadýr.

Sürdürülebilirlik raporumuzun ana omurgasýný KÝS
ilkeleri oluþturmaya devam etmektedir. Çünkü
KÝS, sürdürülebilirlik ajandasý içinde yer almasý
gereken, insan haklarý, çalýþma koþullarý, çevre
ve yolsuzluk gibi hayati konularý gündemde tutmak
için önemli bir çýpa. Fakat bu noktadan daha
ileriye giderek, üzerinde yaþadýðýmýz gezegene
saygýnýn bir ifadesi olarak, topluma, insana
deðdiðimiz faaliyetleri ve Yaþar Topluluðunun
yarattýðý deðeri daha ayrýntýlý paylaþabilme adýna,
Ýlerleme Bildirimlerimiz yerine artýk sürdürülebilirlik
raporlarýmýzla karþýnýzda olacaðýz.

Kasým 2007 tarihinde imzaladýðýmýz Birleþmiþ
Milletler Küresel Ýlkeler Sözleþmesi-KÝS (Global
Compact) ile birlikte, 2009 ve 2010 yýlý Ýlerleme
Bildirimlerimizi siz paydaþlarýmýzla paylaþtýk.
Günümüzde, sürdürülebilirliðin hepimizin hayatýnda
giderek daha fazla önemli hale geldiðini biliyoruz.
2050 Yýlýna Kadar Çevresel Görünüm isimli OECD
raporu da ayný konuya dikkat çekiyor. Rapor dört
ana konunun tüm toplumlarýn ve hükümetlerin
gündeminde olmasý gerektiðini vurguluyor. Ýklim
deðiþikliði, biyoçeþitlilik, su ve çevre kirliliðinin
saðlýða etkileri. Son dönemde yaþanan durgunluða
raðmen, küresel ekonominin 2050 yýlýna dek
yaklaþýk 4 kat büyüyeceði tahmin edilmektedir.

2011 yýlý içinde sürdürülen yoðun çalýþmalarýmýz
sonucu oluþturduðumuz ilk sürdürülebilirlik
raporumuzu paylaþmaktan ve ülkemizin
sürdürülebilirlik çabalarýna destek olmaktan büyük
mutluluk duyuyorum.

Yaþar Topluluðu
þirketleri, müþteri ve
tüketicilerinin
ihtiyaçlarýný,
yenilikçi
yaklaþýmýyla,
verimlilik anlayýþýyla
ve sürdürülebilirliðe
katký saðlayarak,
yarattýðý deðerle
karþýlamaktadýr

Saygýlarýmla,
Ýdil Yiðitbaþý
Yönetim Kurulu Baþkaný
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Ýcra Baþkanýnýn Mesajý

Sürdürülebilirlik Eksenimiz
Yaþar Topluluðu olarak sürdürülebilirliði
önemsemekte, sürdürülebilirliðin katma deðerine
inanmakta ve bu nedenle faaliyetlerimizi
sürdürülebilirlik ekseninde devam ettirmekteyiz.
Yaþar Topluluðunun geleneðinde var olan, 2007
yýlýnda Küresel Ýlkeler Sözleþmesini imzalayarak
daha sistematik olarak raporladýðýmýz
sürdürülebilirlik çalýþmalarýmýzýn hedefi; çevresel,
sosyal ve ekonomik performansýmýzý sürekli olarak
ileriye götürmektir. Nitekim Daha Ýyi Bir Yaþam
Ýçin vizyonumuz insaný, her alanda kaliteyi ve
yarýný faaliyetlerimizin odaðýna koymaktadýr. Ayrýca,
önceliðimizin de etkin, kýsa bir anlatýmýdýr. Bu
öncelik, Yaþar Topluluðu þirketlerinin iþ yapýþ
biçimlerini, operasyonlarýný ve organizasyonlarýný
geliþtirmekte anahtar rol oynamaktadýr.
6 Mart 2012 tarihinde açýklanan Türkiye Ekolojik
Ayak Ýzi Raporu; ne kadar kaynaðýmýz olduðunu,
ne kadarýnýn kim tarafýndan kullanýldýðýný
belirleyerek, ülke olarak sürdürülebilir bir yaþama
sahip olup olmadýðýmýzý deðerlendirmektedir.
Türkiyenin ekolojik limit aþýmýna neden olan
sebeplerin baþýnda karbon emisyonunun geldiði
raporda vurgulanmaktadýr. Ülke olarak büyümemizi
karbon yoðunluklu olarak devam ettirmek, ulusal
biyolojik kapasite sýnýrlarýmýz içinde
yaþayamayacaðýmýz anlamýna gelmektedir.

anda baþlattýk. Amacýmýz ayný metodolojiyi
kullanarak, bütüncül bir yaklaþýmla konuyu ele
almaktý. Þirketlerimizde karbon ekipleri
oluþtururken ve karbon liderleri yetiþtirirken
amacýmýz bireysel düzeyden baþlayarak farkýndalýk
düzeyini artýrmak ve oluþturulan ekiplerle karbon
konusunu iþ süreçlerinin bir parçasý haline
getirmekti. Yapýlan çalýþmalarýn ayrýntýlarýný raporda
bulacaksýnýz.
Ýnanýyoruz ki; sürdürülebilirlik ekseninde düþünmek
ve faaliyet göstermek, paydaþlarýmýzla bu eksende
iletiþim kurmak Yaþar Topluluðunu çok daha ileri
noktalara götürecektir. Çünkü sürdürülebilirlik,
operasyonel maliyetlerin azalmasý, daha verimli
üretim yapýlmasý gibi somut sonuçlarýnýn yaný sýra,
tüketicilerimizle, müþterilerimizle ve
yatýrýmcýlarýmýzla daha sýký baðlar geliþtirmek gibi
fiyatlandýrýlamayacak kadar deðerli sonuçlarý da
beraberinde getirecektir.

Sürdürülebilirlik
ekseninde
düþünmek ve
faaliyet göstermek,
paydaþlarýmýzla bu
eksende iletiþim
kurmak Yaþar
Topluluðunu çok
daha ileri noktalara
götürecektir

Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi, her yýl daha da
geliþtirmeye çalýþtýðýmýz raporumuz aracýlýðýyla
sizlerle paylaþmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Saygýlarýmla,
Dr. Mehmet Aktaþ
Ýcra Baþkaný

Türkiye Ekolojik Ayak Ýzi Raporu, Yaþar Topluluðu
olarak doðru bir yolda olduðumuzu bize bir kez
daha göstermiþtir. Kurumsal karbon ayak izi
hesaplama çalýþmalarýmýzý 10 þirketimizde ayný
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Kýsaca Yaþar Holding

Kýsaca Yaþar Holding
1945 yýlýnda kurulmuþ olan Yaþar Holding çok
çeþitli tüketim ürünlerinden aðýrlýklý olarak Gýda
ve Ýçecek ve Boya sektörlerinde faaliyet
göstermektedir.
Gýda ve Ýçecek grubumuz son derece iyi bilinen
ve yüksek pazar payý bulunan Pýnar markasý
altýnda geniþ bir ürün portföyüne sahiptir. Süt,
sürülebilir peynir, þarküteri ve yemeðe hazýr
dondurulmuþ et ürünleri alanýnda sektörde
liderliðini sürdürmektedir.
Yaþarýn boya sektöründe 1927 yýlýna kadar uzanan
bir geçmiþi bulunmaktadýr. Günümüzde
müþterilerine 1.000den fazla ürün, 3.500 farklý
ambalaj ve 6.000 farklý renk seçeneði sunan Dyo
markasý ile hizmet vermektedir.
Yaþar Topluluðu bünyesinde 6 tanesi ÝMKBde
iþlem gören toplam 20 þirket, 2 vakýf ve 18 fabrika
ve üretim tesisi bulunmaktadýr. 6.750 kiþiyi
doðrudan istihdam etmektedir.
Gýda ve Ýçecek iþkolunda Körfez ve AB ülkeleri;
Boya iþkolunda ise Asya, Avrupa ve Körfez
ülkeleri baþta olmak üzere ihracat
gerçekleþtirmektedir.

Yaþar 2011 Sürdürülebilirlik Raporu

Gýda ve Ýçecek grubu Pýnar Foods GmbH þirketi
ile Almanyada faaliyet gösterirken, HDF FZCO
ise Pýnar markasýný baþta Körfez Ülkeleri olmak
üzere Orta Doðuda kaliteli ve güvenilir bir bölgesel
marka yapmak misyonu ile Dubaide kurulmuþtur.
Boya grubunda Kemipex 1996dan bugüne Yaþar
Boya grubuna ait ürünlerin Rusyada satýþ,
pazarlama ve daðýtým faaliyetlerini yürütmektedir.
Ayrýca Rusyanýn Krasnodar þehrinde üretim tesisi
2010 yýlýnda faaliyete geçmiþtir.
2003 yýlýnda kurulan S.C. Dyo Balkan S.R.L
Romanyada faaliyet göstermekte olup inþaat
boyalarý ve ahþap vernikleri ürünlerini ülke
genelinde satmaktadýr.
Dyo Sipes Mediterranean Trade for Paints Co.
2004 yýlýnda Mýsýrda Sipes grubu ile yapýlan iþbirliði
sonucunda kurulmuþtur. Ýþbirliði oto tamir ve
mobilya boyalarý üretim, satýþ ve pazarlama
konularýndadýr.
Yaþar Topluluðunun 2011 yýlýnda brüt yaklaþýk
cirosu 3 milyar TL olarak gerçekleþmiþtir.

Gýda ve Ýçecek Grubu

Boya Grubu

Temizlik Kaðýtlarý
Grubu

Ticaret ve
Hizmet Grubu

Vakýflar

en sevilen lezzetler

teknolojik liderlik,

çevre dostu üretim,

üstün hizmet

sorumlu kurumsal

en saðlýklý ürünler

güçlü markalar ve

yenilikçi ürünler

anlayýþý ile

vatandaþ

en son teknoloji

daðýtým aðý

Pýnar Süt

Dyo Boya

Viking Kaðýt

Altýn Yunus

Pýnar Et

Dyo Matbaa Mürekkepleri

Bintur

Yaþar Eðitim ve
Kültür Vakfý

Pýnar Su

Kemipex Joint-stock Co.
(Rusya)

Yaþar Dýþ Ticaret

Çamlý Yem Besicilik
YBP
Pýnar Foods GmbH
(Almanya)
HDF FZCO (Dubai)

S.C. Dyo Balkan SRL
(Romanya)
Mediterranean Trade for
Paints Co. (MTP Co.) (Mýsýr)

YADEX International
GmbH (Almanya)

Selçuk Yaþar Spor
ve Eðitim Vakfý

Desa Enerji
Astron
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Misyonumuz ve Kurumsal Deðerlerimiz

Misyonumuz ve Kurumsal Deðerlerimiz

Önce Tüketicilerimiz ve Müþterilerimiz

Misyonumuz

Tüm birimlerimizle, tüketicilerimizin ve iç ve dýþ müþterilerimizin ihtiyaçlarýný
hýzlý ve doðru algýlar, onlarýn daha iyi bir yaþama yönelik deðiþen beklentilerini
karþýlamada çevik, proaktif ve yenilikçi bir yaklaþým içerisinde oluruz.

Güvenilir markalarýmýzla tüketicilerimizin yaþamýna deðer katan kaliteli ürün ve hizmetler sunarýz.
Operasyonel Mükemmeliyetçiliðimiz

Kurumsal Deðerlerimiz
Yaþar Holding Kurumsal Deðerlerinin gözden
geçirilme çalýþmasý 2009 yýlýnýn son çeyreðinde
baþlatýlmýþ, 2010 yýlý baþýnda sonlandýrýlmýþtýr.
Yaþar Topluluðu üst düzey yöneticilerinin katýlýmýyla
gerçekleþtirilen arama konferanslarýnda Topluluðun
paydaþlar nezdinde öne çýkan deðerleri görüþülmüþ
ve aþaðýda yer alan 5 ana deðer kurumsal
deðerlerimiz olarak yýldýzlaþtýrýlmýþtýr.
Önce Tüketicilerimiz ve Müþterilerimiz,
Operasyonel Mükemmeliyetçiliðimiz,
Ýnsan Kaynaðýmýz,
Etik Duruþumuz,
Çevresel ve Sosyal Sorumluluðumuz

6 Kasým 2010 tarihinde Yaþar Topluluðu orta ve
üst düzey yöneticilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen
toplantýda kurumsal deðerler lansmaný yapýlarak,
kurumsal deðerlerin tüm çalýþanlar nezdinde
içselleþtirilmesini kolaylaþtýrmak ve hayatýn içine
hýzla adapte edebilmek adýna bir çalýþtay
gerçekleþtirilmiþtir.
Kurumsal deðerlerin tüm çalýþanlarla paylaþýmý
Yaþar Holding ve þirketlerinin geleneksel hale
gelen kuruluþ yýldönümü kutlamalarýnda
gerçekleþtirilmiþ, bunun akabinde, çalýþanlarýn
görsel hafýzalarýna yerleþtirebilmek adýna, þirket
giriþleri, yemekhane, dinlenme alanlarý, toplantý
salonlarý gibi toplu kullaným yerlerine görseller
yerleþtirilmiþtir.

Operasyonel mükemmellik anlayýþýmýzýn temelini, teknolojinin tüm alanlarda
etkin kullanýmý, yalýn iþ süreçleri, tanýmlý iþ yapma sistematiði, veriye dayalý ve
hýzlý karar verme sistemlerimiz oluþturur. Çeviklik temel yetkinliklerimizdendir.

Ýnsan Kaynaðýmýz
Bilim, Birlik, Baþarý meþalemizin ýþýðýnda; eðitimli, deneyimli, aidiyet ve sahiplik
duygusu yüksek, bilime dayalý tüm geliþimlere açýk, bilgi paylaþýmýna ve birlik
ruhuna deðer veren, katýlýmcý yönetim anlayýþýný ve baþarý odaklý çalýþmayý
benimsemiþ insan kaynaðýmýzýn en önemli deðerlerimizden biri olduðuna inanýrýz.

Etik Duruþumuz
Faaliyet gösterdiðimiz her coðrafyada sosyal, politik ve kültürel deðerlere saygý
gösterir, yasalara, iþ etiði kurallarýna uygun ve þeffaf davranýrýz. Dürüstlüðe,
açýk iletiþime ve adaletli yönetime büyük önem veririz.

Çevresel ve Sosyal Sorumluluðumuz
Çevreye ve doðaya deðer veren bir yaklaþýmla üretim yapar, bugünden daha
iyi bir gelecek yaratmaya katkýda bulunuruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle
toplumsal yaþam kalitesini artýrmaya yönelik olarak çaðdaþ eðitime, spora,
kültür ve sanata destek verme geleneðimizi sürdürürüz.

Yaþar 2011 Sürdürülebilirlik Raporu
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Kurumsal Profil

Kurumsal Profil
Gýda ve Ýçecek Grubu

Pýnar Süt Mamülleri Sanayii A.Þ. (Pýnar Süt)
1973 yýlýnda Ortadoðunun en büyük ve en geliþmiþ
tesisi olarak Ýzmirde kurulan Pýnar Süt, artan
çeþitleriyle Türkiyenin Yenilik, Saðlýk, Lezzet
ve Yaþam Pýnarým tanýmýný hak ederek kýsa
zamanda tüketicisiyle bütünleþmiþtir.
Pýnar Süt, süt ve süt ürünleri yalnýz iç tüketim
olarak deðil dünyanýn belli baþlý ülkelerine ihraç
edilen bir ürün grubuna sahip olarak bölgesel bir
güç olma yolunda hýzla ilerlemektedir. Üretime
baþlanýlan 1975 yýlýndan bu yana birçok ilke imza
atan Pýnar Süt, Türkiyede saðlýklý süt ve süt
ürünleri kavramýný yerleþtiren ilk markadýr.

Saðlýklý beslenmenin vazgeçilmez bir parçasý olan
süt ve süt ürünlerini, en modern teknolojiyle
üreterek tüketicisine sunan Pýnar Süt, 35.000i
aþan üreticisinin emeðini tam anlamýyla
deðerlendirip onlarý daima destekleyerek Türkiyede
süt üretiminin artmasýna katkýda bulunmaktadýr.
Nitekim 2011 yýlý sonu itibarýyla 22.000 m2ye
ulaþmýþ bulunan Eskiþehir Fabrikasý geniþleme
yatýrýmýmýz da bu amaca yöneliktir.
www.pinar.com.tr

en sevilen lezzetler
en saðlýklý ürünler
en son teknoloji
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Kurumsal Profil
Gýda ve Ýçecek Grubu

Pýnar Entegre Et ve Un Sanayii A.Þ. (Pýnar Et)
Türkiyenin Dünya ve AB standartlarýna uygun ilk
özel sektör entegre et tesisi olan Pýnar Et,
kurulduðu günden bu yana kaliteyi ve hijyen
kurallarýný ön planda tutarak tüketicisine saðlýklý,
güvenilir, lezzetli et ve et ürünleri sunmaktadýr.
Pýnar Et, kalitesiyle yakaladýðý tüketici güveni
sayesinde, sektöründe lider konumdadýr.
Farklýlaþmýþ ürünlerini hedeflediði ülkelerdeki
tüketicilere sunma vizyonuyla Ar-Ge ve pazarlama
çalýþmalarýný sürdüren Pýnar Et, çeþitli ülkelere
ihracat yapmaktadýr.

Pýnar Et, tüketicinin istek, beklenti ve ihtiyaçlarý
doðrultusunda ürün portföyünü yenilerken,
günümüzün en önemli ihtiyaçlarýndan biri olan
gýda güvenliði ve izlenebilirlik konularýný da en
üst düzeyde ele almaktadýr. Her sene, baðýmsýz
gýda denetim kuruluþu SAI Global tarafýndan
denetlenen Pýnar Et, üst düzeyde aldýðý puanlarla,
tüketicinin kendisine duyduðu güvene layýk
olduðunu kanýtlamýþtýr.
www.pinar.com.tr

saðlýklý, güvenilir,
lezzetli
et ve et ürünleri
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Kurumsal Profil
Gýda ve Ýçecek Grubu

Pýnar Su Sanayi ve Ticaret A.Þ. (Pýnar Su)
Ambalajlý su sektörünün öncüsü Pýnar Su, 1984
yýlýnda, Türkiyenin tek yönlü kullanýmlý ambalajda
ilk þiþelenmiþ, doðal kaynak suyunu üretmiþtir.
Pýnar; Madran, Gökçeaðaç ve Akçaaðaç
kaynaklarýndan elde ettiði sularý, Pýnar Yaþam
Pýnarým markasý ile Türkiyede ve ihracat yaptýðý
ülkelerde tüketicinin beðenisine sunmaktadýr.
Pýnar Su, geliþmeye ve yeniliklere yönelik vizyonunu
1984 yýlýnda belirlemiþtir ve su sektörünün
geleceðini o yýllarda görebilmiþ olmanýn avantajýyla
Türkiyede yaþayan herkesin hayatýnda yer almýþtýr.
Tüm dolum tesislerinde dünyanýn en geliþmiþ
teknolojilerini kullanan ve sektördeki teknolojik
geliþmeleri sürekli takip eden Pýnar Su, steril hava
ile pozitif basýnç altýnda tutularak dýþarýdan hava
giriþi engellenmiþ, havasý sürekli temizlenen tam
hijyenik ortamda, el deðmeden dolum yapmaktadýr.

Pýnar Su, sahip olduðu laboratuvar imkanlarý ile
suyu, kaynaktan doluma dek üretimin her
aþamasýnda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik
testlerden geçirmektedir. Türkiyenin TSE belgeli
ilk ambalajlý su markasý ve Amerikan Sanitasyon
Kurulundan (NSF) yeterlilik belgesi almaya hak
kazanarak kalitesini tescilleyen ilk Türk içecek
markasýdýr.
Pýnar Su, tüketicinin istek, beklenti ve ihtiyaçlarý
doðrultusunda ürün portföyünü geliþtirmekte ve
üstün hizmet kalite standardýný koruyacak þekilde
çalýþmalarýna devam etmektedir.
www.pinarsu.com.tr

Pýnar - Yaþam Pýnarým
%100 saflýðý ve
doðallýðý sunar
Yaþar 2011 Sürdürülebilirlik Raporu

16-17

Kurumsal Profil

Kurumsal Profil
Gýda ve Ýçecek Grubu

Yaþar Birleþik Pazarlama Daðýtým Turizm ve
Ticaret A.Þ. (YBP)
Gýda sektörünün lider markasý olan Pýnar
ürünlerinin yurtiçinde satýþ ve daðýtýmý, YBP
þirketinin alanlarýnda uzmanlaþmýþ, müþteri odaklý
çalýþan, deneyimli güçlü kadrolarýyla ve geniþ araç
filosuyla gerçekleþtirilmektedir. Pýnar markalý ürün
grubu alt kategorisindeki 500ü aþkýn ürün çeþidi
YBP aracýlýðýyla 150.000 satýþ noktasýna
ulaþmaktadýr.
YBP satýþta uzmanlaþmýþ müþteri odaklý kadrolarý
ve deneyimli 100 bayisi ile verimliliði esas alan
yaygýn daðýtým stratejisini her gün geliþtirmektedir.
www.pinar.com.tr

müþteri odaklý
deneyimli güçlü kadro
geniþ araç filosu ile
150.000 satýþ noktasý
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Gýda ve Ýçecek Grubu

Çamlý Yem Besicilik San. ve Tic. A.Þ. (Çamlý Yem Besicilik)
1983 yýlýnda sadece büyükbaþ hayvan yemi
üreterek faaliyetine baþlayan Çamlý Yem Besicilik
Sanayi ve Ticaret A.Þ. imza attýðý ilkleri ile tarým
ve hayvancýlýk sektörüne liderlik etmeye baþlamýþ,
29 yýllýk tarihinde modern ve rekabet gücü yüksek
bir sektör yaratýlmasýna katký saðlamýþtýr.
Yem üretiminden süt besiciliðine, balýk ve hindi
üretiminden bitki besleme alanýna kadar çok geniþ
bir yelpazede faaliyet gösteren Çamlý Yem Besicilik;
bugün çiftlikten sofraya gýda zincirinin her
halkasýnda yer alan bir Tarým, Hayvancýlýk ve
Balýkçýlýk Grubu haline gelmiþtir.

bulunduðu topluma olan sorumluluklarýnýn
bilinciyle, etik deðerlere, hayvan refahýna ve
çevreye duyarlý üretim yapmayý her zaman ilke
edinmiþtir. Çamlý Yem Besicilik, bilgi toplumunda
zihinsel sermayenin ön plana çýkmasýnýn bilinciyle
bilgiye, eðitime, araþtýrmaya yatýrým yapmaktadýr.
Kendisini ülke tarýmýna adayan Çamlý Yem Besicilik;
çiftçiler, tedarikçiler, iþletmeler ve perakende
sektörü ile güçlü iþbirlikleri yaratarak verimli üretim
yapýlmasý ve pazarýn geliþmesi için çalýþmaya
devam edecektir.
www.camli.com.tr

Çamlý Yem Besicilik; tarým, hayvancýlýk ve balýkçýlýk
alanlarýnda pazar talebini karþýlayan ürün, hizmet
ve çözümler geliþtirmeyi ve rekabet avantajý
yaratarak büyümeyi hedeflemektedir. Çamlý Yem
Besicilik; faaliyet gösterdiði sektörlere ve içinde

çiftlikten sofraya
gýda zincirinin her
halkasýnda
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Boya Grubu
Dyo Boya Fabrikalarý Sanayi ve Ticaret A.Þ. (Dyo Boya)
Boya sektörünün öncü þirketi Dyo Boya, oldukça
geniþ bir ürün yelpazesine sahiptir. Ýnþaat boyalarý,
deniz boyalarý, sanayi boyalarý, mobilya boyalarý
ve vernikleriyle, sentetik reçine ve polyester, oto
tamir boyalarý ve ýsý yalýtým sistemleri alanlarýnda
ürünler üretmektedir. Dyo Boya, tüm bu alt
sektörlerde üretim yapan tek boya þirketidir.
Üretimler Ýzmir Çiðli ve Kocaeli Gebze-Dilovasý
mevkiinde bulunan iki üretim tesisinde
sürdürülmektedir.
Ýzmir Çiðli fabrikasýnda mobilya boyalarý ve
vernikleri, sanayi boyalarý, özel amaçlý boyalarla
polyester, sentetik reçine, oto tamir boyasý ve
deniz boyalarý üretimi yapýlmaktadýr. Tesis sahip
olduðu ileri teknoloji ve kapasiteyle boya
sektöründeki örnek tesislerdendir. 67.000 m2 alan
üzerine kurulu fabrika Türkiye boya sektörünün
en büyük tesisi olma özelliðini taþýmaktadýr.
Gebze fabrikasýnda inþaat boyalarý ve kimyasallarý
üretimi yapýlmakta olup, yüksek otomasyon
düzeyine sahip, teknolojik geliþmelere göre
güncellenen bir tesis niteliðindedir. Tesis,
65.000 m2 alan üzerine kuruludur.
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. Güçlü
Ar-Ge yapýsýyla 2005 yýlýnýn ikinci yarýsýnda
nanoteknolojik ürünleri Türkiyede ilk defa pazara
sunan Dyo Boya, inovatif ve öncü geleneðini bir
kez daha ortaya koymuþtur. Nanoteknolojik
ürünleriyle sektörde yeni bir devrin baþlangýcýný
gerçekleþtiren Þirket, sözkonusu ürünleri ile ilgili
Türk Patent Enstitüsünden incelemeli patent
alarak, sektöründe ve nanoteknoloji alanýnda bir
ilke daha imza atmýþtýr. Bugüne kadar pazara
sunulan nanoteknolojik ürünleri Nanoipekmat,
Nanomat, Nanotex, Nanosön, Nanolacke, Nano
Ahþap Serisi, Nano Marine Serisidir.
Nanoteknolojik boyalarýn yanýsýra PTFE (teflon)
katkýlý boyalar ile hybrid teknolojisi kullanýlarak
üretilen boyalar, Dyo Boyanýn ürün gamý içinde
özel bir yere sahiptir.
Dyo Boya, Türk boya sektörünün ilk Ar-Ge
Merkezine sahip þirketi konumunda bulunmaktadýr.
www.dyo.com.tr

Dyo ile
Düþle Yap Olsun
Yaþar 2011 Sürdürülebilirlik Raporu
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Boya Grubu
Dyo Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Þ.
(Dyo Matbaa Mürekkepleri)

1

1968 yýlýnda kurulan þirket Türkiye matbaa
mürekkepleri sektöründe %35i aþan pazar payý,
25.000 ton yýllýk üretim kapasitesiyle; gazete
magazin mürekkepleri, tabaka ofset mürekkepleri,
serigrafi mürekkepleri, flekso ve rotogravür
mürekkepleri, metal ambalaj sistemleri alanlarýnda
üretim, pazarlama ve satýþ yapan tek firma olup,
Türkiyede matbaa mürekkepleri pazarýnýn lideridir.
Her tür baský tekniði için matbaa mürekkebi ve
yardýmcý maddeleri üreten ve çok geniþ bir ürün
paletine sahip olan Dyo Matbaa Mürekkepleri
þirketi üretimine Manisa Organize Sanayi
Bölgesindeki (MOSB) 20.000 m2lik alan üzerinde
yapýlan, 12.000 m2 kapalý alaný olan Aralýk 2010
tarihinde faaliyete geçen yeni fabrikasýnda ve
Ýstanbul Renk Yapým Merkezinde çalýþmalarýna
devam etmektedir.
Türkiye genelinde 35 bayisi ve 4 þehirdeki satýþ
ofisiyle her matbaacýya ulaþabilmekte, müþterilerin
özel renk talepleri yeni tesisimizde ve Ýstanbulda
kurulan Renk Yapým Merkezi ile en kýsa sürede
karþýlanmaktadýr.
(1) Bornova Matbaa Mürekkepleri San.

www.dyo.com.tr

ve Tic. A.Þde 2 Ocak 2012 tarihi itibari
ile ünvan deðiþikliðine gidilmiþ ve Dyo
Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Þ.
olmuþtur.

özel renk
taleplerinizi hayata
geçiren Dyo Matbaa
Mürekkepleri
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Temizlik Kaðýtlarý Grubu

Viking Kaðýt ve Selüloz A.Þ. (Viking Kaðýt)
Türkiyenin yabancý sermayeli ilk özel kaðýt fabrikasý
olan Viking Kaðýt ve Selüloz A.Þ., 1969 yýlýnda
Ýzmirin Aliaða ilçesinde kurulmuþtur. 1982 yýlýnda
Yaþar Topluluðuna katýlan Viking Kaðýt, 1996
yýlýndan bu yana temizlik kaðýtlarýnda mamul ve
yarý mamul alanlarýnda iç ve dýþ pazarlarda faaliyet
göstermektedir.
Þirketin ana stratejileri temizlik kaðýtlarýnda marka
ve daðýtým kanallarýndaki gücüyle tüketicilere
tercihlerine uygun, özellikli ürünler sunarak
büyümek ve sektördeki konumunu korumak,
bunun yanýnda yurtdýþý pazarlarda nihai ürün
satýþlarýna aðýrlýk vererek, ihracat payýný artýrmaktýr.
www.viking.com.tr

saðlýklý yaþam
kiþisel hijyen
doða dostu ürünler
Yaþar 2011 Sürdürülebilirlik Raporu
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Ticaret ve Hizmet Grubu

Altýn Yunus Çeþme Turistik Tesisler A.Þ. (Altýn Yunus)
Ýzmirin Çeþme Ýlçesinde 1974 yýlýndan bu yana
Türk turizmine hizmet eden Altýn Yunus Tatil
Köyü, 140.000 m2 alana kurulu, 1080 yatak
kapasiteli, toplam 465 odasýyla Türkiyenin en
büyük tesislerinden biridir. Gerçekleþtirdiði pek
çok uluslararasý organizasyonla Türk turizminin
öncülüðünü yapmýþ, sektörün geliþmesine katkýda
bulunmuþtur.
Tesis, marina hizmetleri ve mavi bayrak alan
plajýyla yaz aylarýnda olduðu kadar, þifalý termal
suyuyla kýþ turizmine, Bio Venüs ünitesinde
uygulanan Thalasso terapi havuzuyla saðlýk
turizmine hizmet etmektedir. Ayrýca toplantý salonu
ile kongre, seminer, düðün ve iþ
organizasyonlarýna, dört mevsim ev sahipliði
yapmaktadýr.
www.altinyunus.com.tr
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dört mevsim Spa
saðlýklý yaþam
organizasyonlarýnýzda
güler yüzlü, sýcak ev
sahipliði
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Desa Enerji Elektrik Üretim A.Þ. (Desa Enerji)
Yaþar Topluluðunun otoprodüktör þirketi olarak
1996da kurulan Desa Enerji, 2011 yýlýnda elektrik
üretim þirketi olarak gruba hizmet vermeye devam
etmiþtir. Kurulu gücü 9,8 MW olan Pýnarbaþý
Santralýnda doðalgaz ile elektrik ve ýsý enerjisi
üretimi yapmaktadýr. Ortaklarýnýn enerji ihtiyacýný
karþýlarken maliyet avantajý da saðlamaktadýr.
Büyüme hedefi doðrultusunda yenilenebilir
kaynaklara dayalý yatýrým imkanlarýný
araþtýrmaktadýr.

Kalkýnma
Büyüme
Yaþar 2011 Sürdürülebilirlik Raporu
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Yaþar Bilgi Ýþlem ve Ticaret A.Þ. (Astron)
YH Bilgi Sistemleri (Yabim)-Astron 1983 yýlýnda,
Yaþar Topluluðunun bilgi sistemleri fonksiyonlarýný
yürütmek ve yönetmek üzere kurulmuþtur. Yabim
1996 yýlýna kadar donaným ve yazýlým alanýnda
faaliyet göstermiþtir.
1 Ekim 1996 tarihinde SAP R/3ün Yaþar Holding
ve þirketlerine kurulumu ve yaygýnlaþtýrýlmasý için
Astron organizasyonu kurulmuþ ve Yabim, Astron
bünyesine dahil edilmiþtir.
Astron organizasyonu dünya klasmanýnda bir ERP
paketini uygulamasý yönüyle Türkiyedeki ilk
örnektir. Türkiyedeki geniþ kapsamlý ilk SAP
projesini gerçekleþtiren Astron kendisinden sonra,
bu yöndeki uygulamalara yol açmýþ ve ýþýk
tutmuþtur.
2001 yýlýnda Topluluðun tüm þirketlerinin bilgi
sistemleri ile birleþen Astron, þirketlerimizin tüm
bilgi sistemleri ihtiyaçlarýný karþýlar duruma
gelmiþtir. Bugün tüm Türkiyeye yaygýn yapýsýyla
Astron, ülkemize ve yurt dýþýna biliþim hizmetleri
sunmaktadýr.

rekabet avantajý kazanmasýna, hedeflerine
ulaþmasýna katkýda bulunmak misyonuyla
hizmetlerini sürdürmektedir.
Astron, hizmetlerini verirken, þirketlerimizin
ihtiyaçlarýný tam olarak karþýlayacak, süratli
çözümler üretir. Ortaya koyduðu ürünlerin topluluk
þirketlerinin iþ süreçlerini güçlendirecek, verimliliðini
arttýracak çözümler olmasýna dikkat eder.
Bu hizmetleri verirken en önemli girdisi olarak
kabul ettiði insan kaynaðýný, çaðýn gerektirdiði
beceriler ile donatmayý gözetir, ekip çalýþmasýný
ve katýlýmcýlýðý destekleyerek Yaþar Topluluðunun
bütününe yüksek fayda saðlamayý hedefler.
Kanunlara, iç ve dýþ paydaþlarýn beklentilerine,
Yaþar Holding ve þirketlerimizin yönetmelik, karar
ve politikalarýna uyumluluk her adýmda dikkate
alýnan bir faktördür.
www.astron.ws

Astron, bilgi sistemleri alanýndaki teknoloji, süreç
ve yöntemleri kullanarak Yaþar Topluluðunun
teknoloji altyapýsýný güçlendirmek, þirketlerimizin

etkin teknolojik altyapý
süratli çözüm
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Yaþar Topluluðunda Yönetiþim
Kurumsal Yönetim
Yaþar Holding, geçmiþten günümüze, vizyonu ve
öngörüsüyle, yasalara ve mevzuata uyumu, etik
deðerleri, þeffaflýðý ve adil davranýþý vazgeçilmez
ve ödün verilemez ilkeler olarak benimsemiþtir.
Bünyesinde bulunan tüm þirketlerin, pay
sahiplerinin ve diðer tüm paydaþlarýnýn hepsine
eþit mesafede durarak menfaatlerini korumayý,
toplumsal sorumluluk anlayýþýyla müþteri
memnuniyetini ve hissedar deðerini en yüksek
düzeye ulaþtýrmayý hedefleyen Yaþar Holding,
Türkiyede henüz kurumsal yönetim ilkelerinin
gündemde olmadýðý tarihlerden itibaren, en iyi
yönetim yaklaþýmlarýný uygulama konusunda
gönüllü olarak önemli adýmlar atmýþtýr.
OECD kurumsal yönetim ilkelerinin 1999 yýlýnda
yayýnlanmasýnýn ardýndan Mc Kinsey ile yapýlan
çalýþmalar doðrultusunda 2000 yýlýnda Yaþar
Holdingin Ýcra Baþkanlýðý ile Yönetim Kurulunun
sorumluluklarý birbirinden ayrýþtýrýlmýþtýr. Bu süreçte
gerek yönetim gerekse organizasyon yapýsýna
iliþkin tüm süreç ve sorumluluklar Yaþar Topluluðu
Yönetim El Kitapçýðý içinde net bir þekilde
belirlenmiþtir.

Yaþar 2011 Sürdürülebilirlik Raporu

Toplulukta oluþturulan bu yapýlanma, Sermaye
Piyasasý Kurulu (SPK) tarafýndan 2003 yýlýnda
yayýmlanan 2005 ve 2011 yýllarýnda revize edilen
Kurumsal Yönetim Ýlkeleri çerçevesinde gözden
geçirilmiþtir. 2003 yýlýnda Yaþar Topluluðundaki
tüm þirketlerin Uluslararasý Finansal Raporlama
Sistemini uygulamaya baþlamasý da iyi yönetim
yaklaþýmýnýn bir diðer göstergesidir.
Ýcra fonksiyonlarýnýn baþýnda Yaþar Holding Ýcra
Baþkaný bulunmaktadýr ve Yaþar Topluluðunun
tüm icra faaliyetlerinden Yönetim Kuruluna karþý
sorumludur.
Yaþar Holding Yönetim Kurulu dördü baðýmsýz
olmak üzere toplam yedi üyeden oluþmaktadýr.
Yönetim Kuruluna baðlý olarak faaliyet gösteren
Denetim ve Risk Yönetimi Alt Komitesi ile Ýnsan
Kaynaklarý ve Yönetiþim Alt Komitesi mevcuttur.
Tüm çalýþanlarýn 2009 yýlýnda yayýnlanan Yaþar
Topluluðu Ýþ Etiði Kurallarý Kýlavuzuna tam olarak
uyumu esastýr.
Uzun yýllar sonucunda oluþan kurum itibarýný
önemli bir deðer olarak yöneten Yaþar Holding,
2010 yýlýnda baþlattýðý Kurum Ýtibarý Projesi
kapsamýnda Kurum Ýtibarý Komitesi ve beþ ayrý
alt komite oluþturmuþtur. Söz konusu alt
komitelerden biri olan Kurumsal Yönetim ve Etik
Komitesi vasýtasýyla, bu kapsamda itibara olumlu

yansýmalarý olacak projeler üretilmesi, bu projelerin
hayata geçirilmesi ve iç ve dýþ paydaþlarla en
uygun platformlarda paylaþýlmasý hedeflenmiþtir.
Yaþar Holdinge ait internet sitesinde Topluluk
þirketleri ve faaliyet gösterdikleri sektörlere,
markalarýna iliþkin detaylý bilgiler yer almakta,
Holdingin halka açýk þirketleriyle ilgili detaylý
bilgileri içeren Yatýrýmcý Ýliþkileri modüllerine
ulaþýlabilmektedir.
Yaþar Holdingin halka açýk þirketlerinin kurumsal
yönetim sürecinde kat ettiði mesafeler, Sermaye
Piyasasý Mevzuatý çerçevesinde yýllýk faaliyet
raporlarýnda yer verilmek üzere hazýrlanan
Kurumsal Yönetim Ýlkeleri Uyum Raporlarý
vasýtasýyla kamuya açýklanmaktadýr. Pýnar Süt
þirketimiz 2011 yýlýnda Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Notu (8,34) alarak ÝMKB Kurumsal
Yönetim Endeksinde iþlem görmeye baþlamýþtýr.
Yaþar Holdingin halka açýk þirketlerinde Sermaye
Piyasasý Mevzuatý ve SPKnýn kurumsal yönetim
ilkeleri doðrultusunda Denetim Komiteleri ve
Kurumsal Yönetim Komiteleri kurulmuþtur. Ayrýca
Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanmasý
Komitesi ve Ücret Komitesi Kurumsal Yönetim

Komitesi bünyesinde yapýlandýrýlmýþtýr. Anýlan
komitelerin çalýþma esaslarý þirketlerin internet
sitesinde yer almaktadýr. Ýlave olarak topluluk
halka açýk þirketlerinin yönetim kuruluna ikiþer
baðýmsýz üye atanmýþ, söz konusu þirketlerin kâr
daðýtým ve ücret politikalarý belirlenerek þeffaf bir
þekilde kamuoyuna açýklanmýþtýr.
Yaþar Topluluðunun tüm halka açýk þirketlerinde
Yatýrýmcý Ýliþkileri Birimleri kurulmuþ ve pay
sahiplerinin, kamunun ve diðer menfaat
sahiplerinin ilgili mevzuat çerçevesinde zamanýnda,
eksiksiz, doðru, anlaþýlabilir ve eþit koþullarda
eriþilebilir bir þekilde bilgilendirilmelerini teminen,
þeffaflýðý ve doðruluðu temel alan bilgilendirme
politikasý oluþturularak kamuya açýklanmýþtýr.
Uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedefiyle
çalýþmalarýna devam eden Yaþar Holding, pay
sahiplerinin haklarýnýn korunmasý, kamunun
aydýnlatýlmasý ve þeffaflýðýn saðlanmasý ile menfaat
sahipleri ve Yönetim Kurulunu ilgilendiren karar
ve iþlemlerde kurumsal yönetim ilkelerini
sahiplenmekte ve tüm faaliyetlerini bu kurumsal
yönetim ilkelerinin sorumluluðuyla
gerçekleþtirmektedir.
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Kurumsal Ýtibar Yönetimi
1980li yýllarýn ortalarýndan itibaren rekabet avantajý
için kurumsal itibar oluþturmanýn ve sürdürmenin
stratejik gerekliliðinin farkýna varýlmýþtýr.

Kurulan komiteler aracýlýðý ile faaliyetlerin baþlamasý
kurum içinde itibar yönetimi konusunda farkýndalýk
ve bilinç düzeyinin artmasýný saðlamýþtýr.

Kurumsal itibar, çalýþanlar, müþteriler, tedarikçiler,
rakipler ve kamu tarafýndan bir kuruma iliþkin
sahip olunan genel bir deðerlendirmeyi
içermektedir. Temel nokta itibarýn algýlamalardan
oluþmasýdýr.

Komiteler farklý þirketlerde itibar yönetiminin
iþleyiþi hakkýnda karþýlaþtýrma (benchmark)
çalýþmalarý yapabilmiþler ve bu sayede farklý yapýlar
tanýnarak Topluluðumuza uygun projeler
geliþtirebilmiþlerdir.

Uzun yýllar sonucunda oluþan kurum itibarýný
önemli bir deðer olarak yöneten Yaþar Holding,
2010 yýlýnda baþlattýðý Kurum Ýtibarý Projesi
kapsamýnda Kurum Ýtibarý Komitesi ve beþ ayrý
alt komite oluþturmuþtur. Söz konusu komiteler:

Yaþar Topluluðu, çalýþanlarýnýn kurumsal itibar
sürecinin temeli olduðunun bilincindedir. Ýçsel
iletiþim çalýþanlarýn kurumsal itibar sürecine
katýlýmýnda önemli bir rol üstlenmektedir. Bu
nedenle Kurumsal Ýletiþim ve Kurumsal Deðerler
Komiteleri geniþ katýlýmlý toplantýlar düzenleyerek
çalýþanlarýmýzý sürece etkin olarak dahil etmiþlerdir.

 Kurumsal Ýletiþim,
 Sürdürülebilir Kalkýnma,
 Sosyal Sorumluluk,
 Kurumsal Yönetim ve Etik,
 Kurumsal Deðerlerdir.

Kurum Ýtibarý Komitesi altýnda yer alan
Sürdürülebilir Kalkýnma Komitesi Yaþar
Topluluðunun sürdürülebilirlik stratejisini
oluþturmak için her düzeyden geniþ katýlýmýn
saðlandýðý çalýþtaylar düzenlemiþ, sürdürülebilirliðin
çevresel boyutunda öncelikli alanlarý tespit etmiþtir.
GfK Türkiye tarafýndan gerçekleþtirilen RepMan
(Reputation Management) Türkiye Ýtibar
Endeksi'nin sektör analizleri sonuçlarýný kamuoyu
ile paylaþmaktadýr. Ýtibar, kurumlarýn farklý
paydaþlar nezdinde sahip olduðu takdir ve
güven göstergesidir. Bu anlamda salt beðeniden
çok farklý bir anlam taþýmaktadýr. Ýtibar
deðerlendirilirken;
 Tanýnma
 Yönetim ile ilgili özellikler
 Ürün ve hizmet kalitesi ile ilgili özellikler
 Çalýþanlar ile ilgili özellikler
 Finansal saðlamlýk
 Sosyal sorumluluklar
 Duygusal baðlýlýk ana baþlýklarý ele alýnmaktadýr
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RepMan Ýtibar Araþtýrmalarý Merkezi tarafýndan
Türkiyenin en itibarlý sektörleri ve þirketleri
açýklanmýþtýr. Gfk Türkiye tarafýndan 7 coðrafi
bölgede, 15 ilde 929u kanaat önderi olmak üzere
toplam 14 bin 176 kiþi arasýnda yapýlan araþtýrmaya
göre Pýnar, Türkiyenin en itibarlý 10 þirketi arasýnda
yer almýþtýr. Halk tarafýndan seçilen en itibarlý 10
þirket arasýnda da Pýnar bulunmaktadýr.
Söz konusu baþarý Kurumsal Ýtibar çalýþmalarýmýzýn
sonuçlarýný görmemiz açýsýndan bizleri motive
etmiþ ve çalýþmalarýmýza ivme kazandýrmýþtýr.
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Risk Yönetimi
Kurumlarýn sürdürülebilir büyüme hedeflerine
ulaþabilmeleri için, risklerini belirlemeleri, ölçmeleri
ve yönetmeleri gerekmektedir. Çünkü günümüz
koþullarýnda klasik risk yönetim anlayýþý içinde yer
alan finansal risklere odaklanmak yetersizdir.
Özellikle bünyesinde farklý sektörleri ve farklý iþ
yapýþ biçimlerini içeren kurumlarda operasyonel
ve stratejik riskler de en az finansal riskler kadar
önemlidir.
Risk Yönetimi Anlayýþýmýz
Yaþar Holding bünyesindeki þirketler nezdinde
risklerin tanýmlandýðý, analiz edildiði, kontrol
edilerek izlendiði sistematik bir süreç olarak
Kurumsal Risk Yönetimi uygulanmaktadýr. Bu
yöntem beklenmedik olumsuz neticeli olaylardan
kaynaklanan maliyetleri ve þirketlerimizin varlýk
deðerlerine olan etkilerini en düþük seviyeye
indirebilme gücüne sahiptir.
Þirketlerimizde risk yönetimi kapsamýndaki
çalýþmalarýmýzýn amacý;
 Þirketlerin tüm faaliyet alanlarýnýn, iþ
ünitelerinin, kar merkezlerinin incelenmesi ile
mevcut risklerinin belirlenmesi,
 Sürecin sistematik ve devamlý kýlýnmasý için
risk yönetimi yapýsýnýn kurulmasý,
 Görev ile sorumluluklarýn net olarak ifade
edilmesi ve yaþatýlmasý,
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 Neden ve sonuçlarý belirlenen risklerden
kaçýnmak için var olan kontrollerin
deðerlendirilmesi,
 Yeni ve etkin kontrollerin tasarlanmasý ile
etkin bir risk yönetimi ve izlemesi sürecinin
kalýcý olarak uygulamaya geçilmesidir.
Böylece, þirketlere rakiplerine karþý rekabet
avantajý, hissedarlarýna þirket deðerlerinin daha
iyi korunduðuna ve geliþtirildiðine dair daha saðlam
bir güvence verilmesi, risklerini daha net görerek
fýrsatlarý deðerlendirmede daha büyük özgüvene
sahip olmasý saðlanacaktýr.
Öte yandan, Topluluk þirketlerimiz nezdinde belirli
periyotlarda iç denetim faaliyetleri
gerçekleþtirilmektedir. Denetim faaliyetlerinin
amacý, risk yönetim ve kontrol süreçlerinin
etkinliðini deðerlendirmek ve geliþtirmek amacýna
yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaþým getirerek
þirketlerin amaçlarýna ulaþmasýna yardýmcý olmaktýr.
Kurumun mevcut risk yönetimi ve kontrol
süreçlerinin yeterliliðinin deðerlendirilmesindeki
amaç;

Yolsuzlukla Mücadele
Yaþar Topluluðu Þirketleri rüþvet ve haraç dahil
her türlü yolsuzlukla mücadele etmekte,
yolsuzluðun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele
konusunda yürürlükte olan Birleþmiþ Milletler
Yolsuzlukla Mücadele Sözleþmesini
desteklemektedir. Yaþar Holdinge baðlý tüm þirket
çalýþanlarý Yaþar Topluluðu Ýþ Etiði Kurallarý

Kýlavuzuna uygun olarak çalýþmayý taahhüt eder.
Yaþar Topluluðu, kapasitesi çerçevesinde
Hükümetin, Saydamlýðýn Artýrýlmasý ve Yolsuzlukla
Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisini ve bu
konuda yürütülen çalýþmalarý takip etmekte ve
desteklemektedir.

 Süreçlerin, kurumun hedef ve amaçlarýna
ulaþmasýný saðlayacak þekilde yapýlandýrýldýðý
ve çalýþtýðý hususlarýný deðerlendirmek,
 Kurumun faaliyetlerinin performans etkinliði
ve verimliliði açýsýndan geliþtirilmesine yönelik
önerilerde bulunmaktýr.
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Ýþ Etiði
Yaþar Topluluðu þirketleri faaliyet gösterdikleri
her coðrafyada sosyal, politik ve kültürel deðerlere
saygý gösterir, yasalara, iþ etiði kurallarýna uygun
ve þeffaf davranýr. Bu kapsamda 2009 yýlýnda
Yaþar Topluluðu Ýþ Etiði Kurallarý Kýlavuzu
oluþturulmuþ ve tüm çalýþanlara duyurulmuþtur.
2010 yýlýnda kýlavuz kitapçýk olarak basýlarak tüm
çalýþanlara daðýtýlmýþtýr. Ýþe yeni baþlayan personel
de oryantasyon eðitimi sýrasýnda bu kitapçýktan
yararlanmaktadýr. Yaþar Topluluðu Ýþ Etiði Kurallarý
sekiz baþlýk altýnda toplanmýþtýr:
 Güvenli bir iþ ortamýnda, ayrýmcýlýða izin
vermeyerek ve birbirimizin kiþilik haklarýna
saygý göstererek çalýþmak
 Þirket kaynaklarýný verimli kullanmak

 Çýkar çatýþmasýndan kaçýnmak
 Yasalarla belirlenen rekabet kurallarýna uymak,
rakiplerle piyasa koþullarýný bozmayacak þekilde
rekabet etmek
 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 saðlamak için
kullanmamak
 Yaþar çalýþanlarý olarak tüm faaliyetlerimizde
toplumsal yararý gözetmek ve çevreye saygýlý
davranmak
 Ýþyerinde olduðu kadar iþyeri dýþýndaki þirket
yaþantýsýnda da þirket hakkýnda olumsuz kanaat
yaratmayacak ve içinde bulunduðumuz
toplumun kurallarýna aykýrý düþmeyecek bir
yaþam tarzý benimsemek
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Yaþar Topluluðu Ýþ Etiði Kurallarýna uymadýðý
tespit edilen konular tüm çalýþanlar tarafýndan
e-posta, mektup ya da telefon aracýlýðý ile Etik
Kurula bildirilebilmektedir. Etik Kurul; Yaþar Holding
Yönetim Kurulunun baðýmsýz üyelerinden bir
Baþkan, Gýda ve Ýçecek Grubu ile Boya Grubu ve
Yaþar Holdingten direktör ve üzeri pozisyonlardan
birer kiþi, bir Genel Sekreter olmak üzere, Yaþar
Holding Yönetim Kurulu tarafýndan seçilen toplam
beþ üyeden oluþmaktadýr.
Kýlavuzda tanýmlanmýþ olan Etik Kurulun iþleyiþine
göre Etik Kurula gelen konular en geç bir hafta
içinde çözümlenmektedir.
Etik Kurula iletilen konu sayýsý 2009 yýlýnda bir,
2010 yýlýnda yedi, 2011 yýlýnda iki adettir. 2009
yýlýndan bu yana Etik Kurula iletilen tüm konular,
gerekli incelemeler yapýlarak çözümlenmiþtir.
Etik Kurula intikal eden vakalarýn sayýsýnýn azlýðý,
Kurulun çalýþanlar arasýnda yeterince bilinmediði
ve/veya Kurula iletilen konularýn gizliliðinin
korunmasýna yönelik endiþelerin olabileceði
þeklinde yorumlanmaktadýr. Sürecin gözden
geçirilmesi ve özellikle e-öðrenme tabanlý bir
eðitim hazýrlanarak çalýþanlarýn tekrar
bilgilendirilmesi gündemdedir.

Yaþar Topluluðu Ýþ Etiði
Kurallarý Kýlavuzu basýlarak
tüm çalýþanlara daðýtýlmýþtýr.
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Yaþar Topluluðu Sürdürülebilirlik Yaklaþýmý
Daha Ýyi Bir Yaþam Ýçin yola çýkan Yaþar
Topluluðu güvenilir markalarýyla tüketicilerinin
yaþamýna deðer katan kaliteli ürün ve hizmetleri
sunmayý amaçlamaktadýr.
Bugünkü ihtiyaçlarýn karþýlanmasý sürecinde,
gelecek nesillerin ihtiyaçlarýný tehlikeye sokmamak
sürdürülebilirlik için yapýlan en güzel tanýmdýr.
Sürdürülebilirliðin tek kýstasý elbette çevrenin
korunmasý ve iyileþtirilmesi deðildir. Þirketler karlýlýk
ve verimlilik esasýna göre faaliyetlerini sürdürürken,
içinde bulunduðu topluma da katkýda bulunmaya
çalýþmalýdýr. Diðer bir ifade ile þirketlerin faaliyetleri
insana deðmelidir.

Sürdürülebilirlik ekonomik, sosyal ve çevre boyutu
ile üç boyuta sahip bir kavramdýr. Yaþar
Topluluðunda sürdürülebilirlik kavramý tüm
boyutlarýyla ele alýnmaktadýr, strateji ve
hedeflerimiz buna göre belirlenmektedir.
Türkiyenin sanayileþme sürecinde etkin rol
oynamýþ bir Topluluk olarak, faaliyetlerimizin
odaðýna sürdürülebilirliði yerleþtirmeye çalýþýyoruz.
Bu amaçla, bulunduðumuz sektörleri geliþtiriyor,
operasyonlarýmýzý iyileþtiriyor, kurumsal ve etik
deðerlere baðlý kalarak hareket ediyor, Kurumsal
Yönetim ilkeleri çerçevesinde iyi yönetim
yaklaþýmýný uyguluyoruz.
Yaþar Topluluðunun Kurumsal Deðerleri
sürdürülebilirlik hedefleri ile tam bir paralellik
göstermektedir. Büyürken çevre üzerindeki
olumsuz etkimizi azaltmak; faaliyet gösterdiðimiz
coðrafyada yerel toplumla sýký iþbirliði içinde
olmak; Topluluk þirketlerimizin birbirlerinin
faaliyetleri hakkýnda bilgi sahibi olmalarýný ve tüm
çalýþanlarýmýzýn iletiþim aðlarýna daha etkin
katýlýmýný saðlayarak, çalýþanlarýmýzla iç iletiþimimizi
artýrmak amacýndayýz. Tedarikçilerimiz baþta olmak
üzere tüm paydaþlarýmýzla var olan iletiþim
kanallarýmýzý güçlendirerek sürdürülebilirlik
yolculuðuna onlarla birlikte devam etmek için
çalýþmalarýmýzý hýzla sürdürmekteyiz.
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Ekonomi, çevre ve sosyal yaþam arasýnda denge
kurmak için, var olan çabalar daha sistematik bir
biçimde ele alýnmaktadýr. Yaþar Holdingin hedefi,
her türlü karar alma sürecinde ve operasyonlarýnda
ekonomik faktörlerin yaný sýra sosyal ve çevresel
faktörleri de dahil ederek bütüncül bir yaklaþým
ortaya koymaktadýr.
Yaþar Topluluðu sürdürülebilirlik çalýþmalarý Yaþar
Holding Sürdürülebilir Kalkýnma Komitesi
tarafýndan yönlendirilmektedir. Komitenin
çalýþmalarý ile ekonomik, sosyal ve çevresel
boyutlarýyla sürdürülebilirlik konusu iþ süreçlerinin
bir parçasý haline getirilmeye çalýþýlmaktadýr.
Topluluk olarak sürdürülebilirlik baþlýðý altýnda 5
öncelikli alan saptanmýþtýr:

Tedarikçilerimiz baþta olmak
üzere tüm paydaþlarýmýzla
var olan iletiþim kanallarýmýzý
güçlendirerek
sürdürülebilirlik yolculuðuna
onlarla birlikte devam etmek
için çalýþmalarýmýzý hýzla
sürdürmekteyiz.

 Enerji ve Ýklim Deðiþikliði Ýle Mücadele
 Su ve Atýk Su
 Kullanýlan Malzeme ve Atýk
 Saðlýk ve Güvenlik
 Toplumsal Katký
Saptanan 5 öncelikli alanýn baþýnda enerji ve iklim
deðiþikliði ile mücadele gelmektedir.
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Enerji ve Ýklim Deðiþikliði Ýle Mücadele
Ýnsanoðlunun karþý karþýya
kaldýðý en büyük problem olarak
tanýmlanan iklim deðiþikliðinin
büyük ölçüde insan
faaliyetlerinden kaynaklanan
artan sera gazý emisyonlarý
olduðu konusunda bilim
adamlarý günümüzde
hemfikirdirler. Uluslararasý Enerji
Ajansýnýn (UEA, C02 Highlights,
2011) verilerine göre, dünya
sera gazý emisyonlarýnýn yaklaþýk
%65i kömür, petrol ve doðalgazý
yoðun olarak kullanan enerji
sektöründen kaynaklanmaktadýr.
Yine, UEAnýn 2010 yýlý enerji
projeksiyonlarýna göre 2035
yýlýnda dünya elektrik ihtiyacý
bugüne göre ¾ oranýnda bir
artýþ gösterecek ve fosil yakýt
kullanýmý yaygýn olmaya devam
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edecektir. Hükümetler Arasý Ýklim
Deðiþikliði Panelinin (IPCC)
deðerlendirmelerine göre bugün
atmosferdeki sera gazý
stabilizasyonu gerçekleþse bile
dünyamýz iklim deðiþikliðinin
etkilerini yüzyýllar boyunca
yaþamaya devam edecektir.
Yapýlan iklim deðiþikliði
projeksiyonlarýna göre bilim
adamlarý da sera gazý
konsantrasyonun bu þekilde
artmaya devam etmesi halinde,
iklim deðiþikliðinin geri
döndürülemez etkilerinin
dünyayý felakete
sürükleyeceðinin sinyallerini
vermektedirler. Hazýrlanan
senaryolara göre iklim
deðiþikliðinin geri döndürülemez
etkilerini engelleyebilmek ve

ortalama sýcaklýk artýþýný 2
derecede tutabilmek için
atmosferdeki CO2
konsantrasyonu 350 ppm (parts
per million) seviyelerinde
sabitlenmelidir (IPCC, 4.
Deðerlendirme Raporu, 2007).
Nitekim Aralýk 2011 tarihinde
Durbanda gerçekleþtirilen
Birleþmiþ Milletler Ýklim
Deðiþikliði Konferansýnda bir
araya gelen ülkeler bu konuda
mutabýk kalmýþlardýr. Bu
konferansta alýnan 2015te
geliþmiþ ve geliþmekte olan tüm
ülkeler için yasal olarak
baðlayýcýlýðý olan bir anlaþmanýn
imzalanmasý kararýnýn çýkmasý
iþ dünyasýnýn da düþük karbonlu
uygulamalara geçiþi için güçlü
bir sinyal vermiþtir.

Meteoroloji Ýþleri Genel
Müdürlüðü Türkiye Ýçin
Ýklim Deðiþikliði Senaryolarý
Projesinin tamamlandýðýný,
bölgede 2012den
baþlayarak gelecek 50-100
yýllýk dönemde sýcaklýklarda
1,5 derece artýþ
beklenildiðini bildirdi.
Akdeniz ve Egede hissedilen
sýcaklýkta 4-5 derecelik artýþ
olacak. Türkiyenin ortalama
sýcaklýklarý 1994den bu yana
artýyor. En sýcak yýl 2 derece
artýþ ile 2010da oldu. Yaz
günleri, tropik ve sýcak geceler
ve sýcak günlerin sayýlarý
artarken, don olan günler, soðuk
gece ve gün sayýlarýnda azalma,
minimum sýcaklýklarda ise artýþlar
gözleniyor. Sýcaklýk deðiþiklikleri
ile meteorolojik kaynaklý afet
sayýlarý arasýnda iliþki izleniyor.
Ayrýntýlý projeksiyonlarýna göre,
yakýn dönemde önemli sýcaklýk
deðiþimi öngörülmezken (1,5
derece), 2071-2099 dönemi için
kötümser senaryoya göre 4-6,
iyimser senaryoya göre ise 2-4
derece sýcaklýk deðiþimleri
öngörülmektedir.
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Yaþar Topluluðu Çalýþmalarý
Ýþ dünyasý, bilimsel ve politik seviyede devam
eden iklim deðiþikliðine adaptasyon ve sera gazý
azaltým çalýþmalarýnýn bütüncül bir parçasý olarak
giderek daha fazla öne çýkmaktadýr. Tarýmdan
gýdaya, turizmden kaðýda kadar pek çok farklý
sektörde faaliyet gösteren Yaþar Topluluðu olarak
iklim deðiþikliðinin yeryüzündeki tüm canlý

yaþamýna yapabileceði etkilerin ve iktisadi
faaliyetlerimize yönelik yarattýðý risklerin farkýndayýz.
Bu sebeple, Yaþar Topluluðu olarak sebep
olduðumuz sera gazlarýný yönetmek ve iklim
deðiþikliði risklerimizi belirlemek için çalýþmalarýmýzý
baþlattýk.

Karbon Ayakizi Çalýþmasý
Yaþar Topluluðu, öncelikle ölçemediðini
yönetemezsin ilkesinden yola çýkarak günlük
hayatýmýzda öne çýkan markalarýnýn kurumsal
bazda karbon ayakizi hesaplamasý çalýþmalarýna
baþlamýþtýr. Pýnar Süt, Pýnar Et, Pýnar Su, YBP,
Viking Kaðýt, Dyo Boya ve Dyo Matbaa
Mürekkepleri, Altýn Yunus, Çamlý Yem Besicilik ve
Desa Enerji için yürütülen bu çalýþmada, bu
firmalarýn karbon ayakizleri ve karbon
emsiyonlarýna en fazla sebep olan sýcak karbon
noktalarý belirlenmiþtir. Hesaplama ve analizler
sonucunda ortaya çýkacak olan karbon haritasý,
sera gazý emisyonlarýný azaltmak için öncelikli
olarak ele alýnmasý gereken karbon yoðun alanlarý
ve yapýlabilecek azaltým çalýþmalarý konusunda
yol gösterici olacaktýr. Böylece firmalarýn karbon
azaltým yol haritasý belirlenecektir.

ISO 14064-1 Sera Gazý Emisyonlarýnýn ve
Uzaklaþtýrmalarýnýn Kuruluþ Seviyesinde
Hesaplanmasýna ve Rapor Edilmesine Dair Kýlavuz
ve Özelliklere göre raporlanan çalýþmada,
firmalarýn emisyonlarý Kapsam 12 ve Kapsam 23
emisyonlarýný kapsayacak þekilde hesaplanacaktýr.
Çalýþma dahilinde bugüne kadar saha ziyaretleri
tamamlanmýþtýr, veri toplama süreci devam
etmektedir. Kontrol yaklaþýmý kullanýlarak
belirlenen emisyon kaynaklarýndan elde edilen
veriler Holding seviyesinde toplanýp merkezde
konsolide edilecektir. Bu sene ve ilerideki yýllarda,
verilerin doðruluðunun, tamlýðýnýn, hedeflerimize
ve standartlara uygunluðunun, þeffaflýðýnýn ve
tutarlýlýðýnýn saðlanmasý amacý ile holding ve firma
seviyelerinde sera gazý envanter yönetimi kalite
yönetim sistemi oluþturulacaktýr.

Karbon Liderleri

Eðitimler

Holding ve firmalar seviyesinde karbon yönetiþimini
güçlendirmek ve sera gazý azaltým çalýþmalarýndaki
sahipliði arttýrmaya yönelik Karbon Liderleri
belirlenmiþtir. Liderlere gerekli eðitimler verilmekte
ve karbon ayakizi çalýþmalarýnýn içinde aktif olarak
yer almalarý saðlanmaktadýr. Liderler ayný zamanda
Kurumsal Ýtibar Projesinin bir alt komitesi olarak
kurulan Sürdürülebilir Kalkýnma Komitesinin de
üyesi olmuþlardýr. Karbon yönetimi çalýþmalarý ile
Enerji Komitesi tarafýndan yürütülen sürdürülebilir
enerji yönetimi çalýþmalarý ile birbirine entegre
bir þekilde geliþtirilerek yaratýlan sinerjilerden en
üst düzeyde faydalanýlmasý hedeflenmiþtir.

Yaþar Holding olarak ISO 14064 ve Enerji Yönetimi
Sistemi eðitimleri alýnmýþtýr.
ISO 14064 Eðitimi;
Eðitimin amacý; sera gazý emisyonlarýnýn
hesaplanmasý ve rapor edilmesi ile ilgili
standartlarýn genel yapýsý, ISO 14064-1 standardý
gereklilikleri, kuruluþ seviyesinde emisyonlarýn
hesaplanmasý için kullanýlabilecek metodolojiler
ve kaynaklar konusunda bilgi sahibi olunmasýdýr.
Enerji Yönetimi Sistemi Eðitimi;
Eðitimin amacý; kuruluþun kendi enerji politikasýný
geliþtirmesi, politikadaki taahhütleri
gerçekleþtirmesi için hedef ve süreçler oluþturmasý,
performans ölçmesi, iyileþtirmesi ve standarda
uygunluðunu göstermesi için bilgi saðlanmasýdýr.

(2) Kurum tarafýnda kontrol edilen ya da sahipliði kuruma ait olan kaynaklardan
doðan doðrudan sera gazý emisyonlarý.
(3) Satýn alýnan ýsý, elektrik ve buharýn neden olduðu dolaylý sera gazý emisyonlarý.
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Yapýlan Ýyileþtirme Çalýþmalarý

Holding seviyesinde de enerjinin daha verimli
kullanýlmasý, maliyetlerin iyileþtirilmesi ve sera
gazý azaltýmý çalýþmalarýnda bu alanlar
önceliklendirilmektedir.

ve diðer kaynaklarýn tasarrufunu da içermiþtir.
Enerji Yönetimi ve Karbon Ayakizi çalýþmalarý
altýnda firmalarda gerçekleþtirilen ve
gerçekleþtirilmesi planlanan çalýþmalarýn rekabet
gücünü arttýrmaya ve kurumsal itibarýmýzý
yükseltmeye yönelik katkýlar saðlayacaðýnýn
bilincindeyiz. Bu sebeple, bu konulardaki giriþim
ve uygulamalarýmýz ilerideki yýllarda artarak devam
edecektir.

Yaþar Holding bünyesinde bugüne kadar pek çok
iyileþtirme çalýþmasý yapýlmýþ; bu çalýþmalar enerji
verimliliði ile sýnýrlý kalmamýþ yenilenebilir enerji

Karbon ayakizi çalýþmasý kapsamýnda toplanan
ham verilere göre 10 firmanýn toplam enerji
tüketimleri yandaki tabloda verilmiþtir:

Uluslararasý Enerji Ajansýnýn (C02 Highlights,
2011) verilerine göre elektrik ve ýsýnma dünya
sera gazlarýnýn %41inden sorumludur; bu sektörü
%23lük pay ile ulaþtýrma, %20 pay ile sanayi
izlemektedir.

Toplam Enerji Tüketimi
Gigajoule
Birincil enerji kaynaðýna göre doðrudan enerji tüketimi
Birincil enerji kaynaðýna göre dolaylý enerji tüketimi

Enerji kullanýmý azaltým ve iyileþtirme çalýþmalarýný,
kurumlar arasý verimlilik rekabetini artýrmak ve
teþvik etmek amacýyla, ayrýca, iyi uygulamalarýn
diðer firmalara da yayýlmasýný saðlamak için
Operasyonel Maliyet Ýyileþtirmeleri yarýþmalarý
düzenlenmekte ve seçilen projelere mali destekte
bulunulmaktadýr.
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2.524.523
498.314

Sadece operasyonel maliyet iyileþtirmeleri ile
deðil, bunun yanýnda Yalýn 6 Sigma Programý
çerçevesinde de daha büyük bütçeli tasarruf
projeleri hayata geçirilmekte, gerektiði takdirde
tedarik zinciri ile de projeler uygulanmaktadýr.
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Karbon Azaltým Projelerimiz
Firma

OMI Projesi

Altýn Yunus

Plaj tesislerinde güneþ enerjisi kullanýmý

Çamlý Yem

Uygun yerdeki aydýnlatmalarýn zaman saatli veya fotoselli hale

Besicilik

getirilerek enerji tasarrufu saðlanmasý

Dyo Matbaa

Gazete mürekkep ezme sürelerinin azaltýlmasý

Emisyon

Fabrika arazisinin aydýnlatýlmasýnda tasarruf yapýlmasý

Pýnar Et

DAF sisteminin iyileþtirilmesi

(TON CO2)

(TON CO2)

3
16
25
20
2
262

Pýnar Su

Hava kaçaklarýnýn önlenmesi ve aydýnlatma tasarrufu

135

Pýnar Su

Hava kompresörlerinin revizyonu ile elektrik

568

tasarrufu
Pýnar Süt

YBP binasý soðutma sistemi revizyonu

Pýnar Süt

Doðalgaz basýnç düþürme istasyonu revizyonu ile

Pýnar Süt

Tetrapak hattýna konveyör yapýlmasý

Viking Kaðýt

Gri karton mal kabul ve stok alaný yeri deðiþtirilerek

36
2

forklift taþýma mesafesinin kýsaltýlmasý

Frekans inverterleri ilavesiyle elektrik tasarrufu

Ekonomizer iyileþtirmesi

Emisyon
azaltýmý

Pýnar Su

Pýnar Süt

Yalýn 6 Sigma ve Þirket Projeleri

azaltýmý

Mürekkepleri
Dyo Boya

Firma

382
40
1.822

doðalgaz tasarrufu saðlanmasý
Pýnar Süt

Reverse osmosis cihazý kurulmasý sayesinde enerji tasarrufu

241

Viking Kaðýt

Selüloz hamur hazýrlama enerji maliyetlerinin düþürülmesi

306

Viking Kaðýt

Doðalgaz kazaný fanlarý inverter uygulamasý ile enerji tasarrufu

Gýda Grubu þirketleri Gýda Grubu nakliye projesi*

202,5

Pýnar Süt

Süt kolilerinin optimizasyonu

240

Pýnar Et

Piþirme süresinin azaltýmý yoluyla enerji tasarrufu saðlanmasý

Toplam azaltým- Yalýn 6 Sigma ve Þirket Projeleri

12
492,5

(*) YBP ve Astron ortak projesi

Karbon Azaltým Projelerimiz ile

4.720,5 ton

CO2 emisyonumuzu azalttýk

60

saðlanmasý
Viking Kaðýt

Baca gazý oksijen miktarýný azaltarak kazan veriminin arttýrýlmasý

346

ve tasarruf potansiyeli
Toplam azaltým- OMI
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Örnek Uygulamalarýmýz
Pýnar Gýda Grubu Nakliye Projesi
Gýda Grubu þirketlerinin þehirler arasý ve þehir
içi nakliye sürecinde SAP isimli ERP (kurumsal
kaynak planlama) sisteminin SCM (Supply Chain
Management) ve APO (Advanced Planner and
Optimizer) modülleri 2010 yýlýnda lojistik
süreçlerine entegre edilmiþtir.
Þehirlerarasý nakliye sürecinde bu proje sayesinde
özellikle frigorifik sevkiyatlarda en doðru araç
tipi kullanýlarak minimum kilometre ve maksimum
tonajda ürün taþýmasý saðlanmýþ, 2009 yýlýnda
1 ton ürün 30,12 km ile daðýtýlýrken 2010 yýlýnda
ayný miktarda ürün 27,97 km ile daðýtýlmýþtýr.
Belirtilen projeye ek olarak, hayata geçirilen
Ýdeal Sevk Noktasý Uygulamasý sevk noktalarýnýn
hizmet vereceði bölgeler belirlenmiþ ve bu
düzenleme ile her fabrika dayanýklý grup ürünlerde
belli bir bölgeye hizmet vermeye baþlamýþtýr. Bu
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sayede, þehirler arasý kara nakliye sürecinde
2011 yýlýnda 1 ton ürünün daðýtýmý için yapýlan
mesafe 26,68 km olarak gerçekleþmiþtir. 2011
yýlýnda 2010 yýlýna göre Gýda Grubu þirketlerinin
her 1 ton ürün taþýmasýnda saðlanan 1,29 km
tasarruf ile Gýda Grubu þirketleri tüm sevkiyat
türlerinde toplam yaklaþýk 787,000 km daha az
mesafe ile ürün taþýmasý gerçekleþtirmiþtir.
2011 yýlýnda uygulamaya baþlanan þehiriçi nakliye
SAP SCM (Supply Chain Management) modülü
ile de doðru araç tipi, minimum km, maksimum
müþteri sayýsý ile maksimum tonaj, doluluk oraný
ile maliyet optimizasyonun saðlanmasý
hedeflenmiþtir. Þehiriçi nakliye projesi YBPnin
daðýtým yaptýðý her bölgeye yaygýnlaþtýrýlmakta
ve 2012 yýlýnda tamamlanmasý hedeflenmektedir.

Pýnar Su Nakliye Projesi

Dyo Matbaa Mürekkepleri Manisa Tesisi

Satýþlarýn fabrika lokasyonlarýna yakýn bölgelerde
yapýlmasý saðlanarak yükün 2008 yýlý baz
alýndýðýnda daha az yol kat etmesi saðlanmýþtýr.

2012 yýlýna kadar Bornova Matbaa Mürekkepleri
adý ile faaliyet gösteren Dyo Matbaa
Mürekkepleri, 2010 yýlýnýn sonunda uzun yýllardýr
ikamet ettiði Bornova yerleþkesinden Manisa
Organize Sanayi Bölgesindeki yeni tesisine
taþýmýþtýr. Bornova Matbaa Mürekkeplerinde
uzun yýllar çalýþmýþ bulunan mühendis ekip
tarafýndan bizzat tasarlanan yeni yerleþkede
hayata geçirilen uygulamalar þu þekildedir:

2008 2009 2010 2011
Ton baþýna km 23,52 21,98 22,1

19,75

2011 yýlýnda, bir önceki yýla göre, her 1 ton ürün
daðýtýmý için 2,35 km daha az taþýma yapýlmýþtýr.
2010 yýlýnda ürün nakliyesinde kamyon ve týr
kullanýmlarýnda, týr kullanýmý %40,2 iken 2011
yýlýnda %49,4 olmuþtur. Týr tipi araçlarýn kullaným
oraný arttýrýlmýþ ve daha az araçla daha fazla ürün
taþýmasý yapýlmýþtýr:

 Tesis içi araçlarýn hatlarýnýn optimizasyonu;
 Dýþ cephe ve boru izolasyonlarý ile içeride
gerekli olan birimlerin izolasyonu
 Gün ýþýðý aydýnlatmasý
 Ofislerin güney cepheye konumlandýrýlmasý

 Bir týr yaklaþýk 1,7 kamyonun taþýyabileceði
ürün kapasitesindedir,

 Isýtma ihtiyacý olan odalarýn yatay ve dikey
olarak bir arada konumlandýrýlmasý

 %9,2 artýþýn karþýlýðý 1.936 adet týr nakliyesidir
ki bu miktar kamyon ile yapýlsaydý 3.291 adet
kamyon ile yapýlacaktý, dolayýsýyla 1.355 adet
daha az araç kullanýlmýþtýr.

 Çatýya izolasyon boyasý
 Buhar jeneratörü kullanýmý

Açýlan yeni tesislerimizde ve
birimlerimizde
sürdürülebilirlik uygulamalarý
en üst düzeyde
gerçekleþtirilmektedir.
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Hedefimiz

2020 yýlýna kadar birim ton üretim baþýna
ortalama karbon emisyonumuzu

azaltmak

Altýn Yunus: Ton CO2/konaklama
Desa Enerji: Ton CO2/mWh
YBP:
Ton CO2/daðýtýlan ton
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Enerji Verimliliði
Çamlý Yem Besicilik

Dyo Boya

 Motor deðiþtirme programý; Düþük verimli
eski motorlarýn yüksek verimli motorlar ile
deðiþtirilmesi: 2011 yýlýnda mevcut motorlarýn
%5i bu çalýþma kapsamýnda yenilenmiþtir.
 Enerji verimliliði düþük üretim hatlarýnýn hat
planlamasýyla kullanýmýnýn azaltýlmasý yüksek
verimli hatlara öncelik verilmesi: Birim elektrik
tüketiminde %25 tasarruf saðlanmýþtýr.
Enerji tasarruf konusu
Deðiþken devirli
soðutma sistemi kullanýmý
Atýk ýsý ile sýcak su üretimi
Deðiþken devirli kompresör
kullanýmý
Üretim optimizasyonu /
hat yükleri dengeleme

Tasarruf edilen
enerji kWh
47.150

 Gebze-Dilovasý, Kocaeli iþletmemizde fuel
oilden doðalgaza geçiþ gerçekleþmiþtir.
 Proses deðiþikliði ve hammadde (Slurry)
kullanýmý: 4.500 kg ürün yerine 16.000 kg ürün
elde edilmektedir. 2010 yýlýna göre %26 üretim
artýþýna raðmen, birim üretim baþýna enerji
tüketimi 0.004 kWh/ton azalmýþtýr.
 Çiðli, Ýzmir iþletmemizde reaktör ýsýtma
sistemlerindeki ek otomasyonlar: Sonuçlar
2012 yýlýnda görülecektir.
 Buhar kazanlarýnda kullanýlacak suyun
iyileþtirilmesi: Sonuçlar 2012 yýlýnda görülecektir.
Pýnar Et

48.500
77.900
45.235

 2011 yýlýnda fabrika genelinde toplam
doðalgaz tüketimimiz 4.513.938 Sm3 olup,
elektrik tüketimimiz 29.922.346 kWh'dir.
 Gerçekleþtirilen projeler ile fabrikamýzdaki
üretim süreçlerinin iyileþtirilmesi sonucunda
2011 yýlýnda enerji tüketimlerimizde bir önceki
yýla göre ton ürün baþýna doðalgazda %16,1,
elektrik tüketiminde ise %5,8 oranýnda düþüþ
saðlanmýþtýr.

 Çevre yönetim programlarý çerçevesinde
yürüttüðümüz elektrik enerjisi kullanýmýný
azaltma çalýþmalarýmýzdan bazýlarý:
 Endüstriyel soðutma tesislerinde kompresör
yað soðutma sistemleri ile kondenserlerin
bir kýsmýnýn yenilenmesi
 Frekans kontrollü cihazlarýn kullanýmý
yaygýnlaþtýrýlarak pompa ve fanlarýn
motorlarýnýn elektrik sarfiyatýnda tasarruf
saðlanmasý

 Þiþe ve paket taþýma konveyörleri elektrik
motorlarýna hýz kontrol sistemleri ilave edilmesi
 Planlý bakým programlarýnda daha detaylý
olarak elektrik hatlarýnýn ölçüm, temizlik ve
bakýmlarýnýn gerçekleþtirilmesi

 Hava kompresörlerinin emiþ havasýnýn
soðuk ortamlardan elde edilmesi

 Madran, Gökçeaðaç ve Akçaaðaç
tesislerimizde elekrik enerjisi kullanýmýný
ortalama olarak yaklaþýk 34 kWh/tondan
29 kWh/tona düþüren enerjinin doðru zamanda
kulanýlmasý ve puantlý tarifelerden
ücretlendirilmesi

 Enerji kullaným alanlarýnýn %85inin
izlenerek, termal kamera ile ölçümler
yaptýrýlmasý, kayýp-kaçak görülen noktalarda
izolasyonlarýn gerçekleþtirilmesi

 Yüklü elektrik enerjisi tüketen, yüksek basýnçlý
hava ve soðutma kompresörlerinde ekipman
verimliliðinin yalýn altý sigma projeleri ile
artýrýlmasý

 Enerji izleme sistemlerinin bir kýsmýna
Scada sistemlerinin dahil edilmesi ve arýzalara
en hýzlý þekilde yanýt verilmesi.

Pýnar Su
Tüm fabrikalarýn konsolide hat verimlilikleri
2007 yýlýnda %72,96
2008 yýlýnda %78,34
2009 yýlýnda %81,1
2010 yýlýnda %79,38
2011 yýlýnda %78 olarak gerçekleþmiþtir.
Üretim tesislerinde kullanýlan elektrik enerjisi
azaltma yönünde yapýlan çalýþmalar;
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 Tüketimde %25lik tasarruf saðlayan, elektrik
tüketiminin en yüksek olduðu (256 kWh) yüksek
basýnç kompresörlerinin elektrik motorlarýna
frekans invertör sistemleri ilave edilmesi

 Anlýk, saatlik, günlük veya aylýk bazda, istenilen
tüm zaman dilimlerinde, üretim miktarý, hat
verimliliði, üretim firesi, elektirik tüketimi, su
tüketimi, ambalaj malzemesi gibi her türlü
sarfiyatlarýn ve ürün kalitesini etkileyebilecek
tüm parametrelerin takip edilerek raporlanmasý
 Cam þiþe üretimine ait dolum ve kapatma
makinasýnda yapýlan revizyonlar sonrasýnda
hattýn kapasitesinin iki katýna yükseltilerek
iþçilik ve elektrik tüketiminin %50 azaltýlmasý
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Altýn Yunus
 Hidrofor sisteminde 1997 yýlýndan bu yana
kullanýlan pompalarýn verimi daha yüksek
pompalar ile deðiþiminin yapýlmasý suretiyle
1.588 saat daha az enerji harcanmasý ve 8.734
kWh elektrik enerjisi tasarrufu saðlanmasý
 Termal su sýcaklýðýnýn 53 dereceden 40
dereceye düþürülmesi sýrasýnda, thalasso
havuzunun plakalý eþanjör sistemi ile ýsýtýlmasý
sonucunda 15.000 kg/yýl karþýlýðý 10.000 USD/yýl
LNG tasarrufu yapýlmasý
 Buhar dönüþ suyundaki flash buhar ýsýsýndan
faydalanýlarak ýsý geri kazaným eþanjörü ile yaz
aylarý için 10.000 kg/ay fuel oil tasarrufu
saðlanmasý
 Güneþ enerji sistemi ile elektrik ile ýsýtýlan
misafir odalarýnýn ve personel lojmanlarýnýn
sýcak su ihtiyacýnýn karþýlanmasý ve 35 kWh/yýl
elektrik enerjisi tasarrufu saðlanmasý
 Reverse Osmos yatýrýmý sonucunda içme suyu

kalitesine ulaþýlmasýyla, deniz suyu ve kuyu
sularýnýn arýtýlmasý iþlemlerine gerek kalmamasý

 Buhar vana ve ekipmanlarýnýn yalýtýmý için
vana ceketi uygulamasý

 Bina ve sýcak su üretimi yapmak üzere toplam
850.000 kcal/h'lik jeotermal tesisinin yapýlmasýna
baþlanmasý suretiyle öngörülen 60.000 kg LNG
tasarrufu

 Buhar kazan fan motorlarýna frekans
konvertörü uygulamasý

Viking Kaðýt
Daha az enerji tüketimi için;
 Elektrik Ýþleri Etüd Ýdaresi (EÝE) ile gönüllülük
esasýna dayalý enerji yoðunluðu azaltma
projesine baþlanmýþtýr
 Bu proje çerçevesinde 2009 ve öncesi enerji
yoðunluðunun 2010-2012 döneminde toplam
%11 azaltýlmasý hedeflenmektedir.
Pýnar Süt

 Eskiþehir fabrikasýnda glikollü soðutma
sistemlerine geçilmesi sonucunda, %12 elektrik
enerjisi tasarrufu saðlanmasý

 Soðuk odalar merkezi soðutma sisteminin
modernizasyonu ve yüksek verimli motor sýnýflarý
ve ozon tabakasýna daha az zarar veren
hidroflorokarbon (HFC) içeren alternatif
soðutma teknolojileri tercih edilmesi
 Aydýnlatma sistemlerinde az enerji tüketen
armatür ve lambalar kullanýlmasý
 Tesis genelinde enerji tüketimlerinin takip
edilmesi çalýþmasý kapsamýnda ünitelerin buhar,
su ve elektrik tüketimlerinin ölçülebilir olmasý
için uygun ölçüm cihazlarýnýn kullanýmýna
geçilmesi

Daha az enerji kullanýmý için gerçekleþtirilen
projeler;
 Ýzmir fabrikasýnda buhar kazanlarý üzerindeki
sýcak yüzeylerin yalýtýmý için izolasyon
battaniyeleri kullanýlmasý,

Elektrik Tasarrufu
2009
2010
2011

 Buhar kazanlarýnda ekonomizer uygulamalarý
ve brülörlerde yakma sistemi iyileþtirmeleri
sayesinde %15 enerji tasarrufu saðlamasý
 Baca gazlarýndan oksijen ve karbonmonoksit
oranlarý anlýk izlenmekte ve kayýt altýna
alýnmaktadýr. Bu sayede yanma verimliliði
yüksek tutularak birim yakýttan daha fazla
enerji elde edilmesi
 Pýnar Süt Eskiþehir fabrikasýnda elektrik
motorlarýnda invertör uygulamalarý yapýlmakta
olup mevcut elektrik motorlarýnýn yüksek verimli
IE3 sýnýfý motorlar ile deðiþtirilmesi
 Yeni üretim hatlarý yatýrýmlarýnda enerji
verimliliði yüksek yeni nesil teknolojiler kullanan
paketleme makinalarý yatýrýmlarýna devam
edilmesi

2008

Buhar Tasarrufu
2009
2010

2011

%

2008

Ýzmir

-0,46

2,75

-5,50

-10,97

-10,00

12,50

3,30

-12,69

Eskiþehir

5,38

-4,06

0,50

1,97

11,00

7,32

0,00

6,30

Pozitif veriler azalma, negatif veriler artýþý göstermektedir.
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Dyo Matbaa Mürekkepleri

Astron

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde kurulan yeni
fabrikada daha az enerji kullanýmý için hayata
geçirilen projeler;

Bilgi Teknolojileri sektörünün daha çevre dostu
haline getirilmesi hedefimize dönük olarak
Astronun yýllýk faaliyet planlarýna koymuþ olduðu
ciddi önlemler bulunmaktadýr.

 Büyük güçlü elektrik motorlarýnýn bir çoðunda
frekans kontrollü hýz ayar sistemleri kullanýlmasý
 Ýþletme içerisinde ve idari binada gün ýþýðýndan
daha fazla faydalanmak amacý ile doðal
aydýnlatma sistemi kullanýlmaya baþlanmýþ ve
2010 yýlýnda 0,30 kWh/kg olan kilogram baþýna
harcanan elektrik enerjsi, 2011 yýlýnda 0,24
kWh/kg'a düþürülmüþtür.
 Yeni yapýlan fabrika binasýndaki etkin
izolasyon sonucunda 2010 yýlýnda ýsýtma için
249.000 TLlik fuel oil kullanýmýna karþýlýk 2011
yýlýnda 152.000 TLlik doðal gaz kullanýlmýþtýr.
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Her yýl sunucu, istemci ve yan birimlerde (yazýcý,
tarayýcý vs.) kullanýlan enerjinin azaltýlmasý yönünde
çalýþmalar gerçekleþtirilmektedir.
 Her türlü bilgi iþlem donanýmý alýmýnda Energy
Star özelliðinin olmasý öncelikle kontrol
edilmektedir.
 Ýnce istemci (thin client) ve LCD monitor
deðiþimleri ile 2008-2011 yýllarý içinde istemci
hizmetlerinde %70 oranýnda enerji tasarrufu
saðlanmýþtýr.

 Sunucu sanallaþtýrma çalýþmalarýyla 2011 yýlý
itibariyle 143.051 USD enerji tasarrufu
gerçekleþtirilmiþtir. Bu deðer 836.492 kg karbon
salýnýmý ve 4.153 adet aðaç dikilmesiyle
eþdeðerdir.
 2012 yýlýndan itibaren enerji tasarrufu
saðlamaya devam etmek için yeni monitör
alýmlarýnda, yaklaþýk %30 daha ez elektrik
tüketen LED monitörler tercih edilmeye
baþlanmýþtýr.
 Fotokopi, tarayýcý, yazýcý iþlevlerini içeren çok
fonsiyonlu merkezi cihazlarýn yaygýnlaþtýrýlmasý
ile kiþisel yazýcý ve tarayýcýlar devre dýþý býrakýlmýþ
ve yaklaþýk %30 oranýnda enerji tasarrufu
saðlanmýþtýr.
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Sivil Toplum Kuruluþlarý ve Sektör Temsilcileri ile Ýþbirliði

Sivil Toplum Kuruluþlarý ve Sektör Temsilcileri ile Ýþbirliði
Zorunlu Üyeliklerimiz
Yasal olarak üyeliðin zorunlu olduðu oda, borsa
ve birliklerin saptanmasý konusunda 5174 sayýlý

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Odalar ve
Borsalar Kanunu referans alýnmýþtýr.

Zorunlu Üyeliklerimiz
Aliaða Ticaret Odasý

Ýstanbul Maden ve Metal Ýhracatçý Birlikleri

Ankara Ticaret Borsasý

Ýstanbul Sanayi Odasý

Antalya Ticaret Borsasý

Ýstanbul Ticaret Borsasý

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý

Ýzmir Ticaret Borsasý

Deniz Ticaret Odasý

Ýzmir Ticaret Odasý

Ege Bölgesi Sanayi Odasý

Kocaeli Sanayi Odasý

Ege Ýhracatçý Birlikleri

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasý

Eskiþehir Sanayi Odasý

Orta Anadolu Ýhracatçý Birlikleri

Eskiþehir Ticaret Odasý

Türkiye Tic. San., Deniz Tic. Odalarý ve Tic.

Gebze Ticaret Odasý

Borsalarý Birliði

Ambalaj Sanayicileri Derneði

Meyve Suyu Endüstrisi Derneði

Ambalajlý Su Üreticileri Derneði

Milletlerarasý Ticaret Odasý (ICC)

Ambalajlý Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneði

Mutfak Dostlarý Derneði

American Turkish Council

Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneði

Bebek Besinleri Sanayicileri Derneði

Reklam Verenler Derneði

Beyaz Et Sanayicileri ve Damýzlýkçýlar Birliði

Saðlýklý Hindi Platformu

Bornova Çiftçi Mallarý Koruma Derneði

Selüloz ve Kaðýt Sanayii Vakfý

Boya Sanayicileri Derneði

Türk Afrika Ýþ Konseyi - DEÝK

Çeþme Turistik Otelciler Birliði

Türk Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði

Çevre Koruma ve Ambalaj Atýklarýný Deðerlendirme
Vakfý

Türk ve Ortadoðu Ýþ Konseyleri - DEÝK

Deniz Temiz Derneði

Türkiye Çevre Eðitim Vakfý

Ege Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði
Ege Turistik Ýþletmeler ve Konaklamalar Birliði
Etik ve Ýtibar Derneði

Gönüllü Üyeliklerimiz
Hükümetlerin ekonomik karar alma süreçlerinin
her aþamasýnda ve yürütülen mevzuat
çalýþmalarýnda, meslek örgütleri, iþ konseyleri,
ürün konseyleri ve derneklerin katýlýmý giderek
daha fazla aranan ve etkili bir konuma gelmiþtir.
Bu geliþmeyi öngören Yaþar Topluluðu uzun
yýllardan bu yana çok sayýda derneðin kurucu
üyeliðini yapmýþtýr. Ayrýca kurulmuþ birçok dernekte

Gönüllü Üyeliklerimiz

de üyeliðini sürdürmektedir. Tamamý ile gönüllülük
esasýna dayanan bu üyeliklerimiz ile ilgili
sektörlerde geliþimi teþvik etmek ve dünyadaki
geliþmelere paralel hareket etme amacý
öngörülmektedir.
Ortak çalýþma kültürünün geliþimine de yardýmcý
olan dernek faaliyetleri, ilgili sektörlerin uzun
vadeli ihtiyaçlarýný, þirketlerin kýsa vadeli
tercihlerinin önüne geçirmeye çalýþmasý açýsýndan
da Topluluðumuz tarafýndan önemsenmektedir.

Gýda Güvenliði Derneði

Türk Veteriner Hekimler Birliði
Türkiye Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Merkez Birliði
Türkiye Gýda Sanayii Ýþverenleri Sendikasý
Türkiye Kalite Derneði

Isý Su Ses ve Yangýn Yalýtýmcýlarý Derneði

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi
Ýþverenleri Sendikasý

Ýktisadi Araþtýrmalar Vakfý

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneði

Ýzmir Ýþadamlarý Derneði

Türkiye Ýnsan Yönetimi Derneði

Ýzmir Su Ürünleri Yetiþtiricileri ve Üreticileri Birliði

Türkiye Süt, Et, Gýda Sanayi ve Üreticileri Birliði

Kaðýthane Ayazaða Vadisi Kentsel Geliþtirme
Derneði

Türkiye Yem Sanayicileri Birliði

Kaplýca Talaso ve Kür Merkezleri Derneði

Ulusal Süt Konseyi

Manisa Organize San. Böl. Sanayicileri Derneði

Ulusal Kýrmýzý Et Konseyi
Yatýrýmcý Ýliþkileri Derneði

Meslek Odasý Üyeliklerimiz
Elektrik Mühendisleri Odasý
Gýda Mühendisleri Odasý
Ziraat Mühendisleri Odasý

Yaþar 2011 Sürdürülebilirlik Raporu

62-63

Çalýþanlarýmýz

Çalýþanlarýmýz
Ýnsan Haklarý Anlayýþýmýz
Ýnsan Kaynaklarý Politikamýz
Ýþ ve Ýþ Gücü
Ýnsan Kaynaklarý stratejimiz, doðru iþe doðru
insanlarý yerleþtirmek ilkesinden hareket ederek
çalýþanýn aklýný ve kalbini kazanan adil insan
kaynaklarý politika ve uygulamalarý ile pazardaki
en yetenekli, kalifiye, yaratýcý, yenilikçi,
motivasyonu, performansý yüksek iþgücünü
Topluluðumuza çekmek ve bünyemizde bulunan
kalifiye iþgücünü geliþtirerek ve baðlýlýðýný arttýrarak
bünyemizde tutmaktýr.
Ýþe Alým
Yaþar Topluluðu þirketleri iþe alýmlarda 4857 sayýlý
Ýþ Kanununa ve Yaþar Holding Personel
Yönetmeliðine uygun olarak iþe alým prosedürlerini
uygulamaktadýr. Ýþe alým süreçlerimizde pozisyonun
gerektirdiði bilgi, beceri, deneyimin yaný sýra Yaþar
Topluluðu Yetkinliklerine uygun olarak
deðerlendirme yapýlmaktadýr. Deðerlendirme
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aþamasýnda yetkinlik bazlý mülakat teknikleri
kullanýlmaktadýr. Baþvuru yapan adaylara eþit
fýrsat tanýnmakta, cinsiyet, ýrk, yaþ ve medeni
hal konularýnda ayrým yapýlmamaktadýr.
Çalýþanlarýmýz iþe giriþlerinde Þirket Personel
Yönetmelikleri ile bilgilendirilmektedir. Personel
Yönetmeliðinde istihdam edilen personelin
çalýþma þartlarý, haklarý, görev ve sorumluluklarý
ile geçerli olan personel politika ve prensipleri
düzenlenir.
Kariyer.net tarafýndan çeþitli kriterler
doðrultusunda verilen ve insan kaynaðýna verilen
deðerin göstergelerinden olan Ýnsana Saygý
ve En Çok Baþvuru Alan Þirket ödülllerinden
biri de 2011 yýlýnda Yaþar Topluluðu þirketleri
adýna Yaþar Holdinge verilmiþtir.
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Ücret Tespiti
Ücret tespiti ya da deðiþikliði, pozisyon sýnýfý,
kiþinin deneyimi, eðitimi, lokasyonu, yabancý dil
bilgisi, pozisyonunun emsallerine göre, üst ve alt
pozisyonlara göre deðerlendirilmesi, personelin
rapor ettiði pozisyonlar, geçmiþ yýllarýn performans
puanlarý/primleri ve piyasanýn ücret düzeyi gibi
kriterler göz önüne alýnarak yapýlýr. Ücret seviyeleri
açýsýndan cinsiyet, ýrk, yaþ ve medeni hal
konularýnda ayrým yapýlmamaktadýr. Kapsam içi
çalýþanlarýn ücret ve diðer haklarý imzalanan toplu
iþ sözleþmesi çerçevesinde düzenlenmektedir.
Çocuk Ýstihdamý
Ýþ Kanununun ilgili hükümleri uyarýnca, kural
olarak 15 yaþýný doldurmayanlar iþe alýnamaz.
Ýstisna olarak 14 yaþýný doldurmuþ ve ilköðretimini
tamamlamýþ olanlar, geliþme ve eðitimine engel
olmayacak hafif iþlerde, sýnýrlý çalýþma süreleri ile
çalýþtýrýlabilirler. Ülkemiz için yasal sýnýr kural olarak
15, istisnai olarak 14 yaþýný doldurmuþ olmakla
birlikte, Yaþar Topluluðu þirketleri 18 yaþýný
doldurmamýþ personel çalýþtýrýlmamasý ilkesini
benimsemiþlerdir ve uygulamaktadýrlar.
Zorla Çalýþtýrma ve Angarya
Yaþar Topluluðunun bütün þirketlerinde çalýþma
günleri ve saatleri, resmi, genel, hafta tatili
tanýmlanmýþ ve çalýþanlara duyurulmuþtur.
Çalýþanlarýmýz iþin niteliði veya üretimin artýrýlmasý
gibi nedenlerle fazla çalýþma yapabilir. Fazla
çalýþma, Kanunda yazýlý koþullar çerçevesinde
yapýlmaktadýr ve ücretleri yine kanunda belirtildiði
gibi ödenir.
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Çalýþanlarýn iþe baþladýðý andan itibaren görev
tanýmlarý kendilerine bildirilmekte ve bölümler
arasý oryantasyonu yapýlmaktadýr. Görev tanýmý
ile ilgili dokümanlar ISO 9001 gereði kullanýlan
ortak sistem ile þirket içinde güncel olarak
paylaþýlmaktadýr. Çalýþanlar bu dokümana
ulaþabilmektedirler. Zorla çalýþtýrma ve angarya
konulu yargýya intikal etmiþ bir olay mevcut
deðildir.
Özürlü Ýstihdamý
Özürlü istihdamý yasanýn öngördüðü oranlarda
saðlanmaktadýr. Yaþar Topluluðu geneli özürlü
istihdam oraný %2,23'dür.
Çalýþanlarýn Yasal Haklarý
Çalýþanlara yasalar çerçevesinde dinlenme, yemek,
ücretli ve yýllýk izin ve kýdem tazminatý gibi tüm
yasal haklarý kullandýrýlmaktadýr.
Yaþar Topluluðu þirketlerinde çalýþanlarýmýzýn
baþka bir göreve atanmasýnýn söz konusu olmasý
durumunda 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu ve Personel
Yönetmeliðinde belirtilen süreler dahilinde iþlem
yapýlmaktadýr. Toplu Ýþ Sözleþmesine dahil olan
çalýþanlarýmýz için ise Toplu Ýþ Sözleþmesinde
belirtilen süreler geçerlidir.
Çalýþanlarýmýzýn Eðitim Durumu Yüzdesi

Çalýþanlarýn Görüþleri Anketi

 Fabrika Ýçinde Yemek Organizasyonu

Yaþar Topluluðu önce insan ilkesini hedef alarak
1998 yýlýndan bu yana her yýl yaptýðý Çalýþanlarýn
Görüþleri Anketi uygulamasý ile çalýþanlarýnýn
görüþlerini alýr ve þirkete olan baðlýlýklarýný ölçer.
Çalýþan Görüþleri Anketleri sonuçlarý doðrultusunda
her kademeden çalýþanlarýn oluþturduðu aksiyon
komiteleri iyileþtirilmesi hedeflenen alanlara yönelik
aksiyon planlarý hazýrlayarak çalýþan memnuniyetini
ve motivasyonunu arttýrýcý uygulamalar
gerçekleþtirir.

 Tatil Çekiliþi

Her yýl olduðu gibi 2011 yýlýnda da Çalýþanlarýn
Görüþleri Anketi, ihtiyaçlar doðrultusunda literatür
araþtýrmasý yapýlarak, uygulayýcýlar ile müþterinin
sesi uygulamalarý gerçekleþtirilerek farklý kadro
ve kademelerdeki çalýþanlarla görüþülerek ve diðer
þirket uygulamalarý incelenerek revize edilmiþtir.
2011 yýlýnda 2010 yýlýna göre çalýþan
memnuniyetinde düþüþ gösteren alan
bulunmamaktadýr. 2010 yýlýnda ölçülmeye baþlayan
çalýþan baðlýlýðý faktöründe ise 2011 yýlýnda %5
artýþ görülmüþ ve %64 olarak deðerlendirilmiþtir.
Çalýþanlarýmýza Yönelik Sosyal ve Kültürel
Aktiviteler
Çalýþan motivasyonunu yükseltmek ve iç iletiþimi
saðlamak amacýyla, her yýl þirket piknikleri
düzenlenmekte, yýl içerisinde birçok aktivite
planlanmaktadýr.

2009

2010

2011

Doktora

0,2

0,2

0,2

Yüksek Lisans

3,7

3,8

3,5

 Þirket Dýþýnda Yemek Organizasyonu

Lisans

30,7

31,6

29,6

8

8,4

8,9

 Futbol, Tavla, Masa Tenisi ve Bowling
Turnuvalarý

Lise

38,7

37,9

39,1

Ýlkokul

18,8

18,2

18,6

Ön Lisans

 Piknik
 Sinema-Tiyatro Organizasyonu
 Yaþ Günü Kutlamalarý ve Hediye Çekiliþleri
 Haftasonu Gezisi
 Balýk Tutma Organizasyonu
2011 yýlýnda Dyo Boya çalýþanlarý tarafýndan
kurulan, Dyo Renkler Sahnesi Tiyatro Topluluðu
ilk oyunlarýný sahnelemiþler ve ikinci oyun için
çalýþmalarýna devam etmektedirler.
Dyo Matbaa Mürekkeplerinde çalýþanlarýmýzýn ara
dinlenme saatlerinde yararlanabilecekleri sosyal
alan düzenlemesi yapýlmýþ ve hizmete alýnmýþtýr.
Ayrýca;
 Tüm çalýþanlarýmýz ve iþ ortaðýmýz alt
iþverenlerin çalýþanlarýnýn ailelerine yönelik yaza
merhaba pikniði
 Þirketimiz ve alt iþveren çalýþanlarýmýzýn
çocuklarýnýn baba veya annelerinin çalýþtýklarý
iþyerini tanýmalarý amacýyla Ailem Fabrikamýza
Gel Dyo etkinliði
 Doðum günü hediyesi Ege Orman Vakfýndan
aðaç fidaný sertifikasý
 Yönetim ile çalýþan bayanlarýmýzýn sabah
kahvaltýsý etkinlikleri gerçekleþtirilmiþtir.

66-67

Çalýþanlarýmýz

Çalýþan Geliþimi Hakký
Performans Deðerlendirme Sistemi
Topluluk, temel amaç ve stratejik hedeflerine
ulaþabilmek için bütünsel yönetim sistemini
benimser. 2005 yýlýndan bu yana uygulanan
Performans Yönetim Sistemi þirket hedefleriyle
kiþisel hedeflerin paralel olarak gerçekleþmesine
yöneliktir. Performans deðerlendirmesi sonuçlarý
bireylere kiþisel geliþim, kariyer planlama ve
ödüllendirme/ücretlendirme konularýnda yansýr.
Dengelenmiþ Puan Kartý (Balanced Scorecard)
tekniði baz alýnarak oluþturulan deðerlendirme
sistemimizde yýl baþýnda seçilmiþ ve hedefleri
üzerinde mutabýk kalýnmýþ Kritik Baþarý Göstergeleri
(KPI) kullanýlýr. Yýl ortasýnda rehberlik ve izleme
görüþmeleri ile hedef gerçekleþmeleri takip edilir
varsa gerekli revizyonlar yapýlýr. Sene sonunda
ise gerçekleþmeler hedefler ile deðerlendirilir.
Prim yönetmeliðine tabi olan çalýþanlar kapsam
dýþýnda tutulmaktadýr.

2005 yýlýndan bu yana Pýnar Et, Pýnar Süt, Pýnar
Su, YBP, Viking Kaðýt, Çamlý Yem Besicilik, Dyo
Boya, Dyo Matbaa Mürekkepleri, Yaþar Dýþ Ticaret,
Altýn Yunus, Bintur ve yurtdýþý þirketlerimizde
uygulanmakta olan Performans Deðerlendirme
Sistemine 2011 yýlýnda Yaþar Holding çalýþanlarýný
dahil edilmiþtir. 2010 yýlýnda 545 kiþi Performans
Deðerlendirme Sistemine dahil iken 2011 yýlýnda
661 kiþi sisteme dahil olmuþtur.
Yönetici Yetiþtirme Havuzu Projesi (YYHP)
Yaþar Topluluðu kendi yöneticisini kendisi yetiþtirir
düþüncesi ile 1996 yýlýndan bu yana YYHP
uygulanmaktadýr. Tüm Topluluk þirketlerinden
geleceðe yönelik olarak yatýrým yapýlmasý
planlanan, potansiyeli yüksek adaylar seçilerek
18 aylýk bir geliþim programýna tabi tutulmaktadýr.
YYHP ile genç yönetici adaylarýný tanýmak, üyelerin
vizyonunu geliþtirmek ve eðitmek, kariyer
geliþimlerini izlemek, potansiyellerini geliþtirecek
proje ve aktivitelere katýlmalarýný saðlamak

amaçlanmaktadýr. Deðiþik þirketlerden çalýþan
kiþileri bir araya getirerek iletiþimi kuvvetlendirmek
ve genç yönetici adaylarýna Yaþar Topluluðunu
tanýma fýrsatý saðlanmaktadýr.
Program 3lü bir yapýda organize edilmektedir.
 Eðitim çalýþmalarý: Yönetim ve liderlik
becerileri, kiþisel geliþim, ihtisas eðitimlerinin
yaný sýra üyelerin farklý konularda bilgi ve fikir
sahibi olmalarý için seminerler düzenlenmektedir.
 Mentorluk: Proje üyeleri ile onlar tarafýndan
seçilen ve gönüllü olarak bu görevi üstlenen
Topluluk yöneticileri (mentor) arasýnda birebir
görüþmeler ile kurulan iliþkidir.
 Proje Çalýþmalarý: Üyelerden üst yönetimin
belirlediði bir alanda grup çalýþmasý ile proje
yapmalarý beklenmektedir.
YYHP 5. grupta getirilen bir yenilik ile üyeler ayný
zamanda departmanlarýndaki iþ süreçlerinde
iyileþtirmeye yönelik bireysel bitirme projesi
gerçekleþtirmektedirler.
Sürdürülebilirlik alanýnda farkýndalýðýn artmasý,
sürdürülebilirliðin yöneticilerin ajandalarýna çok
erken bir tarihte girebilmesi amacýyla, proje
çalýþmalarýnýn ana temasý sürdürülebilirlik olarak
belirlenmiþtir.
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 Su ayak izi
 Adil ticaretin sektörel uygulamalarýnýn
incelenmesi ve mali ve finansal sonuçlara etkileri
 Sürdürülebilirlik bakýþ açýsý ile tedarikçi
karnelerinin oluþturulmasý ve yönetimi
 Sürdürülebilirlik konularýnýn iletiþim
faaliyetlerine adapte edilmesi
 Sürdürülebilirlik kriterlerinin Kritik Baþarý
Göstergelerine adaptasyonu
 GRI bazlý baþarýlý sürdürülebilirlik raporlarýnýn
incelenmesi ve baþarý kriterlerinin belirlenerek
Yaþar Topluluðu sürdürülebilirlik raporuna
yansýtýlmasý
 Karbon Saydamlýk Projesinin sürdürülebilirliðe
katkýlarý
 Sürdürülebilirlik raporlamasýna uygun
organizasyon yapýsý
olarak belirlenen konularda projeler yapýlmasý
istenmiþtir. Sözkonusu projeler Sürdürülebilir
Kalkýnma Komitesinin de gündeminde olan konular
olup, yapýlan projeler yürütülecek çalýþmalarýn
bazýný oluþturacaktýr.
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Ayrýca program süresince çeþitli destek aktiviteler
uygulanmaktadýr.

yöneticilik becerileri, kiþisel geliþim ve uzmanlýk
eðitimlerinden oluþan bir program izlenmektedir.

 Þirket ziyaretleri

Performans Yönetim Sistemi

 Ortak iletiþim platformu (makale, kitap özetleri
gibi yayýnlarýn paylaþýmý)

2005 yýlýndan bu yana uygulanmakta olan personel
yönetim sistemine yalnýzca beyaz yaka çalýþanlar
dahildir. Önümüzdeki dönemlerde yaygýnlaþtýrýlmasý
hedeflenmektedir.

 YYHP 5. grupta üyeleri projeye hazýrlamak,
proje süresince onlara destek olmak ve 4. grup
üyeleri ile iletiþim içinde olunmasýný saðlamak
adýna Buddy uygulamasý gerçekleþtirilmiþtir.
YYHP 4. gruptan bir üye YYHP 5. gruptan bir
üyeye buddylik yapmaktadýr.
2010 yýlýnda 5. döneminin gerçekleþtirilmeye
baþlandýðý bu programa þimdiye kadar 326 kiþi
katýlmýþtýr. 130 kiþi Toplulukta görev yapmaya
devam etmektedir. Görevine devam eden 130
kiþiden 76 kiþi terfi etmiþtir. Terfi eden çalýþanlarýn
%30u kadýn, %70i erkektir.
YYHP Aday Yüzdesi
YYHP1 YYHP2 YYHP3 YYHP4 YYHP5
Kadýn

25

31

25

33

39

Erkek

75

69

75

67

61

Yönetici Geliþtirme Semineri (YGS)
Yaþar Topluluðunda 2011 yýlýnda müdür
kademesinde iþe alýnan veya terfi ederek müdür
olan yöneticilerimizin geliþimlerine yönelik Yönetici
Geliþtirme Seminerleri organize edilmeye
baþlanmýþtýr. 2011 yýlýnda 37 yöneticimizin katýldýðý
programýn amacý; yöneticilerimizin farklý
yetkinliklerini geliþtirmektir. Bu amaçla, temel
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Performans Prim Sistemine Dahil Beyaz Yaka
Çalýþan Yüzdesi
2009

2010

2011

55

52

55

2011 yýlýnda beyaz yaka çalýþanlarýn %10u terfi
etmiþ ya da þirket içi/þirketler arasý geçiþler
saðlanarak, çalýþan tatmini hedef alýnmýþtýr.
Çalýþanlarýmýza Verilen Diðer Eðitimler
Yaþar Topluluðu eðitim programlarý, Yaþar
Topluluðu þirketlerinin tüm çalýþanlarýný
kapsamaktadýr. Temel amacý; tüm çalýþanlarýn,
Topluluðun ve þirketin hedeflerine ulaþmasýna ve
bireysel hedeflerini gerçekleþtirmelerini saðlamaya
destek olacak bilgi ve becerilerinin artýrýlmasý ve
yetkinliklerinin geliþtirilmesidir.
Yaþar Topluluðu olarak çalýþanlarýmýza sunduðumuz
geliþim imkanlarý kapsamýnda eðitim programlarý;
oryantasyon eðitimi, iþbaþý eðitimi, kiþisel geliþim,
yönetim becerileri ve uzmanlýk gruplarýnda
toplanmaktadýr.

Kiþi Baþý Eðitim Saati
Yaþar Holding
Boya Grubu
Dyo Boya
Dyo Matbaa Mürekkepleri
Gýda ve Ýçecek Grubu
Pýnar Süt
Pýnar Et
Pýnar Su
Çamlý Yem Besicilik
YBP
Temizlik Kaðýtlarý Grubu
Viking Kaðýt
Ticaret ve Hizmet Grubu
Altýn Yunus
Desa Enerji
Bunlara ilave olarak Topluluðumuz þirketleri kendi
ihtiyaçlarý doðrultusunda eðitim programlarý da
düzenlemektedirler. Dyo Boya bu kapsamda;
kültür oluþturma, 360 derece müþteri odaklýlýk,
satýþçýlar için temel finans eðitimi düzenlemiþtir.
Benzer bir biçimde, Dyo Matbaa Mürekkepleri ise;
OHSAS 18001-2007, Yalýn 6 sigma yeþil kuþak ve
sarý kuþak eðitimleri, ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi eðitimi, CRM geri bilgilendirme eðitimi,
genel kalibrasyon eðitimi, MSDS hazýrlayýcýsý

2009
6,5

2010
11

2011
22

6
2

22
34

27
46

8
6
5
5
12,5

6
10
6
9
9

13
15
30
12
9

8

16

17

20
0

4
11

22
10

eðitimi, iletiþim becerileri, Çek Kanunu, atýklarýn
sýnýflandýrýlmasý gibi eðitimlerle çalýþanlarýnýn
eðitimine katkýda bulunmuþtur.
Yaþar Topluluðu genelinde 2011 yýlýnda toplamda
82.176 saat eðitim gerçekleþtirilmiþ olup, kiþi baþý
eðitim saati 17,9 saattir. Toplam eðitimlerin %65i
dýþ eðitim, %35i iç eðitim olarak gerçekleþtirilmiþ
olup, 2011 yýlýnda gerçekleþtirilen eðitim
katýlýmcýlarýnýn,%21i mavi yaka, %63ü kilit dýþý,
%16sý ise kilit çalýþanlardan oluþmaktadýr.

Ayrýca, çalýþanlarýmýzýn farklý ve güncel konulardaki
yenilikleri takip etmelerini ve uluslararasý bir vizyon
kazanmalarýný saðlayacak seminerler ve
konferanslar düzenlenmektedir.
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Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Eðitim Programlarý ve Saðlýk Kontrolleri
Çalýþanlarýmýza, ailelerine hastalýklar konusunda
destek olmak amaçlý eðitim programlarý
uygulanmaktadýr. Çalýþanlarýmýza saðlýkla ilgili;
hipertansiyon ve beslenme, stresle baþa çýkma,
saðlýklý ve dengeli beslenme, nefes egzersizi,
soðuk algýnlýðý ve grip, meme kanserinden
korunma, ergonomi, anne ve çocuk saðlýðý, hatalý
ilaç kullanýmý, aile planlamasý, besin zehirlenmesi,
bulaþýcý hastalýklar eðitimleri verilmektedir.
Çalýþanlarýn saðlýk kontrolleri iþyeri saðlýk birimince
yapýlmakta, veremle savaþ kapsamýnda akciðer
filmleri çekilmekte, portör ve odiometri muayeneleri
yaptýrýlmakta, boðaz kültürleri alýnmakta, gaita
kültürü taramalarý yapýlmaktadýr.
Üniversiteler ile iþbirliði yapýlarak, intörn öðrencilerle
birlikte gebe olan çalýþanlara gebelikte beslenme,
doðum sonrasý yapmasý gerekenler ve bebek
bakýmý, diyabet, hipertansiyon ve epilepsi gibi

Ýþ Güvenliði
kronik hastalýðý olanlara hastalýk, beslenme ve
dikkat edilmesi gereken diðer konularla ilgili
eðitimler verilmektedir.
Çalýþýlan iþ kolunun özelliði gereði yapýlan ayrý
incelemeler de bulunmaktadýr. Bu çerçevede, Dyo
Boya çalýþanlarý üç ayda bir aðýr metal ve solvent
analizi ve yýlda bir kan tahlili yapýlmaktadýr. Ayrýca,
akciðer taramasý, solunum fonksiyon testi de
yapýlan testler arasýndadýr.
Haftanýn 5 günü iþyeri hekimi ve hemþiresi saðlýk
hizmeti vermektedir.

Þirketlerimizde iþ güvenliðini saðlamak, meydana
gelebilecek olasý iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýný
önlemek amacýyla, iþ saðlýðý ve güvenliði iç
yönetmeliði uygulanmaktadýr. Yönetmelik gereði
iþ saðlýðý ve güvenliði kurulu oluþturulmuþtur.
2011 yýlý içerisinde çalýþanlar üzerinde yapýlan
saðlýk kontrollerinde meslek hastalýðý bulgusuna
rastlanmadýðý gibi iþ kazalarýnda kaza sýklýk oraný
ve kayýp gün sayýlarýnda azalma saðlanmýþtýr.

Önce iþ
güvenliði ve
saðlýk

Boya Grubu Þirketlerimizde büyük endüstriyel
kazalarýn önlenmesi amacýyla, Seveso II
yönetmeliði uyarýnca gerekli bildirimler Çevre ve
Þehircilik Bakanlýðýna yapýlmaktadýr.
Aðýr ve Tehlikeli Ýþlerde Çalýþtýrýlacak
Ýþçilerin Mesleki Eðitimleri
4857 sayýlý Ýþ Kanununa dayanýlarak hazýrlanan
Aðýr ve Tehlikeli Ýþlerde Çalýþtýrýlacak Ýþçilerin
Mesleki Eðitimlerine Dair Teblið kapsamýnda
þirketlerimizde gerekli eðitimler 2011 yýlýnda
gerçekleþtirilmiþtir.
Çalýþanlarýmýza Verilen Ýþle Ýlgili Diðer
Eðitimler
Çalýþanlarýmýzýn kiþisel, yönetsel becerilerini
geliþtirmenin yaný sýra teknik eðitimlerle de
geliþimlerine katký saðlanmaktadýr. Bu kapsamda
organize edilen eðitimler; Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Eðitimi, Hijyen - Kiþisel Hijyen Eðitimleri,
Kimyasallarýn Güvenli Kullanýmý Eðitimi, Yangýn
Söndürme Eðitimi, Pest Kontrol Eðitimi, Yangýn
Söndürme ve Tahliye Eðitimi, HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Points) Eðitimleridir.
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Ýlk Yardým Eðitimleri
Saðlýk Bakanlýðýnýn yayýnlamýþ olduðu Ýlk Yardým
Yönetmeliði gereði iþ yerleri için her 20 kiþiden
birisinin ilk yardýmcý olmasý, aðýr iþyerleri için ise
her 10 kiþiden bir kiþinin ilk yardýmcý olmasý
zorunludur.

Güvenlik Hizmetleri
Ýlk Yardým eðitiminin en temel amacý öncelikle
personelin kendisi, çevresi ve yakýnlarý için hayat
kurtarýcý müdahaleleri öðrenmesi, olaðanüstü
durumlarda doðru ve bilinçli uygulamalarý çaresiz
kalmadan yapabilmesidir.

Sertifikasý Olan Personel Sayýsý
Yaþar Holding
Boya Grubu
Dyo Boya
Dyo Matbaa Mürekkepleri
Gýda ve Ýçecek Grubu
Pýnar Süt
Pýnar Et
Pýnar Su
Çamlý Yem Besicilik
YBP
Temizlik Kaðýtlarý Grubu
Viking Kaðýt
Ticaret ve Hizmet Grubu
Altýn Yunus
Desa Enerji
Toplam
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Þirketlerimizdeki güvenlik hizmetlerinin tamamý
bu alanda özel eðitim almýþ sertifika sahibi personel
tarafýndan saðlanmaktadýr. Güvenlik personeli

Güvenlik Personeli Sayýsý
Yaþar Holding
Boya Grubu
Dyo Boya
Dyo Matbaa Mürekkepleri
Gýda ve Ýçecek Grubu
Pýnar Süt
Pýnar Et
Pýnar Su
Çamlý Yem Besicilik
YBP
Temizlik Kaðýtlarý Grubu
Viking Kaðýt
Ticaret ve Hizmet Grubu
Altýn Yunus
Desa Enerji
Toplam

periyodik olarak eðitim programlarýna devam
etmektedir.
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Örgütlenme Hakký
Sendika ve Toplu Ýþ Sözleþmesi
Tüm çalýþanlarýmýzla 4857 sayýlý Ýþ Kanunu
kapsamýnda belirsiz süreli iþ sözleþmesi
yapýlmaktadýr. Ýþ ortaðýmýz olan müteahhit ve
taþeron firmalarýn iþçilerinin de sigortalý olarak
çalýþtýrýlmasý zorunludur.
Boya Grubu Þirketlerimizde Petrol-Ýþ, Gýda Grubu
Þirketlerimizden Pýnar Süt ve Pýnar Ette ise Tek
Gýda Ýþ Sendikasý ile iþveren arasýnda yapýlan
iþyeri ve iþletme Toplu Ýþ Sözleþmeleri ile
çalýþanlarýn haklarý güvence altýna alýnmýþtýr.
Toplu iþ sözleþmesine tabi olarak çalýþan oraný;

Toplu Ýþ Sözleþmesine Tabi
Çalýþan Yüzdesi
2009 2010 2011
Dyo Boya
55
53
57
Dyo Matbaa Mürekkepleri
50
52
47
Pýnar Süt
62
65
64
Pýnar Et
62
66
70

Petrol-Ýþ ile iþveren arasýnda yapýlan Ýþ Yeri Toplu
Ýþ Sözleþmesinde;
Ýþveren Ýþ Kanununa ek olarak;
 Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði yönetmeliðine aynen
uymayý kabul eder,
 Ýþveren iþyerinde doktor bulunmadýðý
zamanlarda ani hastalanma ve sakatlanma
halinde iþçilerin doktor tavsiyesine uyarak
yapýlacak pansuman ve iðneleri yapmak üzere
bir hemþire veya bir saðlýk memuru istihdam
etmeyi kabul eder,
 Acil hallerde hasta ve yaralýlara hastahaneye
nakletmek üzere iþveren iþyerinde daimi bir
araç bulundurur.
Tek Gýda Ýþ Sendikasý ile iþveren arasýnda yapýlan
iþyeri ve iþletme Toplu Ýþ Sözleþmesinde;
 Saðlýk tesislerine ulaþým: Ýþçi sayýsý ve Sosyal
Sigortalar Kurumu ünitelerine mesafesi ne
olursa, olsun iþveren, iþ kazasý halinde iþçiyi
acilen saðlýk ünitelerine ulaþtýracak aracý ve
þoförünü, iþçinin iþyerinde çalýþtýðý sürede hazýr
bulundurur. Aksi halde, iþçinin gerektiði
zamanda týbbi müdahaleye
kavuþturulamamasýndan iþveren sorumludur.
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 Ýþ saðlýðý ve güvenliði kurulu:
1. Ýþ saðlýðý ve güvenliði kurullarý hakkýndaki
tüzük hükümleri iþyerinde uygulanýr.
2. Sözleþmenin imzasý tarihinden itibaren
(15) gün içinde, anýlan tüzüðün 3. Maddesi
(g) bendi uyarýnca, sendika kurul temsilcisini
asil ve yedek olarak iþverene bildirir. Ayný
süre içinde iþveren de, kurulun kendi
temsilcilerini asil ve yedek olarak sendikaya
bildirir.
3. Bu tüzüðün 5. Maddesine göre; kurulun
en az ayda bir yapmasý gereken toplantýlar,
alýnan kararlar, tedbirler, bakým, kontrol,
eðitim gibi tüm faaliyetleri içeren dosya,
defter gibi belgeler, Þube veya Bölge Þube
yetkililerince lüzum görüldüðünde tetkik ve
incelemeye tabi tutulabilir.
4. Kuruldaki sendika temsilcisinin anýlan
görev ile ilgili tüm faaliyetleri, fiilen
çalýþmýþcasýna deðerlendirilir.
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Çevreye Duyarlýlýðýmýz ve Ýlkelerimiz
Yaþar Topluluðu çevresel zorluklarla ilgili olarak
temkinli yaklaþýmý desteklemektedir. Diðer bir
deyiþle çevrenin ciddi ya da geri döndürülemez
þekilde zarar görmesi tehlikesinin bulunduðu
durumlarda, bilimsel kesinliðin olmamasý çevrenin
zarar görmesini önleyici maliyet-etkin tedbirlerin
alýnmasýný gecikme nedeni olarak kullanýlamaz
ilkesi benimsenmektedir.
Yaþar Topluluðu þirketleri temel aldýðý müþteri
memnuniyetinin yaný sýra çalýþanlarýna,
müþterilerine, tedarikçilerine ve içinde bulunduðu
topluma daha yaþanýlýr bir çevre yaratmak için
yasal mevzuat ve kuruluþ þartlarýna uygun hareket
ederek çevremizin gelecek nesillerden ödünç
alýndýðý bilinci ile;

 Müþterilerimizin, çalýþanlarýn ve faaliyetlerimizden
etkilenen toplumun beklentilerini yerine getirmek
için þeffaf davranmayý,

 Sosyo ekonomik ihtiyaçlar ile kirliliðin önlenmesi
ve çevrenin korunmasý arasýndaki dengeyi
korumayý,

Üretim faaliyetlerimizin çevresel etkilerinin en aza
indirilmesi için yapýlan çalýþmalar çerçevesinde;

 Üretim süreçlerinden ve sosyal alanlardan çýkan
tüm atýksular, fabrika içerisinde bulunan biyolojik
atýksu arýtma tesisimizde arýtýlmaktadýr.

 Tehlikeli atýklarýmýz tesis sahasý içinde yasal
þartlara uygun olarak düzenlenmiþ geçici depolama
alanýnda toplanmakta ve buradan lisanslý firmalarýn
araçlarý ile yine lisanslý firmalarýn bertaraf ve geri
kazaným tesislerine,

 Boya Grubu Þirketlerimizce Avrupa Birliðinde
uygulanmakta olan tehlikeli kimyasal ve endüstriyel
kazalarýn kontrol altýna alýnmasýna yönelik REACH
ve SEVESO uygulamalarý takip edilmekte ve ilgili
yasal zorunluluklar yerine getirilmektedir.

 Üretim faaliyetlerinden ortaya çýkan, organik
atýklar, evsel atýklar tesis içindeki yasal þartlara
uygun düzenli depolama alanýnda toplanarak,

 Söz konusu önlemler çerçevesinde 2011 yýlýnda
sanayi tesislerimizde bir sýzýntý yaþanmamýþtýr.

 Ürünlerinin tasarýmýnda çevre dostu girdileri
kullanarak sürdürülebilir kalkýnma için gelecek
nesillere yaþanabilir bir çevre býrakmayý,
 Yeni yatýrýmlarda çevresel etkilerin
deðerlendirilmesini içeren politikalar uygulamayý,
 Bütün bu faaliyetlerin sürekliliði ve iyileþtirilmesi
için gerekli eðitim, planlama ve aktiviteri saðlayacak
yapýnýn oluþturulmasýný,
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yerel yönetimlerin gösterdiði ve Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðýndan belgeli yerlere gönderilmektedir.

 Kaynaðýnda azaltmak, yeniden kullaným, geri
kazaným ve bertaraf etmek gibi çevre yönetim
ilkeleri ile hareket etme sonucunda enerji ve doðal
kaynaklarýn verimli kullanýlmasýný, toksik ve tehlikeli
kimyasal kullanýmýnýn yaný sýra atýk, atýksu ve
emisyon oluþumunu bütüncül bir anlayýþla kontrol
edilerek minimize edilmesini,

 Çevre yönetim sisteminin amaç ve hedeflerini
düzenli ve deðiþen koþullar göz önüne alýnarak
gözden geçirilmesini ve çevre performansýný sürekli
arttýrmaya çalýþmayý taahhüt etmektedirler.

 Altýn Yunus sývý yað atýklarýný her yýl giderek
artan oranda deðerlendirmektedir. 2009 yýlýnda
1.240 kg, 2010 yýlýnda 1.350 kg ve 2011 yýlýnda
4.655 kg atýk yað toplanýp deðerlendirilmiþtir.
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Kaynak Kullanýmý
Yalýn 6 Sigma Uygulamalarý
Her türlü kaynak kullanýmýnýn tasarrufunu
hedefleyen Topluluk þirketlerimizden Yalýn 6 Sigma
Uygulamalarýna sahip olanlar proje konularýný
seçerken, enerji tasarrufu, lojistik, süreçlerin
yeniden tasarlanmasý, fire-maliyet optimizasyonlarý
gibi alanlara öncelik vermektedirler. Söz konusu
projelerin seçiminde çalýþanlar ve yöneticiler
birlikte hareket etmektedirler.
Yaþar Holding Gýda ve Ýçecek Grubu verimlilik
konusunda geçmiþten beri çeþitli þekillerde
sürdürdüðü sürekli iyileþtirme, geliþtirme
çalýþmalarýna 2007 yýlýnda yeni bir disiplini ekleme
kararý almýþtýr. Bu yeni çalýþma disiplini proje
yönetim konusunda tüm dünyada kabul görmüþ
ve etkinliðini ispatlamýþ olan Yalýn 6 Sigma'dýr.
2007 yýlýnda kurgusu tamamlanýp, 2008 yýlýnda
ilk proje dalgasýna baþlanmýþtýr.
Tüm bu uygulamalar sýrasýnda eðitim ve koçluk
sorumluluklarýnýn iç kaynakla desteklenmesi amacý
ile 3 Uzman Kara Kuþak yetiþtirilmiþtir. Uzman
Kara Kuþaklar proje süresince yönetimin beklentileri
ile proje liderleri arasýnda köprü görevi görüp,

çalýþmalarýn eþgüdümlü ve zaman planýna uygun
olarak akmasýný saðlarlar.
Yýllara göre gerçekleþtirilen proje ve yetiþtirilen
insan kaynaðý sayýlarý;

Proje Sayýsý
2008
2009
2010
2011
2012(*)

Kara Kuþak
13
7
9
6
8

Yeþil Kuþak
11
24
29
28

2008-2011
3
18
48
295

2012
6
26

Maliyet
Ýyileþtirme
Operasyonel
Mükemmellik
Süreç Dizayn

7

4

6

14

19

5
1

13
1

21
6

16
5

11
6

(*)

(*) Planlanan

Yetiþtirilen Çalýþan Sayýsý

(*) Planlanan

Proje Grubu
2008 2009 2010 2011 2012

(*) Planlanan
 2011 yýlýnda planlanan 38 proje, 2 proje liderinin görevlerinden
ayrýlmasý ve bir projenin içerik ve beklenti olarak Yalýn 6 Sigma
metodolojisi ile örtüþmemesi sonucunda 35 proje olarak gerçekleþmiþtir.

Uzman Karakuþak
Kara Kuþak
Yeþil Kuþak
Sarý Kuþak

Projeler 3 ana grupta deðerlendirilmekte, 20082011 yýllarý gerçekleþen ve 2012 yýlý planlanan
kýrýlým;

(*)

Uzun soluklu projelerin haricinde, iþ süreçlerinde
yalýnlaþmayý ve kayýplarý azaltmayý hedefleyen,
kýsa sürede kurgulanýp tamamlanan KAIZEN
çalýþmalarý da Yalýn 6 Sigma uygulamalarý
kapsamýnda gerçekleþmektedir.
Görevleri ve proje konularýnýn uyumuna göre
proje liderlerinin cinsiyet kýrýlýmý aþaðýdaki gibidir;

Gýda ve Ýçecek Grubunda baþlayan Yalýn 6 Sigma
Uygulamalarý diðer þirketlerimizce de benimsenmiþ
olup 2011 yýlýnda Dyo Matbaa Mürekkepleri
þirketimizde eðitim ve projelendirmeler baþlamýþtýr.
Operasyonel Maliyet Ýyileþtirme (OMÝ)
Çalýþmalarý
Sürdürülebilirlik konusunu stratejilerinin odaðýna
yerleþtiren Yaþar Topluluðu þirketlerinde OMÝ
çalýþmalarý yeni bir perspektif kazanmýþtýr.
OMÝ projeleri sürekliliði olan veya tek seferlik
fayda saðlayan projeler olarak ayrý
deðerlendirilmekte, sadece TL bazýnda deðil
saðlanan tasarruflarýn mümkün olan her halde
miktarsal bazda da ifadesi aranmaktadýr. Böylece
sürdürülebilirlik çalýþmalarýmýzda kullanýlabilecek
verileri üretmek mümkün hale gelmiþtir.
Ýklim deðiþikliði ile mücadele baþlýðý altýnda yer
alan bazý OMÝ projeleri bu çalýþmalarýmýza örnek
teþkil etmektedir.

Proje Liderlerinin Cinsiyet
Daðýlým Yüzdesi
Kadýn
Erkek

2008 2009 2010 2011 2012(*)
23
39
26
30
38
67
61
74
70
62

(*) Planlanan
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Su Yönetimi
Yaþar Topluluðu þirketleri daha az su kullanýmýna
önem vermekte ve eþsiz bir doðal kaynak olan
suyun verimli yönetimini hedeflemektedir.
Çamlý Yem Besicilik 2011 yýlý su kullanýmý tarýmsal
sulama ve deniz suyu hariç 333.730 ton iken bu
miktar tarýmsal sulama ve deniz suyu dahil
edildiðinde 4.063.730 tona çýkmaktadýr. Ýleriye
yönelik projelerle su kullanýmýnýn azaltýlmasý
hedeflenmektedir.
Pýnar Et tüm üretim proseslerinde ayrý ayrý su
kullanýmýný takip etmektedir. Bu kapsamda her
tesis giriþine su sayacý takýlmýþtýr ve toplam su
tüketimi 14 adet sayaçla günlük olarak takip
edilmektedir. 2010 yýlýnda ton ürün baþýna toplam
su tüketimimiz 24,1 m3 iken, 2011 yýlýnda ise
23,5 m3e düþmüþtür. Söz konusu azaltým:
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 Soðutma tesislerindeki kondenserlerin blöf
sistemleri yenilenmesi,
 Flaþ buhar tanký uygulamasý sayesinde flaþ
buharýn gerikazanýmý,
 Yumuþak salmastralý pompalarýn mekanik tip
salmastraya dönüþümü,
 Paketleme makinasý soðutma sisteminin kapalý
çevrim sistemine dönüþtürülmesi ile
saðlanmýþtýr.
Dyo Boya, 2011 yýlýnda kuyu suyu tüketimini
tamamen durdurarak, ilgili otorite þebeke
hizmetinden faydalanmaya baþlamýþtýr. Ýþletme
ve kullaným suyu hatlarýnda yapmýþ olduðu
revizyonlarla su kaçaklarýný %0,6 iyileþtirmiþtir.

Su birçok devletin, kurumun ve toplumun
üzerinde hassasiyetle durduðu en önemli doðal
kaynaktýr. Kent nüfusunun artýþý, kiþi baþýna
düþen gelir miktarýnýn yükselmesi su sýkýntýsýnýn
da dünyanýn birçok bölgesinde ortaya çýkmasýna
neden olacaktýr. Bugün yaklaþýk 2,5 milyar insan
su kýsýtý nedeniyle sýhhi temizlik olanaklarýna
eriþememektedir. Dünya Bankasý raporuna göre
2030a kadar tahmini nüfus ve ekonomik
büyüme sonucu küresel su talebi mevcut su
kaynaðýný aþacaktýr. Su talebinin mevcut su
kaynaðýndan %40 daha fazla olmasý dünya
nüfusunun suya ulaþýmýný giderek zorlaþtýracaktýr.
Bu durum ise küresel düzeyde su yönetiminin
önemini arttýracaktýr.
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Ambalaj Atýðý ve Katý Atýk Yönetimi
Topluluðumuz þirketlerinden Pýnar Su ÇEVKOnun
(Çevre Koruma ve Ambalaj Atýklarýný Deðerlendirme
Vakfý) kurucu üyesi olup, þirketlerimiz ambalaj
atýklarý geri toplama ve deðerlendirme
sorumluluðunu Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý
tarafýndan yetkilendirilmiþ kuruluþ olarak belirlenen
bu vakfa devretmiþlerdir. ÇEVKO Vakfý yeþil nokta
kullaným hakký vermiþtir.
Tüm ambalaj atýklarýnýn geri kazanýmý ve
toplanmasý için Bakanlýk tarafýndan onaylanmýþ
lisanslý firmalarla çalýþýlmaktadýr. Yapýlan
sözleþmeler doðrultusunda hazýrlanan ve Bakanlýða
sunulan ambalaj atýklarý yönetim planýmýza göre,
ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplanmasý,

geri dönüþtürülmesi ve geri kazanýlmasý
konularýnda tüketicileri ve belediyeleri bilgilendirici
eðitim faaliyetleri, üyesi olunan ÇEVKO Vakfý
aracýlýðý ile düzenlenmektedir.
Satýlan ürünlerin ambalajý için tekrar kullanýlabilirlik
ve geri dönüþtürülebilirlik hedeflenmektedir.
Ambalajýn tasarým aþamasýndan baþlayarak, üretim
ve kullaným sonrasýnda en az atýk üretecek ve
çevreye en az zarar verecek þekilde ambalaj
malzemesi kullanýlmaktadýr.
Piyasaya sürülen ambalaj malzemeleri için, yýllara
göre geri kazanýlan ambalaj atýk oranlarý ve 2012
hedefi aþaðýdaki tabloda verilmiþtir.

Yýllara Göre Geri Kazaným Miktarý (%)
Ambalaj Türü
Kaðýt-Karton
Plastik
Cam
Metal

2009
36
36
36
36

2010
37
37
37
37

2011
38
38
38
38

2012(*)
40
40
40
40

Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði, Madde
11 piyasaya sürenler; ürünün kullanýmý sonrasý
en az atýk üretecek, geri dönüþümü ve geri
kazanýmý en kolay ve en ekonomik ambalajlarý
kullanmakla yükümlüdür hükmüne sahiptir. Bu
hüküm gözetilerek Viking Kaðýt temizlik kaðýtlarý
dýþ ambalajlarý için yapýlan çalýþma neticesinde
dýþ ambalaj atýðýný ürün baþýna %30 azaltmýþtýr.
Ayný prensip çerçevesinde havlu, tuvalet kaðýdý
gibi yuvarlak ürün masuralarýndan kaynaklanan
ambalaj atýðý yine ürün baþýna %6,3 azaltýlmýþtýr.
Pýnar Et ise bu kapsamda ürünlerinin ambalajýnda
kullandýðý folyolarýn gramajýný azaltarak folyo
üretim atýk miktarýný geçen yýla göre %12
azaltmýþtýr. Ayrýca; et mamul paketleme
bölümünde, 2010 yýlýnda %4,19 oranýnda
gerçekleþen atýk fire oraný 2011 yýlýnda %3,57
düzeyine çekilmiþtir.

Astron tarafýndan, 2011 yýlýnda eski bilgisayar
malzemelerinden oluþan toplam 2.300 kg
elektronik hurda ISO 14001, ISO 9001, OHSAS
18001 belgeleri olan Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý
Çevre Yönetimi Müdürlüðünden gerekli izinleri
bulunan bir geri dönüþüm firmasý üzerinden
çevreye zarar vermeyecek þekilde
deðerlendirilmiþtir.
Çamlý Yem Besicilik, geri dönüþtürülebilir atýklarýn
deðerlendirilmesi için Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðýndan lisanslý ÇEVSAN firmasý ile sözleþme
yapmýþtýr.
Viking Kaðýtta, 2010 yýlýnda oluþan tehlikeli atýk
miktarý 16.640 kg iken 2011 yýlýnda bu miktar
14.320 kga düþmüþtür. Tehlikeli atýklarýn tamamý
lisanslý araçlarla lisanslý bertaraf ya da geri kazaným
firmalarýna gönderilmiþtir.

(*) Planlanan
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Toplumla Ýliþkilerimiz
Ýstihdam Verilerimiz

Bölgelere Göre Toplam Ýþ Gücü Yüzdesi
Bölge
Ege Bölgesi
Marmara Bölgesi
Ýç Anadolu Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Güney Doðu Anadolu Bölgesi
Doðu Anadolu Bölgesi

2009
69,16
18,60
8,75
2,33
0,55
0,36
0,25

2010
68,70
19,46
8,31
2,42
0,57
0,33
0,21

2011
69,49
17,60
9,82
2,08
0,52
0,29
0,20

Ýstihdam Türüne Göre Toplam Ýþ Gücü Yüzdesi
Ýstihdam Türü
Kilit
Beyaz Yaka
Mavi Yaka
Geçici

2009
7,6
47,7
42
2,7

2010
7,6
48,3
41,6
2,5

2011
6,9
45,4
45,3
2,4

2009
6,5

2010
7,9

2011
7,9

Personel Devir Oraný
Topluluk Geneli
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2011 Yýlý Yaþ Daðýlýmýna Göre
Personel Devir Oraný
18 yaþ ve altý
18-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46 yaþ ve üzeri
Topluluk Geneli

3,8
10,2
6,4
6,5
5,6
18,3
7,9

2011 Yýlý Cinsiyete Göre
Personel Devir Oraný
Kadýn
Erkek
Topluluk Geneli

6,2
8,4
7,9

2011 Yýlý Bölgeye Göre
Personel Devir Oraný
Ege Bölgesi
Marmara Bölgesi
Ýç Anadolu Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Güney Doðu Anadolu Bölgesi
Doðu Anadolu Bölgesi
Topluluk Geneli

7,8
9,4
5,2
7,4
10,3
0,0
22,7
7,9
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Çalýþanlarýn Cinsiyet Daðýlýmý Göstergeleri

Tüm Çalýþanlarýn Cinsiyet Daðýlým Yüzdesi
Yaþar Holding
Boya Grubu
DYO Boya
Dyo Matbaa Mürekkepleri
Gýda ve Ýçecek Grubu
Pýnar Süt
Pýnar Et
Pýnar Su
Çamlý Yem Besicilik
YBP
Temizlik Kaðýtlarý Grubu
Viking Kaðýt
Ticaret ve Hizmet Grubu
Altýn Yunus
Desa Enerji
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2009
Kadýn
Erkek
49
51

Çalýþanlarýn Cinsiyet Daðýlým Yüzdesi - Beyaz Yaka

2010
Kadýn
Erkek
47
53

2011
Kadýn
Erkek
51
49

16
20

84
80

15
18

85
82

14
19

86
81

15
11
13
13
15

85
89
87
87
85

15
12
13
13
16

85
88
87
87
84

18
15
14
13
15

82
85
86
87
85

10

90

10

90

10

90

16
0

84
100

16
0

84
100

22
7

78
93

Yaþar Holding
Boya Grubu
Dyo Boya
Dyo Matbaa Mürekkepleri
Gýda ve Ýçecek Grubu
Pýnar Süt
Pýnar Et
Pýnar Su
Çamlý Yem Besicilik
YBP
Temizlik Kaðýtlarý Grubu
Viking Kaðýt
Ticaret ve Hizmet Grubu
Altýn Yunus
Desa Enerji

2009
Kadýn
Erkek
53
47

2010
Kadýn
Erkek
53
47

2011
Kadýn
Erkek
57
43

29
37

71
63

27
35

73
65

27
35

73
65

31
24
17
21
16

69
76
83
79
84

32
25
18
25
16

68
75
82
75
84

34
26
19
27
16

66
74
81
73
84

20

80

20

80

21

79

16
0

84
100

21
0

79
100

26
7

74
93

88-89

Toplumla Ýliþkilerimiz

Çalýþanlarýn Yaþ Ortalamasý Göstergeleri

Çalýþanlarýn Cinsiyet Daðýlým Yüzdesi
Ekip Lideri ve Üzeri Yönetim Kadrosu
Yaþar Holding
Boya Grubu
Dyo Boya
Dyo Matbaa Mürekkepleri
Gýda ve Ýçecek Grubu
Pýnar Süt
Pýnar Et
Pýnar Su
Çamlý Yem Besicilik
YBP
Temizlik Kaðýtlarý Grubu
Viking Kaðýt
Ticaret ve Hizmet Grubu
Altýn Yunus
Desa Enerji

2009
Kadýn
Erkek
52
48

2010
Kadýn
Erkek
49
51

2011
Kadýn
Erkek
57
43

28
30

72
70

25
28

75
72

24
32

76
68

31
24
25
22
15

69
76
75
78
85

29
25
19
25
18

71
75
81
75
82

30
27
24
26
19

70
73
76
74
81

29

71

26

74

25

75

6
0

94
100

7
0

93
100

14
0

86
100

Yaþar Holding kadýn ve erken çalýþan oranlarý
dengeli bir daðýlým gösterirken Topluluk
Þirketlerimizde ayný dengeli daðýlým
gözlenmemektedir. Kimi kez bunun sebebi yapýlan
iþin niteliði gereði erkek çalýþan tercih edilmesinden
kaynaklanmaktadýr. Ancak kadýn istihdamýnýn
artmasý gereðine olan inancýmýz sebebi ile 2011
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Yaþ Ortalamasý Tüm Çalýþanlar
Yaþar Holding
Boya Grubu
Dyo Boya
Dyo Matbaa Mürekkepleri
Gýda ve Ýçecek Grubu
Pýnar Süt
Pýnar Et
Pýnar Su
Çamlý Yem Besicilik
YBP
Temizlik Kaðýtlarý Grubu
Viking Kaðýt
Ticaret ve Hizmet Grubu
Altýn Yunus
Desa Enerji

2009
37

2010
40

2011
39

36
37

36
36

35
37

34
37
34
35
34

35
37
34
35
34

33
36
35
35
35

34

35

35

35
36

34
39

34
37

yýlýnda BM Cinsiyet Eþitliði ve Kadýný Güçlendirme
Birimi ile BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi tarafýndan
oluþturulan Kadýný Güçlendirme Ýlkeleri dikkatle
incelenmiþtir. Topluluðumuz insan kaynaklarý
departmanlarý ile birlikte söz konusu ilkeleri hayata
geçirecek aksiyonlar üzerinde çalýþmalar
baþlatýlmasý kararý alýnmýþtýr.
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Toplumla Ýliþkilerimiz

Beyaz Yaka ve Yönetim Kadrosu Yaþ Ortalamasý
Yaþar Holding
Boya Grubu
Dyo Boya
Dyo Matbaa Mürekkepleri
Gýda ve Ýçecek Grubu
Pýnar Süt
Pýnar Et
Pýnar Su
Çamlý Yem Besicilik
YBP
Temizlik Kaðýtlarý Grubu
Viking Kaðýt
Ticaret ve Hizmet Grubu
Altýn Yunus
Desa Enerji
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Beyaz Yaka
2009
2010
39
40

2011
39

Yönetim Kadrosu
2009
2010
2011
41
43
41

36
36

36
36

36
37

40
40

40
40

40
40

33
36
34
35
34

34
37
34
35
34

33
36
35
35
35

36
39
36
40
38

36
39
37
40
39

36
39
37
40
39

35

35

35

38

38

37

35
36

36
39

36
37

39
53

41
54

44
55

2011-Yaþar Topluluðu Þirketlerinde Çalýþanlarýn
Yaþ Daðýlým Yüzdesi
18 yaþ ve altý
0,0

Yaþar Holding
Boya Grubu
Dyo Boya
Dyo Matbaa Mürekkepleri
Gýda ve Ýçecek Grubu
Pýnar Süt
Pýnar Et
Pýnar Su
Çamlý Yem Besicilik
YBP
Temizlik Kaðýtlarý Grubu
Viking Kaðýt
Ticaret ve Hizmet Grubu
Altýn Yunus
Desa Enerji

18-25 26-30
1,0
13,7

31-35
23,5

36-40
22,5

41-45 46 yaþ ve üzeri
14,7
24,5

0,0
0,0

8,4
7,4

18,4
13,9

22,6
22,2

26,9
21,3

15,1
25,0

8,6
10,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

14,5
8,0
5,1
9,2
4,4

25,5
16,4
20,3
22,9
24,7

22,8
21,3
37,1
24,8
30,3

22,7
26,1
22,8
20,5
23,1

10,4
20,0
10,2
13,5
12,8

4,1
8,3
4,6
9,2
4,7

0,0

5,4

22,5

27,5

25,2

15,5

3,9

0,0
0,0

21,9
6,7

17,9
33,3

21,2
6,7

15,2
33,3

11,3
6,7

12,6
13,3
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Yönetim Sistemleri Çalýþmalarýmýz

Yönetim Sistemleri Çalýþmalarýmýz
Faaliyet gösterdiðimiz topluma, müþterimize,
çalýþanýmýza ve tüketicimize duyduðumuz saygýnýn
bir ifadesi olarak, faaliyetlerimizin uluslararasý

kabul görmüþ standartlarda yürütülmesini teminen,
yönetim sistemleri çalýþmalarýmýza büyük önem
veriyoruz.

*Dyo
Yönetim Sistemi

Sistem
Belgesi

Pýnar Et

Pýnar

Dyo

Matbaa

Süt

Su

Boya

Mürek- Yunus
kepleri

*Dyo
Yönetim Sistemi

Sistem
Belgesi

Pýnar Et

Pýnar

Pýnar

Dyo

Matbaa

Süt

Su

Boya

Mürek- Yunus
kepleri

Kalite Yönetim
Sistemi
Gýda Güvenliði
Yönetim Sistemi
Belgesi
Çevre Yönetim
Sistemi

Müþteri
Memnuniyeti
Yönetim Sistemi
Belgesi

Viking
Kaðýt

Yem
Besicilik

ISO

ISO
22000
ISO
14001

ISO
17025

ISO
10002

(*) Üretim yeri ve ünvan deðiþikliði nedeniyle ilgili yönetim sistemleri için
2011 yýlýnda yeniden müracaatlar yapýlmýþ ve 2012 yýlý içinde belgeler
alýnmýþtýr.
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Çamlý
Çiftliði

Desa
Enerji

YBP

Viking
Kaðýt

Çamlý
Yem
Besicilik

Çamlý
Çiftliði

Desa
Enerji

YBP

ISO
16949

Organik Tarým
Müteþebbis
Sertifikasý

(Yem/Süt
Besi
Ýþletmesi)

FSC-CoC (Forest
FSC
Stewarship
40-004
Council-Chain Of
Custody) Yönetim FSC
40-007
Sistemi

9001

Ýþ Saðlýðý ve
OHSAS
Güvenliði Yönetim
18001
Sistemi Belgesi
Deney ve
Kalibrasyon
Laboratuarý
Akreditasyonu

Altýn

Çamlý

Otomotiv Sektörü
ve Yan Sanayi
Kalite Yönetim
Sistemi

Altýn

Pýnar

(Deniz
Ýþletmesi)

US National
Sanitation
Foundation

NSF

British Retail
Consertium

BRC

International Food
Standard

IFS

Global Gap

CFM/COC

Gýda Güvenliði
Sistem
Sertifikasyonu

FSSC
22000

Helal Gýda Belgesi

TS OIC/
SMIC 1

(Madran
Tesisi)
(Balýk
Ýþletmesi)
(Balýk
Ýþletmesi)

(*) Üretim yeri ve ünvan deðiþikliði nedeniyle ilgili yönetim sistemleri için
2011 yýlýnda yeniden müracaatlar yapýlmýþ ve 2012 yýlý içinde belgeler
alýnmýþtýr.
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Bulunduðumuz Sektörlerdeki Geliþime Destek

Bulunduðumuz Sektörlerdeki Geliþime Destek
Türkiye Markasýnýn Tanýtýmýna Destek
TURQUALITY® 10 Yýlda 10 Dünya Markasý
Markalarýmýzdan Pýnar ile 2007den, Dyo ve
Dewilux ile 2008 den beri program kapsamýnda
yer almaktayýz.
Gýda ve Ýçecek iþkolunda Körfez ve AB ülkeleri;
Boya iþkolunda ise Asya, Avrupa ve Körfez
ülkeleri baþta olmak üzere ihracat
gerçekleþtirmektedir.
Gýda ve Ýçecek grubu Pýnar Foods GmbH þirketi
ile Almanyada faaliyet gösterirken, HDF FZCO
ise Pýnar markasýný baþta Körfez Ülkeleri olmak
üzere Orta Doðuda kaliteli ve güvenilir bir bölgesel
marka yapmak misyonu ile Dubai de kurulmuþtur.
Dyo, Dewilux ve Pýnar markalarýnýn dünya çapýnda
bir tüketici kitlesine hitap etmesi için TURQUALITY®
projesinin desteði ile çalýþmalarýmýzý aralýksýz
sürdürüyoruz.

Tüketicilerimizin Yaþamýna Kattýðýmýz
Deðer: Müþteri Memnuniyeti
Çamlý Yem Besicilik, Yönetim Sistemleri
Politikasýnda taahhüt edildiði þekilde Tam Müþteri
Memnuniyeti hedeflemektedir. Müþteri
Memnuniyeti çalýþmalarý; Yönetim Sistemleri
standartlarý ve þirket prensipleri gereði oluþturulan
Müþteri Memnuniyeti Ýzleme Prosedüründe
bildirildiði þekilde yürütülmektedir.
Her yýlýn baþýnda bölümler bazýnda belirlenen ve
toplamda þirket hedeflerini oluþturan Yönetim
Sistemleri Hedeflerinde müþteri memnuniyetini
ölçmeye yönelik kriterler mevcuttur (anket, þikâyet,
iade). Bu hedeflerde bildirilen kriterler yýlda 2 kez
analiz edilmekte; gerekli düzeltme ve iyileþtirmeler
ile müþteri iletiþimi güçlendirilmektedir. Yapýlan
anketler 2010 yýlýndan itibaren SPSS yöntemi ile
analiz edilmekte ve daha iyi yorumlanmasý
saðlanmaktadýr.

Dyo Boya, 2010 yýlýnda sektöründe ilk olarak
Müþteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi TS ISO
10002:2006 belgesini alan ilk boya þirketi oldu.
2011 yýlýnda ise; sahip olduðu TS ISO 10002:2006
Müþteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardý
gereklilikleri doðrultusunda yapmýþ olduðu
çalýþmalarla müþteri memnuniyetinin saðlanmasý
hedefine uygun olarak, kendisine baþvuran
müþterilerinin %95 ine ayný gün içinde çözüm
sunduðunu, çaðrý merkezi ve anketler aracýlýðýyla
alýnan bildirimler sonrasý müþterinin %90ýnýn
memnun olduðu sonucunu tüm kamuyouna yazýlý
basýn yolu ile duyurdu.
Tüm bunlara ek olarak müþteri memnuniyeti
çalýþmalarýný bir üst seviyeye taþýmak amacý ile
mevcut kullanýlan yazýlýmýn üstünde özelliklere
sahip SAP CRM yazýlýmýný devreye almak için
çalýþmalar baþlattý.
Boya Grubumuzda 2011 yýlýnda Ýnþaat Bayilerimize
memnuniyet anketi yapýlmýþ, sonuçlarý
deðerlendirilmiþ ve aksiyonlar alýnmaktadýr. Ýnþaat
Boyalarýnda 2011 yýlýnda Usta ve Tezgahtarlar
için oluþturulan Dyolog sistemi için memnuniyet
anketleri düzenlenmiþ ve %91 oranýnda
memnuniyet olduðu görülmüþtür.

Ýnþaat boyalarý tarafýndan direkt tüketiciye hitap
eden www.birbilenesorun.com.tr sitesi 2011
baþýnda hizmete açýlmýþ olup, aylýk olarak
müþterilerin verdiði geri bildirimlerden yola çýkýlarak
anket çalýþmalarý yapýlmakta ve geri bildirimler
doðrultusunda iyileþtirmeler yapýlmaktadýr.
Memnuniyet oraný %95in üstündedir.
Mobilya sektöründe 2010-2011 yýlýnda Kullanýcý
Seminerleri yapýlmýþtýr. Bu doðrultuda hedef kitle
olarak görülen, son kullanýcý (cilacýlar), kurumsal
müþteriler (büyük hacimli mobilya imalatçýlarý),
mimarlar için ayrý ayrý mesajlarýn verildiði ve
Türkiye genelinde 48 farklý ilde ve toplamda 2.500
kiþinin katýldýðý toplantýlar ve eðitimler
düzenlenmiþtir. Nisan-Temmuz 2010 döneminde
gerçekleþtirilen bu faaliyetler ýþýðýnda;
 Farklý kanallardaki müþterilerin ürün, hizmet
beklentileri alýnmýþtýr.
 2.500 kiþiye çeþitli sorulardan oluþan Müþteri
Memnuniyeti Anketi uygulanmýþtýr.
Dyo Matbaa Mürekkepleri 2011 yýlý müþteri
anketimiz sonucu memnuniyet oraný %86, müþteri
þikayeti ele alma prosesi sonucu memnuniyet
oranýmýz ise %95,73 tür.
Altýn Yunus 2011 yýlý misafir memnuniyet oraný
%90 olarak gerçekleþmiþtir.

Dünyanýn tek devlet destekli ilk ve tek markalaþma
programýdýr. Günümüzde gittikçe aðýrlaþan rekabet koþullarý
ve deðiþen tüketim kalýplarý uluslararasý arenada yer almak
isteyen þirketleri daha fazla katma deðer ve daha fazla
Pazar payý anlamýna gelen güçlü markalar yaratmaya
zorlamaktadýr. TURQUALITY® güçlü global markalarý
geliþtirerek Türkiyenin ihracatýný arttýrmak hedefine sahip
bir projedir.
Yaþar 2011 Sürdürülebilirlik Raporu
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Toplumsal Katký Projelerimiz

Toplumsal Katký Projelerimiz
Pýnar, ürünleri ve hizmetleriyle tüketicilerine iyi
bir yaþam sunmayý, bedensel ve zihinsel geliþimine
katký saðlamayý ve saðlýklý nesiller yetiþtirmeyi
hedeflemektedir. Bu amaçla kurulduðu yýldan
bugüne eðitim, spor ve kültür-sanat alanlarýnda
sosyal sorumluluk projelerine desteðini
sürdürmektedir. Ýlki, 1981 yýlýnda düzenlenen ve
bugüne kadar aralýksýz süren Pýnar Resim
Yarýþmasý, 1987 yýlýndan bu yana aralýksýz devam
eden Pýnar Çocuk Tiyatrosu ve 1998 yýlýndan bu
yana Pýnar Karþýyaka Basketbol Takýmý desteði,
Pýnarýn en önemli Topluma Katký Projeleri örnekleri
arasýndadýr.
Pýnar, kurumsal sosyal sorumluluk çalýþmalarýna
verdiði önemi 2011 yýlýnda yayýnlanan yeni bir
reklam filmiyle anlatmaktadýr. 39 yýldýr Türkiyede
toplumsal yaþam kalitesini artýrmaya yönelik
çalýþmalarýný sürdüren Pýnarýn son olarak hayata
geçirdiði yeni reklam filmi sosyal sorumluluk
bilincini ekranlara taþýmaktadýr.
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Pýnar Resim Yarýþmasý
Pýnar Resim Yarýþmasý, ilköðretim çaðýndaki
çocuklarýn resim sanatýna ve güzel sanatlara ilgisini
artýrmak ve geleceðin ressamlarýný yetiþtirmek
amacýyla 30 yýldýr düzenlenmektedir.
1981 yýlýndan itibaren her yýl farklý bir temayla
açýlan Pýnar Resim Yarýþmasý 2011 yýlýnda Haydi
Geleceðimizi Çizelim temasý ile düzenlenmiþ ve
rekor düzeyde katýlým gerçekleþmiþtir. Türkiyenin
her bölgesinden 768.286 resmin katýldýðý
yarýþmada, öðretim üyeleri ve uzman kiþilerden
oluþan jürinin deðerlendirilmesiyle seçilen
23 minik ressam, ünlü ressam Hüsamettin Koçan
koordinatörlüðünde Ýstanbulda 1 haftalýk Sanat
Kampý ile ödüllendirilmiþtir. 2011 yýlýnda 30uncusu
düzenlenen Pýnar Resim Yarýþmasýnýn katýlýmcý
öðrencileri, sanat kampýnýn son günü düzenlenen
törende netbooklarýný ve sertifikalarýný da
almýþlardýr.
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Pýnar Çocuk Tiyatrosu 25. yýlýnda

Diðer Toplumsal Katký Projelerimiz

1987 yýlýndan bu yana her yýl oyuncusundan
yönetmenine, ýþýkçýsýndan sahne tasarýmcýsýna
kadar profesyonel kadrosuyla onlarca çocuk
oyununa imza atan ve bugüne dek yaklaþýk 3
milyon çocuðu tiyatro ile ücretsiz buluþturan Pýnar
Çocuk Tiyatrosu 15 Mayýs-15 Haziran 2011 tarihleri
arasýnda Hürriyet Treni projesi kapsamýnda 30
günde 25 il dolaþarak yaklaþýk 25.000 çocuða
ulaþmýþtýr.

 Þubat 2011de Çeþme Turizm Otelcilik Otelinin
kat hizmetleri atölyesi yenilenmesi

2011-2012 eðitim-öðretim yýlý döneminde Yaþasýn
Büyüyorum isimli yeni oyununu sergileyen Pýnar
Çocuk Tiyatrosu, sahne, müzik, dekor ve kostümü
profesyonelce hazýrlanmýþ bu oyunuyla çocuklara
görsel bir tiyatro þöleni yaþatmaktadýr.

 Ekim 2011de Vanda meydana gelen depremde
maðdur olan vatandaþlarýmýza battaniye ve kýþlýk
giysi yardýmý

25. yýlýný kutlayan Pýnar Çocuk Tiyatrosu ayrýca,
sahnelerinde yer verdiði Bülent Ýnal, Vahide
Gördüm, Özgür Ozan, Necmi Yapýcý, Sarp Apak,
Engin Altan Düzyatan ve Öner Erkan gibi pek çok
önemli ismin yetiþmesinde de etkili olmuþtur.

 Özel Pendik Gündönümü Anaokulunun
düzenlediði sokak boyama etkinliðine boya temini

 UNICEF Türkiye tarafýndan düzenlenen Stars
of Ýstanbul sosyal sorumluluk projesine beþ yýldýz
ile katýlým

 Aralýk 2011de Alaçatý Turizm Eðitim Merkezine
ve Çeþme Otelcilik Meslek Lisesi'ne meslek
uygulama derslerinde kullanýlmak üzere 1.870
parça mutfak ve servis ekipmaný baðýþý
 Çalýþanlar arasýnda düzenlenen yardým
kampanyasý ile Kýzýlay aracýlýðý ile Somaliye yardým

 Otistik engelli çocuklar yararýna düzenlenen
etkinliðe ev sahipliði

 Ýstanbul Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü
Kemerburgaz-Aðaçlý Koruma Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezinde yapýlan duvar boyama
þenliðine boya temini

 Karacaaðaç Organik Köy Projesi-Buca/Ýzmir
 Altýn Yunus personelinden oluþturulan bir ekip
ile otel giriþindeki devlet arazisinin ve Kalem Burnu
Adasýnýn çevre temizliði
 Salih Dede-Birsen Gümüþ Çay Özel Eðitim ve
Rehabilitasyon Merkezi/Ýzmir boya ihtiyacýnýn
karþýlanmasý
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Eðitim ve Yayýnlarýmýz
Yaþar Üniversitesi
Yaþar Üniversitesi, 2002-2003 akademik yýlýnda
eðitim ve öðretime baþlamýþtýr. Ýzmirin 5 vakýf
üniversitesinden biri olan Yaþar Üniversitesi,
Alsancak Kampüs (Hazýrlýk Okulu) ve Selçuk Yaþar
Kampüs (Merkez Kampüs)de eðitime devam
etmektedir.
Yaþar Üniversitesinde toplam 4.899 öðrenci
öðrenim görmekte, 533 akademik ve idari personel
görev yapmaktadýr.
Yaþar Üniversitesinde; 7 fakülte, 26 bölüm, 1
meslek yüksekokulu 9 önlisans programý, 1 Yabancý
Diller Yüksekokulu, 2 enstitü 19 yüksek lisans
programý ve 5 doktora programý bulunmaktadýr.
Yaþar Üniversitesinin amacý öðrencilerini;
 Zihinsel potansiyelini kolayca iþe koþabilen,
 Tasarým ve proje becerisi yüksek,
 Analitik, sistemli ve kurallý düþünebilen,

 Bulduðuyla yetinmeyerek merak eden,
araþtýran ve sorgulayan,
 Çevreye ve kendi yaþamýna duyarlý,
 Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket
edebilen,
 Etik ve estetik deðerlere duyarlýlýk çerçevesinde
düzenlenmiþ sivil toplum etkinliklerine katýlan
ve düzenleyen bireyler olarak yetiþtirmektir.
Kurumsal kimliði ve duruþu, Bilim, Birlik, Baþarý
sloganý ile özdeþleþmiþ bulunan Yaþar Üniversitesi,
Kurumsal Temel Dersler baþlýðý altýnda; Tasarým

Kültürü, Proje Kültürü, Araþtýrma Kültürü, Ýnsan
Bilimleri, Etik Kültürü, Estetik Kültürü, Sosyal
Sorumluluk Projesi derslerini tüm bölümlerde
zorunlu hale getirmiþ; bu kavramlarýn öðrenciler
tarafýndan benimsenmesini saðlamýþtýr.
Yaþar Üniversitesi;
 2011-2015 dönemi için stratejik planýný
hazýrlamýþ,
 Deðiþim gündemi doðrultusunda oluþan
uluslararasý bir kent üniversitesi, vizyonu
çerçevesinde,
 Üniversitenin yetkinliklerinden yola çýkarak
Bilim kültürünü yerleþtiren, yerel ve küresel
anlamda toplumun geliþimine katkýda bulunan
yüksek kaliteli eðitim ve araþtýrma temel
görevini benimsemiþtir.
2010-2011 döneminden bu yana Yaþar Üniversitesi
Altýn Yunus Öðrenci Yurdu 400 kiþilik beþ yýldýzlý
konaklama hizmetini öðrenci ve misafir öðretim
elemanlarý yanýnda Erasmus Deðiþim Programý
öðrencilerine sunmaktadýr.

sosyal organizasyonlarda, spor ve sanat
faaliyetlerinde de sürdürmekte ve Ýzmirin sosyal
hayatýna önemli bir katký saðlamaktadýr. Erkek
Basketbol ve Kýz Voleybol takýmlarý, 2010-2011
döneminde Üniversitelerarasý Spor Federasyonu
2. Lig karþýlaþmalarýnda yenilgisiz þampiyon olarak
1. Lige çýkmaya hak kazanmýþtýr. 2011-2012
döneminde ise bu baþarýya Tenis eklenmiþ ve bu
alanda da öðrencilerimizin kazandýðý baþarýlar
sonucunda 1. Lige çýkýlmýþtýr.
Uluslararasý standartlarý zorlayan kampüs
Selçuk Yaþar Kampüsü, öðrenci baþýna düþen
doðal çevre ve fizik mekan ölçütleri açýsýndan
belirlenmiþ uluslararasý standartlarýn uygulandýðý
bir akademik mekandýr. Fiziksel engelli öðrencilerin
dolaþým güçlüðü yaþamamalarý için standartlara
uygun rampa ve asansör düzenekleri kullanýlmýþtýr.
Ayrýca Kampüsün açýk ve kapalý alanlarýnda
kesinlikle sigara ve tütün ürünleri
tüketilmemektedir. Kampüs bu özelliði ile de
Türkiyede bir ilki gerçekleþtirmiþtir.

Yaþar Üniversitesi, akademik eðitimde gösterdiði
özenli kaliteyi öðrencilerin katýlýmýyla düzenlenen
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Uluslararasý Kent Üniversitesi
Uluslararasý standartlarý yakalayan bir kent
üniversitesi olarak gerek Uluslararasý Ýliþkiler
gerekse Avrupa Birliði Merkezi tarafýndan yürütülen
tanýtým çalýþmalarý ve öðrenci deðiþim programlarý
ile de çok sayýda yabancý öðrencinin eðitimlerini
sürdürmek için Yaþar Üniversitesini tercih etmesi,
uluslararasý platformda tanýnýrlýðýmýzýn da bir
göstergesi olmuþtur.
Uluslararasýlaþma stratejimizin önemli bir yönü
de eðitimde uluslararasý kalite duyarlýlýðýnýn
üniversitemizin tüm birimlerine ve dolayýsýyla
öðrencilerimize yansýmasýdýr. Öðrencilerimize
verdiðimiz eðitimin ve diplomalarýn dünya
kalitesinde olmasý, öðrencilerimize ve iþimize karþý
duyduðumuz sorumluluðun önemli bir parçasýdýr.
Yaþar Üniversitesi Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý, CEA
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akreditasyonu alarak Ýngilizce eðitimi alanýnda
akredite olan ilk Türk programý olma baþarýsýný
yakalamýþtýr. Böylece Yaþar Üniversitesi Ýngilizce
Hazýrlýk Sýnýfý dünyada CEA akreditasyonu olan
96 Ýngilizce eðitimi programýndan biri olurken
ABD dýþýnda akredite olan dokuzuncu program
olmuþtur.

Burslar

AB Merkezi, Erasmus Programlarý

Sosyal Yaþam

Bologna sürecine uyum çalýþmalarýmýz kapsamýnda
2011de üniversitemiz Diploma Eki Etiketini
almýþtýr. Her yýl ortalama 70 öðrencimiz Erasmus,
Gençlik Programý ve projelerle yurt dýþýna gidiyor;
80 Erasmus öðrencisi üniversitemizde eðitim
görüyor, yaklaþýk 25 personelimiz yurt dýþýnda
ders veriyor, 50 Avrupalý öðretim elemaný
üniversitemizi ziyaret ederek seminer/ders veriyor.

Yaþar Üniversitesi akademik eðitimin yanýnda
öðrencilerini sosyal anlamda da desteklemektedir.
Kampüs içinde gerçekleþtirilen klasik müzik
konserleri, sergiler, konferans ve panellerin yanýsýra
aktif olarak çalýþan 35in üzerinde öðrenci topluluðu
ile de öðrenciler eðitimlerini sosyal ve kültürel
etkinliklerle de destekleme fýrsatý bulmaktadýr.

Yaþar Üniversitesi; ÖSYM Bursu, Akademik Baþarý
Bursu ve Yetenek Bursu olmak üzere farklý burs
imkanlarýyla da öðrencilerin baþarýlarýný
desteklemektedir. Yaþar Üniversitesinde okuyan
her dört öðrenciden biri bursludur; %100, %50
veya %25 burstan yararlanmaktadýr.

www.yasar.edu.tr
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Pýnar - Çýraklýk Okulu

Pýnar Gazetesi

Pýnar Et Mesleki Eðitim Birimi aracýlýðýyla eðitimine
devam edemeyen çocuklara eðitim öðretim imkaný
sunulmaktadýr. 2011 yýlý itibari ile mesleki eðitim
biriminde eðitimini tamamlayan 30 çýrak öðrenciye
et ve et ürünleri iþlemeciliði alanýnda usta öðreticiler
aracýlýðýyla mesleki beceri kazandýrýlmýþ, 17 öðrenci
Kalfalýk Belgesi almaya hak kazanmýþtýr. Mezun
olan öðrencilerden 10u eðitimleri sonunda Pýnar
Et bünyesinde istihdam edilmiþtir. Mesleki eðitim
biriminde yýl sonu itibari ile 63 öðrenci eðitimlerine
devam etmektedir.

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.

Pýnar Et bünyesinde kurulu Pýnar Et Mesleki Eðitim
Birimi, et ve et ürünleri iþlemeciliði meslek dalýnda
eðitim veren bir kurumun olmamasý ile sektörde
eðitilmiþ eleman sýkýntýsý çekilmesi nedeniyle 1998
yýlýnda eðitime açýlmýþtýr. Türkiyede bir ilke örnek
teþkil eden bu eðitimin amacý, temel eðitimini

Manisa - Beydere Süt Projesi

tamamlayan, iþ hayatýna atýlan ve meslek
öðrenmek isteyen 15-18 yaþlarý arasýndaki
gençlerin teorik ve pratik mesleki eðitimlerinin
bir programa göre yapýlmasýný saðlayarak onlarý,
ülkenin ihtiyaç duyduðu vasýflý ara insan gücü
içerisine alabilmektir. Ayrýca bu eðitimden iþ
hayatýnda iþ disiplininin saðlanmasý, ulusal düzeyde
mesleki standardýn saðlanmasý, üretimde kalite
standardýnýn geliþtirilmesi ve verimin yükseltilmesi
gibi hedefler de amaçlanmaktadýr.
Yaþam Pýnarým Dergisi
Yaþam Pýnarým Dergisi 2004 yýlýndan bu yana
farklý çizgisi ve içeriðiyle Pýnarýn 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.
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Manisa Beyderedeki modern süt iþletmesi yatýrýmýný
2011de hýzlandýran Çamlý Yem Besicilik, bu tesiste
kaliteli ve hijyenik süt tedariði yapmayý
amaçlamaktadýr. Tamamen organik üretim yapacak
olan Beydere Süt Ýþletmesi bünyesinde, eðitimlerin
düzenleneceði ve Ar-Ge çalýþmalarýnýn yürütüleceði
Türkiyenin ilk Tarým ve Hayvancýlýk Kampüsü
de yer alacaktýr. Kampüs içerisinde yer alacak
Eðitim Kampüsü, 275 m² kapalý alana sahip olup
konaklama ve eðitim salonundan oluþmaktadýr.
Kampüsün amacý, müþteri ve tedarikçi eðitimleri
vermek, üniversiteler ile iþbirliði yaparak teknik
eðitim ve sertifika programlarý düzenlemek (yem,
çiftlik idaresi, hayvan bakým-besleme), çalýþanlarýn
geliþimini desteklemek, oryantasyon programlarý
uygulamak, Ar-Ge, inovasyon ve yeni ürün
çalýþmalarý yapmaktýr. Ayrýca, belirlenen arazide
Çamlý Yem Besicilike ait bitki besleme ürünleri
için demonstrasyon alaný oluþturulmasý

planlanmaktadýr. Bu alanda organik tarým ve iyi
tarým uygulamalarý yapýlacak, uygulamalý tarým
eðitimleri verilecektir.
Oto Tamir Boyalarý - Teknik Servis Merkezi
2011 yýlýnda hizmete giren merkez, Çiðli kampüs
içerisinde yer almaktadýr. Merkezde Ýzmir Valiliði
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüyle yapýlan protokol ile
meslek liselerindeki öðrencilere, oto tamir boyacýlýðý
teorik ve uygulama eðitimi verilmeye baþlanmýþ
olup, eðitim sonunda MEB onaylý sertifika
verilmektedir.
Selçuk Yaþar Endüstri Meslek Lisesinden toplam
35 öðrenciye, Motor Meslek Lisesi otomotiv kaporta
boya dalýndan toplam 36 öðrenciye servis, yemek
ve malzeme masraflarý tarafýmýzdan karþýlanmak
üzere haftanýn bir günü Oto Tamir Teknik Servis
merkezimizde uygulamalý eðitim verilmektedir.
Ayný merkezde Türkiyenin her bölgesinden oto
tamir ustalarýna ürün uygulamalarý, renk
uygulamalarý ile ilgili eðitim verilmektedir. Bunun
yanýsýra ayný uygulamalý eðitimler ustalara kendi
sahalarýnda da verilmektedir.
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Ýnþaat Boyalarý-Dyo Akademi Projesi
Boyanýn kaliteli olmasý kadar, doðru tekniklerle
uygulanmasý da önem taþýmaktadýr. Bu nedenle
Dyo Boya, öncelikle profesyonel boyacý ustalarýnýn
Avrupa Birliði uyum yasasý çerçevesinde mesleki
denklik ve yeterliliklerini saðlayacak eðitim
görmeleri, yeni teknik ve teknolojilerden haberdar
olmalarý ve kiþisel yetkinliklerini geliþtirmeleri
açýsýndan Gebze Kampüsde DYO AKADEMÝ eðitim
merkezini faaliyete geçirmiþtir. Milli Eðitim Bakanlýðý
iþbirliði ile gerçekleþtirilen, teorik ve pratik
uygulamalý olarak iki aþamalý gerçekleþip ve farklý
modüllerden oluþan (iç-dýþ cephe, ahþap-metal,
deniz boyalarý uygulama ve teknolojileri ile ýsý
yalýtým sistemleri uygulamalarý ve teknolojileri)
eðitim programýný baþarýyla tamamlayan
profesyonel boyacý ustalarý, hem Milli Eðitim
Bakanlýðý hem de Dyo Akademi onaylý sertifika
almaya hak kazanmaktadýrlar.
Ustalar bilgi ve tecrübelerini artýran bu eðitim
programý ile yeni teknik ve teknolojilere uyum
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saðlarken, bilgi birikimlerini artýrýp, mesleðinde
daha nitelikli ve yetkin olmaktadýr. Üstelik tüm
bu çalýþmalar karþýlýðýnda, ustalarýmýzdan hiç bir
ücret talep edilmemektedir.
Tüketici memnuniyetinin saðlanmasýnda, boya
uygulamasý sonrasý elde edilen sonuç, son derece
önemlidir. Daha profesyonel uygulama
sonuçlarýnýn elde edilmesi noktasýnda, Ülkemizde
boya uygulamasýný yapan ustalarýmýzýn, mesleki
geliþimine katký saðlamaya, Dyo Akademi
Projesine, 2011 yýlýnda da devam edilmiþtir.
2011 yýlýnda; Ülkemizin çeþitli noktalarýnda yapmýþ
olduðumuz Dyo Akademi Projesi sayesinde, 197
ustamýz belge sahibi olmuþtur.
Renküssü Road Show
Ülkemizdeki boya ve renk bilincini geliþtirmek
amacýyla RENKÜSSÜ adýyla 2011 yýlýnda bir
roadshow faaliyeti yapýlmýþtýr. Dyo Renküssü,
16 Nisan-29 Mayýs tarihleri arasýnda Türkiye
çapýnda 7.000 km yol katederek 19 ili dolaþmýþ

ve ziyaretçilere boya ve renkle ilgili bilgiler
aktarýlmýþtýr. Renkle ilgili astrolojik bilgilerin de
verildiði aktivitede çocuklara ve büyüklere yönelik
eðlenceli oyunlar oynanmýþ ve hediyeler
daðýtýlmýþtýr.
Diðer Paydaþlara Yönelik Eðitim ve
Toplantýlar
Yaþar Topluluðu Þirketleri tarafýndan verilen
eðitimler, sadece þirket çalýþanlarýný deðil, sürecin
içinde yer alan tüm halkalarý hedeflemektedir. Bu
amaçla bayilerimiz de çalýþanlar da eðitilmekte
ve çalýþanlarýn özel yaþamlarýnda da
kullanabilecekleri yetkinliklerinin geliþtirilmesi
amaçlanmaktadýr.
2011 yýlýnda SAP Modülleri ve Ýþ Akýþlarý Kullanýcý
eðitimi gerçekleþtirilen toplam 150 bayinin 31
tanesi Pýnar Su, 30 tanesi Dyo ve 89 tanesi de
YBP bayileridir.
DYO Matbaa Mürekkepleri tarafýndan Marmara
Üniversitesi, Ýstanbul Üniversitesi Matbaacýlýk
Bölümlerine, bayi ve alt bayilere, sanayici
müþterilere ve matbaa ustalarýna verilen eðitimler
de, süreçlerimiz içinde yer alan halkalarýn eðitimini
amaçlamaktadýr.

2010 yýlýnýn Haziran ayýnda kurulan sanayi,
mobilya, inþaat ve oto tamir boyalarý teknik servis
organizasyonlarýnda 2011 yýlýnda toplam 11.248
kiþiye eðitim verilmiþtir. Eðitimlerin amacý; boyanýn
daha iyi anlaþýlmasý, daha doðru uygulanmasý ve
daha uzun ömürlü olmasýdýr.
Çalýþanlarýmýz dýþýndakilerin de eðitimi kapsamýnda,
Çeþme Turizm Otelcilik Lisesinde 300, Balçova
Turizm Eðitim Merkezinde 150 öðrenciye, kariyer
olanaklarý, misafir iliþkilerinde önemli olan davranýþ
ve becerilere iliþkin eðitim verilmiþtir.
Lise ve Üniversite Öðrencilerine Staj Ýmkaný
Yaþar Topluluðu, lise ve üniversite öðrencilerine,
iþ hayatýný daha yakýndan tanýmalarý ve kendilerini
geliþtirmeleri amacýyla belirlediði kontenjanlar
dahilinde staj imkanlarý saðlamaktadýr. Stajyer
programýnýn hedefi, öðrencilere iþ baþýnda staj
imkaný sunmak ve ayný zamanda gelecekte ilgili
konumlarda yer alabilecek nitelikli adaylarý
kapsayan bir veritabaný oluþturmaktýr. Meslek
lisesi öðrencileri okulda aldýklarý eðitimleri
pekiþtirmek ve mezun olduklarý zaman çalýþacaklarý
ortamý tanýmalarý amacý ile haftanýn üç gününü
þirketlerimizde geçirmektedirler. Üniversite
öðrencilerine ise Haziran-Eylül aylarý arasýnda
þirketlerimizde staj imkaný tanýnmaktadýr.
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Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý
Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý kuruluþundan bugüne;
5.184 öðrenciye karþýlýksýz burs saðlamýþ olup,
Eðitim, kültür ve sanat alanlarýnda faaliyetlerde
bulunmaktadýr.
Vakfýmýz kuruluþundan bu yana birçok okul
yapýmýnýn yaný sýra, var olan okullarýn ihtiyaçlarý
doðrultusunda ek bina, yemekhane, spor ve kültür
tesisi yapýmýný da üstlenmiþtir. Ayrýca okullarýn
fen, lisan, gýda teknolojisi, bilgisayar laboratuvar
ihtiyaçlarýný da karþýlamýþtýr.
Ýzmir Valiliði ve Milli Eðitim Müdürlüðü ile Vakfýmýz
arasýnda Ýzmir/Güzelbahçede 2012 yýlýnda
yapýlacak olan 18 derslikli Özel Eðitim Ýlköðretim
Okulunun protokolü imzalanmýþtýr.
Çalýþma Hayatýnda Esneklikten Farklý Cinslerin
Eþitliðine, Çocuklarýn ve Gençlerin Saðlýklý
Beslenmesi Konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi
ve Eðitilmesinden Ýçme Sütü ve Saðlýk konusuna
kadar çok çeþitli temalarda seminerler ve paneller
düzenlenmiþtir. 2011 yýlýnda ise; Çaðdaþ Resim
Sanatýnda Dyo Resim Yarýþmalarý ve Selçuk Yaþar
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Müzesinin Katkýlarý, Vakýflarýn Eðitimdeki Yeri
ve Türk Plastik Sanatlarýnýn Ulaþtýðý Noktada
Yarýþmalý Sergilerin Önemi konularý düzenlenen
panellerde ele alýnmýþtýr.
40 adet yayýnýn kültür hayatýna katýlmasýna destek
olan Yaþar Eðitim ve Kültür Vakfý, 1797den
Günümüze Ýzmirin Sosyal, Kentsel ve Ekonomik
Dönüþümü konulu kitabýn yayýnlanmasý için Yrd.
Doç. Dr. Fikret Yýlmaz ile protokol imzalamýþtýr.
Vakfýmýz tarafýndan 1967 yýlýndan bu yana, aralýksýz
olarak 44 yýldýr sürdürülen Dyo Resim Yarýþmasý
diðer önemli bir faaliyetimizdir.

Dyo Resim Yarýþmalarý ile 44 Yýl
Türkiyedeki ilk boya (1954) fabrikasý DYOnun
kurucusu olan Durmuþ Yaþar, ekonomik amaçlarýn
yaný sýra, sanatsal bir iþlevi de üstlenmenin Türkiye
gibi geliþme çabalarý içindeki bir ülkede zorunlu
olduðunu düþünmüþtür. Bu gerçekten hareket
edilerek, þirketin kuruluþundan 13 yýl gibi kýsa bir
süre sonra (1967), sanatý ve sanatçýyý özendirmek
amacýyla bir resim yarýþmasý düzenleme kararý
alýnmýþtýr.
34. Dyo Resim Yarýþmasýna Türkiyenin her
yerinden, Azerbaycan, Yunanistan, Hollanda,
Fransa, Ýtalya ve Ýsviçreden 1.004 sanatçý 1.609
eserle rekor bir katýlým saðlanmýþtýr. 2011 yýlý
içerisinde ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan
eserler Bursa, Ýzmir, Konya, Adana ve Ankarada
sanatseverler ile buluþmuþtur. 1993 yýlýndan bu
yana Dyo Resim Yarýþmalarý Yaþar Eðitim ve Kültür
Vakfý tarafýndan organize edilmekte olup, 2012
yýlýnda 35incisi gerçekleþtirilecektir.

Selçuk Yaþar Sanat Galerisi ve Resim Müzesi
1985 yýlýnda açýlan ve Türkiyenin ilk özel resim
müzesi olan Selçuk Yaþar Müzesi bünyesindeki
Selçuk Yaþar Sanat Galerisi, 1990 yýlýnda hizmete
girmiþtir.
Vakýf, 2011 yýlýnda sanat faaliyetlerini müzenin
alt katýndaki galeride, Reyhan Abacýoðlu, Mustafa
Aslýer, Fahri Sümer, Lütfü Günay, Karma Sergi ve
Zafer Gençaydýn sergileriyle, Çeþme Altýn Yunus
Sanat Galerisinde ise Filiz Pelit, Burhan Doðançay
ve Þükran Ulucan ile yaz sergilerini sürdürmüþtür.
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Ana Sponsorluklarýmýz
Pýnar KSK

Balkan ve Dünya Salon Atletizm
Þampiyonasý

Diðer Sponsorluklarýmýz
 Antalya Valiliðinin Büyükþehir Belediyesi ve
ATSO ile ortaklaþa düzenlediði 9 Mayýs Avrupa
Gününe sponsorluk

Pýnar, 1998 yýlýndan bu yana Pýnar Karþýyaka adýyla
Türkiye Basketbol Birinci Liginde mücadelesine
devam eden basketbol takýmýný reklam bazýnda
desteklemektedir. Ayrýca, her yýl sayýlarý 1.000e
yakýn çocuk, Pýnarýn sponsorluðuyla Çiðli Selçuk
Yaþar Tesislerinde spor yapma olanaklarýndan
yararlanmaktadýr.

Pýnar, Türkiye, Balkan ve Dünya Salon Atletizm
Þampiyonasýna resmi içecek sponsoru olarak
destek vermektedir. Ayrýca Pýnar, Türkiye Atletizm
Federasyonu tarafýndan gerçekleþtirilen Avrupa
Takýmlar Atletizm Þampiyonasýna Ana Sponsor
olmuþtur.
ESTÝ Su Topu Takýmý

 Boðaziçi Üniversitesi Dans Festivali ana
sponsorluðu

Pýnar Karþýyaka 2011 yýlýnda Pýnarýn Ana
Sponsorluðunda gerçekleþtirilen Pýnar Cup
Turnuvasýnda ülkemizi baþarýyla temsil etmiþtir.

Pýnar Su 2008 yýlýndan beri Türkiye 1. Liginde
Ýzmiri baþarý ile temsil eden ESTÝ Su Topu
Takýmýnýn Ana Sponsorluðunu üstlenmiþtir.

 Ege Üniversitesi 9. Elektrokimya Kongresi
sponsorluðu

Pýnar Karþýyaka EuroChallenge Cupta
Pýnar Karþýyaka 2010-2011 Basketbol Liginde
EuroChallenge Cupta çeyrek finale çýkan tek Türk
basketbol takýmý olarak Avrupada Türkiyeyi baþarý
ile temsil etmiþtir.
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 Ankara Yenimahalle Belediyesi 5. Boya Bizden
Dostluk Sizden Boyama Þenliði Projesi boya
sponsorluðu

 Treyler Sanayicileri Derneði sponsorluðu
 Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediði,
140 bin katýlýmcý ile düzenlenen dünyanýn en
büyük açýkhava sergisi olan Sokak Sanatla
Güzel projesine ana sponsorluk
 Gebze Kaymakamlýðý Ýþte Benim Güzel
Okulum projesi boya sponsorluðu
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Ödüllerimiz
 KALDER Türkiye Müþteri Memnuniyeti Endeksi
(TMME) araþtýrmasý - süt ve meyve suyu
sektörlerinde 2007 yýlýndan bu yana tüketicilerin
en memnun olduðu marka: Pýnar
 TMMEnin kategori bazýnda 2011 yýlý ikinci
çeyrek sonuçlarýna göre müþteri
memnuniyetinin lider markasý: Pýnar Meyve
Suyu
 MediaCat Dergisi ve IPSOS KMG iþbirliðiyle
gerçekleþtirilen En Samimi Markalar 2011
süt ve süt ürünleri kategorisi araþtýrma sonucu
en samimi marka: Pýnar
 2011 yýlýnda GFK þirketi Repman itibar
araþtýrmalarý merkezince Türkiyede en itibarlý
ilk 10 þirketten biri: Pýnar
 AC Nielsen araþtýrma þirketi tarafýndan
gerçekleþtirilen araþtýrmada Türkiyede
tüketicilerin kendilerine en yakýn hissettiði 4.
marka: Pýnar

 AC Nielsenin süt, paketlenmiþ et ve tereyaðý
kategorilerinde ilk hatýrlanan marka
araþtýrmasý sonucu: Pýnar
 Reklam ödüllerinin Oscarý Effie Türkiye
Reklam Etkinliði Yarýþmasýnda altýn ödül: Pýnar
Çocuk Sütü Bir Tek Annem Olsun Bana Bir
Þey Olmaz reklam kampanyasý
 Kristal Elma Çok Mecralý Kampanya:
Pýnar Çocuk Sütü
 Ambalaj Sanayicileri Derneðinin düzenlediði,
özgün tasarýmlarýn ve fark yaratan çalýþmalarýn
ödüllendirildiði Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý
Grafik Tasarýmý Kategorisinde altýn ödül: Pýnar
Gurme Üçgen Peynir ambalajý, gümüþ ödül:
Pýnar Gurme Krem Peynir ambalajý
 2011 Brandlove en çok sevilen yoðurt marka
araþtýrmasý sonucu: Pýnar Yoðurt
 2011 Brandlove tüm sektörleri içeren
sýralamada 8. marka: Pýnar Yoðurt
 SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi
Derecelendirme Hizmetleri A.Þnin kurumsal
yönetim raporu deðerlendirme sonucu 10
üzerinden 8,34 ile deðerlendirilen þirket:
Pýnar Süt
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 Ege Bölgesi Sanayi Odasý firmalarý arasýnda
en yüksek vergi ödeyen ikinci þirket: Pýnar Süt
 Ýzmir Ticaret Odasý Safi Ticari Kazanç Bildirimi
ve Döviz Saðlama kategorilerinde altýn madalya:
Pýnar Süt
 Ýzmir Vergi Dairesi Baþkanlýðý kurumlar vergisi
kategorisinde Ýzmir ili rekortmen oda üyesi:
Pýnar Süt
 AC Nielsen Marka Bilinirliði araþtýrmasý
ambalajlý et kategorisinde ilk hatýrlanan marka:
Pýnar Et
 KALDER TMME iþlenmiþ et sektörü
araþtýrmasýnda 2007 yýlýndan bu yana
tüketicilerin en memnun olduðu marka:
Pýnar Et
 2011 yýlýnda GfK þirketi Repman itibar
araþtýrmalarý merkezince 1592 yönetici ile
gerçekleþtirilen en beðenilen paketlenmiþ et
sektörü þirketi araþtýrmasý sonucu: Pýnar Et

 Ýzmir Ticaret Odasý Safi Ticari Kazanç Bildirimi
ve Döviz Saðlama kategorilerinde gümüþ
madalya: Pýnar Et
 Ýzmir Vergi Dairesi Baþkanlýðý kurumlar vergisi
kategorisinde Ýzmir ili rekortmen oda üyesi:
Pýnar Et
 Ýzmir Ticaret Odasý vergi ödeme özel ödülü:
Pýnar Su
 Ýzmir Ticaret Odasý döviz saðlama
takdirnamesi: Pýnar Su
 TMMEnin kategori bazýnda 2011 yýlý ikinci
çeyrek sonuçlarýna göre müþteri
memnuniyetinin lider markasý: Pýnar Su
 Kocaeli Valiliði Ýstihdam ve Sosyal Sorumluluk
deðerlendirmesinde teþekkür belgesi: Dyo Boya
 Ýzmir Ticaret Odasý Döviz Saðlama
kategorilerinde altýn madalya: Viking Kaðýt

 Ege Bölgesi Sanayi Odasý firmalarý arasýnda
en yüksek vergi ödeyen dördüncü þirket:
Pýnar Et
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GRI Endeksi ve KÝS Ýlkeleri

GRI Endeksi
GRI Göstergeleri

Ýlgili KÝS

Raporlama

Raporda Bilginin Yer

Göstergeleri

Kapsamý

Aldýðý Bölüm

Sayfa No

Profil

3.7 Raporun kapsamý veya sýnýrý hakkýndaki özel kýsýtlamalarý

1.Strateji ve Analiz
KÝS Desteðe

kurulu baþkaný veya eþdeðer pozisyon) sürdürülebilirliðin

Devam Beyaný

Tam

Yönetim Kurulu

4-5

Ýcra Baþkanýnýn Mesajý

6-7

Rapor Ýçeriðinin

3

Tam

Aldýðý Bölüm

Tam

Rapor Ýçeriðinin

3.8 Ortak giriþimler, yan kuruluþlar, kiralanan tesisler, dýþarýdan

Tam

Rapor Ýçeriðinin

3.9 Raporda yer alan Göstergelerin ve diðer bilgilerin

Tam

Kýsaca Yaþar Holding

8-9

varsayýmlar ve teknikler de dahil, veri ölçüm teknikleri ve

2.3 Ana bölümler, faal þirketler, yan kuruluþlar ve ortak

Tam

Kýsaca Yaþar Holding

8-9

hesaplamalarýn esaslarý
3.10 Daha önceki raporlarda yer alan bilgilerin yeniden ifade

giriþimler de dahil, kurumun operasyonel yapýsý
2.4 Kurumun merkezinin bulunduðu yer

Tam

Arka Kapak Ýçi

Arka Kapak

edilmesinin yarattýðý etkiye dair açýklama ve bu yeniden

2.5 Kurumun faaliyet gösterdiði ülkelerin sayýsý ve ister baþlýca

Tam

Kýsaca Yaþar Holding

8-9

ifadenin nedenleri (ör. Þirket birleþmeleri ve satýnalma,

operasyonlarýn bulunduðu, isterse de raporda yer alan

temel yýllarýn/raporlama dönemlerinin, iþin niteliðinin,

sürdürülebilirlik konularý ile ilgisi bulunan ülkelerin adlarý

ölçüm yöntemlerinin deðiþimi)
Tam

Kýsaca Yaþar Holding

8-9

Belirlenmesi

3.11 Raporda uygulanan sýnýr, kapsam ve ölçüm yöntemlerinde

Tam

Kýsaca Yaþar Holding

8-9

Belirlenmesi

Tam

Raporlama Yaklaþýmýmýz

2-3

Tam

Raporlama Yaklaþýmýmýz

2-3

Tam

Raporlama Yaklaþýmýmýz

2-3

Tam

GRI Endeksi ve

116-120

deðiþiklikler

satýþlar (özel sektör kurumlarý için) veya net gelirler (kamu

GRI Ýçerik Endeksi

sektöründeki kurumlar için), Borç ve özsermaye cinsinden

3.12 Raporda yer alan Standart Açýklamalarýn yerini gösteren

dökümü yapýlan toplam iþletme sermayesi (özel sektör

tablo

kurumlarý için), Saðlanan ürün ve hizmetlerin miktarý

Denetim
Tam

Rapor Ýçeriðinin

3

KÝS Ýlkeleri
Raporumuz GRI G3

3.13 Raporun dýþ denetimden geçmesi konusundaki politika
ve geçerli uygulama. Saðlanan dýþ denetimin kapsamý ve

göstergeleri baz alýnarak

esasý, eðer sürdürülebilirlik raporuna dahil edilmemiþse, bu

hazýrlanmýþtýr ve baðýmsýz

3. Rapor Parametreleri

konulara açýklýk getirin. Ayrýca rapor hazýrlayan kurum ile

denetimden geçmemiþtir.

Rapor Profili

denetim saðlayýcýsýnýn/saðlayýcýlarýnýn arasýndaki iliþkiyi de

Belirlenmesi

veya mülkiyet ile ilgili önemli deðiþiklikler
Tam

Tam

yýl/takvim yýlý)

Ödüllerimiz

Rapor Ýçeriðinin

114-115

3

açýklayýn.
4. Yönetiþim, Taahhütler ve Katýlým

Belirlenmesi

3.2 En son yayýnlanan raporun tarihi (varsa)

Tam

Arka Kapak Ýçi

Arka Kapak

3.3 Rapolama döngüsü (yýllýk, iki yýllýk vs.)

Tam

Raporlama Yaklaþýmýmýz

2-3

3.4 Rapor ve içeriði hakkýndaki sorular için iletiþim adresi

Tam

Arka Kapak Ýçi

Arka Kapak

Kýsmi

Raporlama Yaklaþýmýmýz

2-3

Rapor Kapsamý ve Sýnýrý
3.5 Aþaðýdakileri de içerecek þekilde rapor içeriðini belirleme

Yönetiþim
4.2 En yüksek yönetiþim organý baþkanýn ayný zamanda

34-35

Tam

Kurumsal Yönetim

34-35

nedenlerini) belirtin

konularýn önem sýrasýna göre düzenlenmesi; c. Kurumun

yüksek yönetiþim organýnýn baðýmsýz ve/veya icra görevi

raporu kullanmasýný beklediði paydaþlarýn belirlenmesi

olmayan üyelerinin sayýsýný belirtin
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Kurumsal Yönetim

kurumun yönetimi dahilindeki iþlevlerini ve bu düzenlemenin
4.3 Üniter kurul yapýsýna sahip kurumlarla ilgli olarak, en

kiralanan tesisler, ortak giriþimler, tedarikçiler)

Tam

kurum içinde icra görevi olup olmadýðýný (ve eðer öyleyse,

süreci: a. Önceliklerin belirlenmesi; b. Rapor dahilindeki

3.6 Raporun sýnýrý (ör. Ülkeler, bölümler, yan kuruluþlar,

3

daha önceki raporlama periyotlarýna göre yaþanan önemli

sektörler ve müþteri/faydalanýcý çeþitleri de dahil)

3.1 Saðlanan bilgilerin ait olduðu raporlama dönemi (ör. Mali

3

veya kurumlar arasý karþýlaþtýrýlabilirliði önemli biçimde

2.2 Baþlýca markalar, ürünler ve/veya hizmetler

2.10 Raporlama esnasýnda alýnan ödüller

Sayfa No

toplanmasýnda uygulanan tahminlerin temelinde, yatan

Belirlenmesi

2.9 Raporlama dönemi esnasýnda gerçekleþen büyüklük yapý

Raporda Bilginin Yer

Kapsamý

etkileyebilen diðer kuruluþlar hakkýndaki raporlamanýn esasý

2. Kurumsal Profil

2.8 Rapor hazýrlayan kurumun ölçeði: Çalýþan sayýsý, Net

Raporlama

tedarik edilen operasyonlar ve raporlama dönemleri arasý

Baþkanýnýn Mesajý

kurumla ve onun stratejisi ile olan ilgisi hakkýndaki beyaný

2.7 Hizmet verilen pazarlar (coðrafi daðýlým, hizmet verilen

Ýlgili KÝS
Göstergeleri

belirtin

1.1 Kurumun en üst düzey karar vericisinin (ör. CEO, yönetim

2.1 Kurum adý

GRI Göstergeleri

Tam

Rapor Ýçeriðinin

3

Belirlenmesi
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GRI Endeksi ve KÝS Ýlkeleri

GRI Göstergeleri

Ýlgili KÝS

Raporlama

Raporda Bilginin Yer

Göstergeleri

Kapsamý

Aldýðý Bölüm

Kýsmi

Kurumsal Yönetim

34-35

Tam

Risk Yönetimi

38-39

4.4 Hissedarlarýn ve çalýþanlarýn en yüksek yönetiþim organýna

Sayfa No

GRI Göstergeleri

Ýlgili KÝS

Raporlama

Raporda Bilginin Yer

Göstergeleri

Kapsamý

Aldýðý Bölüm

EN23 Önemli sýzýntýlarýn toplam sayýsý ve hacmi

KÝS 8

Tam

Çevre Duyarlýlýðýmýz ve

EN24 Basel Sözleþmesi, EkI, II, III ve VIII koþullarý kapsamýnda

KÝS 8

Tam

Çevre Duyarlýlýðýmýz ve

tavsiye veya talimat verme mekanizmalarý
kaçýnmasýný saðlamak amacýyla uygulamaya konan

tehlikeli kabul edilen atýklarýndan taþýnan, ithal edilen, ihraç

süreçler

edilen ya da iþlem görenlerin aðýrlýðý ve uluslararasý

4.7 En yüksek yönetiþim organý üyelerinin kurumun ekonomik,

Tam

Kurumsal Ýtibar Yönetimi

36-37

EN26 Ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik

etmek üzere yetkilerinin ve uzmanlýklarýnýn saptanmasý

giriþimler ve bu etki azalýmýnýn boyutlarý

süreci

EN27 Satýlmýþ ürünlerin ve bunlarýn ambalaj malzemelerinin

4.8 Kurum bünyesinde geliþtirilmiþ, ekonomik, çevresel ve

Tam

sosyal performas ile ilgili misyon veya diðer beyanlarý,

Yaþar Topluluðu

42-43

LA1 Ýstihdam türüne, iþ sözleþmesine ve bölgesine göre

Paydaþ Katýlýmý

toplam iþgücü

listesi

Sivil Toplum Kuruluþlarý ve

Tam

62-63

Sektör Temsilcileri ile

Tam

LA2 Yaþ grubuna cinsiyete ve bölgeye göre personel devir
LA4 Toplu iþ sözleþmeleri kapsamýna giren çalýþanlarýn yüzdesi

Tam

Ýstihdam Verilerimiz

86-87

KÝS 6

Tam

Ýstihdam Verilerimiz

86-87

KÝS 1, KÝS 3

Tam

Sendika ve Toplu Ýþ

76

Þözleþmesi

Yönetim Yaklaþýmý

LA5 Toplu sözleþmelerde belirtilip belirtilmediði de dahil,

EC1 Gelirler, iþletme maliyetleri, çalýþan ücretleri, baðýþlar

Yaþar Topluluðu ekonomik

önemli operasyonel deðiþiklikler konusunda asgari ihbar

ve diðer toplumsal yatýrýmlar, birikmiþ karlar ve sermaye

verilerine aþaðýda yer alan

süresi

saðlayýcýlarý ile devletlere yapýlan ödemeler de dahil,

web sitelerinden

LA7 Yaralanma, meslek hastalýklarý, kayberilen günler ve iþe

üretilen ve daðýtýlan doðrudan ekonomik deðer

ulaþýlabilmektedir.

devamsýzlýk oranlarý ve ölümle sonuçlanan iþ kazalarýnýn

www.yasar.com.tr

bölgelere göre daðýlýmý

www.investyh.com

LA8 Ciddi hastalýklarla ilgili olarak iþgücü mensuplarýna,

Çevresel

ailelerine veya yerel halka yardým etmek üzere uygulanan

Yönetim Yaklaþýmý

eðitim, öðretim, rehberlik, hastalýk önleme ve risk kontrol

EN3 Birincil enerji kaynaðýna göre doðrudan enerji tüketimi

KÝS 8

Tam

Yapýlan Ýyileþtirme Çalýþmalarý

48-49

programlarý

EN4 Birincil enerji kaynaðýna göre dolaylý enerji tüketimi

KÝS 8

Tam

Yapýlan Ýyileþtirme Çalýþmalarý

48-49

LA9 Sendikalarla yapýlan toplu sözleþmelerin kapsamýna giren

KÝS 8, KÝS 9

Kýsmi

Enerji Verimliliði

56-61

saðlýk ve güvenlik konularý

sayesinde saðlanan enerji tasarrufu
KÝS 8, KÝS 9

Kýsmi

Enerji Verimliliði

56-61

Tam

Çalýþanlarýn Yasal Haklarý

66

KÝS 1

Kýsmi

Ýþ Güvenliði

73

KÝS 1

Tam

Eðitim Programlarý ve Saðlýk

72

Kontrolleri

KÝS 1

LA11 Çalýþanlarýn istihdam edilebilirliðinin sürekliliðini
destekleyen ve onlara kariyerlerinin bitiminde yardým

azalmalar

edecek beceri geliþtirme ve yaþam boyu eðitim programlarý
KÝS 8, KÝS 9

Kýsmi

Enerji Verimliliði

56-61

edilen azalmalar

Tam

Sendika ve Toplu Ýþ

Tam

Çalýþanlarýmýza Verilen Diðer

Tam

Çalýþan Geliþimi Hakký

68-71

Tam

Performans Deðerlendirme

68-70

Sistemi

deðerlendirmesi alan çalýþanlarýn yüzdesi
Kýsmi

Su Yönetimi

82-83

LA13 Çalýþanlarýn cinsiyet, yaþ grubu, azýnlýk grubu üyeliði

KÝS 7, KÝS 8,

Tam

Karbon Azaltým Projelerimiz

50-51

ve diðer çeþitlilik göstergelerine göre daðýlýmý ve yönetiþim

Kýsmi

Ambalaj Atýðý ve Katý Atýk
Yönetimi

84-85

azalmalar

KÝS 9

EN22 Türüne ve bertaraf yöntemine göre toplam atýk aðýrlýðý

KÝS 8

organlarýnýn kompozisyonu

70-71

Eðitimler

LA12 Düzenli þekilde performans ve kariyer geliþimi

KÝS 8

76-77

Þözleþmesi

düþen yýllýk ortalama eðtimi saatleri

giriþimlerin sonucunda enerji gereksinimlerindeki
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KÝS 3

LA10 Çalýþan kategorisine göre yýllýk olarak çalýþan baþýna

kullanan ürün ve hizmet saðlama giriþimleri ve bu

EN18 Sera gazý emisyonlarýný azaltma giriþimleri ve elde edilen

84-85

Yönetimi

Ekonomik

EN8 Kaynaðýna göre toplam su çekimi

Ambalaj Atýðý ve Katý Atýk

hýzý ve kurumdan ayrýlanlarýn toplam sayýsý

Ýþbirliði

EN7 Dolaylý enerji tüketimini azaltma giriþimleri ve elde

84-85

Yönetimi

KÝS 9
KÝS 8, KÝS 9

Ambalaj Atýðý ve Katý Atýk

Yönetim Yaklaþýmý

Yaklaþýmý

Tam

KÝS7, KÝS 8,

kategorilerine göre geri toplanma yüzdesi

uygulamalarýn durumu
4.14 Kurum tarafýndan katýlýmý saðlanan paydaþ gruplarýnýn

Ýlkelerimiz

Ýþgücü Uygulamalarý ve Ýnsana Yakýþýr Ýþ

Sürdürülebilirlik

davranýþ kurallarý ve prensipler ve bunlara dair

78-79

sevkiyatý yapýlan taþýnan atýklarýn yüzdelik payý

çevresel ve sosyal konular hakkýndaki stratejisine rehberlik

EN6 Enerji verimliliði saðlayan veya yenilenebilir enerji

78-79

Ýlkelerimiz

4.6 En yüksek yönetiþim organýnýn çýkar çatýþmalarýndan

EN5 Kaynaklarýn korunmasý ve verimliliði artýrma çalýþmalarý

Sayfa No

KÝS 1, KÝS 6

Tam

Çalýþanlarýn Cinsiyet Daðýlým

88-90

Göstergeleri
Çalýþanlarýn Yaþ Ortalamasý

91-93

Göstergeleri
118-119

GRI Endeksi ve KÝS Ýlkeleri

GRI Göstergeleri

Ýlgili KÝS

Raporlama

Raporda Bilginin Yer

Göstergeleri

Kapsamý

Aldýðý Bölüm

KÝS 1, KÝS 6

Tam

Ücret Tespiti

Sayfa No

Raporun Adý

Dönemi

Yaþar 2009* KÝS

01/01/2008

Ýlerleme Bildirimi

31/12/2009

ücretlerinin kadýnlarýnkine göre oraný

Yaþar 2010 KÝS

01/01/2010

Ýnsan Haklarý

Ýlerleme Bildirimi

31/12/2010

Yaþar 2011

01/01/2011

Sürdürülebilirlik

31/12/2011

LA14 Çalýþan kategorisine göre erkek çalýþanlarýn kök

66

Yönetim Yaklaþýmý
HR6 Çocuk iþçiliði vakalarý açýsýndan önemli riske sahip olduðu
belirlenen operasyonlar ve çocuk iþçiliðinin ortadan

KÝS 1, KÝS 2,

Tam

Çocuk Ýstihdamý

66

KÝS 5

Yayýmlanma Tarihi

Yayýmlanma Tarihi

30.03.2010

5-8 sayfalarda belirtilen þirketler

08.04.2011

9-13 sayfalarda belirtilen þirketler

06.07.2012

12-33 sayfalarda belirtilen þirketler

Raporu

kaldýrýlmasýna yönelik olarak alýnan önlemler
HR7 Zorla veya zorunlu tutarak çalýþtýrma vakalarý açýsýndan
önemli risk içerdiði belirlenen operasyonlar ve zorla veya

KÝS 1, KÝS 2,

Tam

Zorla Çalýþtýrma ve Angarya

66

Güvenlik Hizmetleri

75

KÝS 4

zorunlu tutarak çalýþtýrmanýn ortadan kaldýrýlmasýna
yönelik olarak alýnan önlemler
HR8 Kurumun operasyonlarýyla ilgili olan insan haklarý unsurlarý

KÝS 1, KÝS 2

Paydaþ Geri Dönüþü Ýçin e-posta Adresleri:

hakkýndaki kurum politikalarý veya prosedürleri konusunda

Yaþar Topluluðu tarafýndan yayýmlanan
Sürdürülebilirlik Raporu ile ilgili olarak her türlü
görüþ, öneri ve sorunuzu aþaðýda yer alan eposta adresine iletebilirsiniz.

eðitilen güvenlik personelinin yüzdesi
Toplum
Yönetim Yaklaþýmý
SO2 Yolsuzlukla ilgili riskler yönünden analiz edilen iþletme

KÝS 10

Kýsmi

Risk Yönetimi
Ýþ Etiði

birimlerinin yüzdesi ve toplam sayýsý
SO4 Yolsuzluk vakalarýna karþý alýnan önlemler

38-41

KÝS 10

Kýsmi

Risk Yönetimi

dahaiyibiryasamicin@yasar.com.tr

38-41

Ýþ Etiði

Yaþar 2011 Sürdürülebilirlik Raporu sadece
bilgilendirme amacýyla hazýrlanmýþtýr ve raporun
kapsadýðý döneme ait doðru ve güvenilir olduðuna
inanýlan bilgi ve kaynaklar kullanýlmýþtýr. Bu raporda
yer alan içerik herhangi bir beyan, garanti veya
taahhüt olarak yorumlanamayacaðý gibi bu içeriðin
eksiksiz ve deðiþmez olduðu garanti
edilmemektedir.

Ürün Sorumluluðu
Yönetim Yaklaþýmý
PR5 Müþteri memnuniyetin ölçen anket sonuçlarý da dahil

Tam

olmak üzere müþteri memnuniyetine yönelik uygulamalar

Tüketicilerimizin Yaþamýna

96-97

Kattýðýmýz Deðer: Müþteri
Memnuniyeti

KÝS Ýlkeleri
Konular

Küresel Ýlkeler

Ýnsan Haklarý

Ýlke 1 - Ýþ Dünyasý ilan edilmiþ insan haklarýný desteklemeli ve bu haklara saygý duymalýdýr.

Bu raporun, her hakký Yaþar Holding A.Þ.ye aittir.
Sürdürülebilirlik Raporlama Ekip Üyelerine
Teþekkür

Ýlke 2 - Ýþ dünyasý, insan haklarý ihlallerinin suç ortaðý olmamalýdýr.
Ýþ ve Ýþgücü

Ýlke 3 - Ýþ dünyasý, çalýþanlarýn sendikalaþma ve toplu müzakere özgürlüðünü desteklemelidir.

Yaþar 2011 Sürdürülebilirlik Raporu'nun
hazýrlanmasýndaki katkýlarý nedeni ile;

Ýlke 4 - Her türlü zorla ve zorunlu çalýþtýrmaya son verilmelidir.
Ýlke 5 - Her türlü çocuk iþçiliðe son verimelidir.
Ýlke 6 - Ýþe alma ve çalýþma süreçlerinde ayrýmcýlýða son verilmelidir.
Çevre

Yolsuzluk Karþýtlýðý

Sürdürülebilir Kalkýnma Komitesi,

Ýlke 7 - Ýþ dünyasý çevre sorunlarýna karþý ihtiyati yaklaþýmlarý desteklemelidir.
Ýlke 8 - Ýþ dünyasý çevreye yönelik sorumluluðu artýracak her türlü faaliyete ve oluþuma destek vermelidir.

KÝS Raporlama Ekip Üyeleri,

Ýlke 9 - Çevre dostu teknolojileriin geliþmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý özendirilmelidir.

Karbon Ayakizi Ekip Üyelerine ve

Ýlke 10 - Ýþ dünyasý rüþvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.
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Karbon Liderlerimize içten teþekkürlerimizle...

(*) Yaþar Topluluðunun ilk raporudur.
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