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Değerli Paydaşlarımız, 

İklim değişikliği ve beraberinde getirdiği aşırı hava 
olayları, nüfus artışı, tüketici davranışlarının değişmesi, 
teknoloji ve dijitalleşme gibi küresel eğilimler gıda 
sektörünü dönüştürmeye devam ediyor. Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri 2050 
yılında dünya nüfusunun 9,7 milyara ulaşacağını ön 
görürken, bu nüfusu beslemek için küresel gıda üreti-
minin yaklaşık %50 artması gerekeceğini belirtiyor1.

2020 yılında ise COVID-19 salgını hayatımızı derinden 
etkilemeye ve dönüştürmeye devam ediyor. Gıdaya 
talebinin artmasına neden olan salgın sonucunda gıda 
güvenliği ve tedarik zincirleri başta olmak üzere çeşitli 
sorunlar gündeme geldi2. Ülke sınırlarının kapatılması 
ve kısıtlamalarla birlikte aksayan lojistik ve taşımacılık, 
küresel tedarik zincirlerini olumsuz etkiledi. Yerel ve 
sağlıklı gıdanın öneminin arttığı bu dönemde talebin 
aşırı artması un, maya, unlu mamuller, makarna ve 
konserve gıdalar gibi yiyeceklerin tükenmesine sebep 
oldu. Üreticilerin talebi karşılamak için kapasite 
artırması ve çalışanlarını virüse karşı koruması, sağlıklı 
ve güvenli bir iş ortamında üretime devam edilebilmesi 
için hızlı ek önlemler uygulaması gerekti. Finansal ve 

finansal olmayan risklerin etkilerinin daha çok hissedil-
diği bu dönemi, sürdürülebilirliği iş modeline entegre 
eden şirketlerin daha iyi yönettiği görülüyor3.

Besler olarak biz de Yıldız Holding’in küresel sürdürü-
lebilirlik liderliği vizyonu doğrultusunda önemli adım-
lar atmaya devam ediyoruz. Yıldız Holding olarak ‘Bu 
Dünya Bizim’ stratejisi altında yer alan dünya, toplum 
ve ürün alanlarında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 
performansımızı artırmayı hedefliyoruz. 

Tedarikte küreselleşmenin aksine yerel kaynakların 
önemini vurgulayan bu dönemde %96'sı yerel olmak 
üzere 974 iş ortağı ile çalışıyoruz. Tedarikçileri risk 
seviyelerine göre haritalandırıyor, gıda güvenliği, 
kalite, çevresel ve sosyal açıdan denetimlere tabi 
tutuyoruz. 

Ürünlerimizin kalite ve güvenliği konularına büyük 
önem gösteriyor, sağlıklı bir yaşamı teşvik etmeyi 
amaçlıyoruz. Ürünlerimizin tamamını uluslararası gıda 
güvenliği standartları çerçevesinde üretiyoruz. BRC 
(British Retail Consortium – İngiliz Perakendeciler 
Birliği) Global Gıda Standardı denetlemesinde A grade 

konumundayız. ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 
sertifikaları ile entegre bir yönetim sistemi benimsiyo-
ruz. Buna ek olarak, ISO 22000 Gıda Güvenliği, Ameri-
kan Pastacılık Enstitüsü (American Institute of Bakery 
- AIB) belgelerini alarak kalite konusunda sektörde 
öncü pozisyonumuzu devam ettiriyoruz.

Ürettiğimiz değeri artırmak, çevresel etkiyi azaltmak 
ve değişen iş ve dünya koşullarına yanıt verebilmek 
için Ar-Ge yatırımları büyük önem taşıyor. Bu kapsam-
da başlattığımız TÜBİTAK destekli Teknoloji ve Yenilik 
Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) kapsamında 
3 projeye, T.C. Tarım Bakanlığı destekli Tarımsal Araş-
tırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
projesine ve Avrupa Birliği Smart Electronics – EURIPI-
DES Akıllı Ambalaj projelerinde ilerlemeye devam 
ediyoruz. Kaynakların etkin kullanımını sağlamayı, 
kaynak israfını önlemeyi, doğal bitkisel kaynakların 
değerlendirilmesini ve yeni nesil ambalajlar geliştiril-
mesini hedefleyen bu projeler ile Besler, sektörün 
sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlayacak. 2019 
yılında Ar-Ge’ye yaklaşık 7 milyon TL ayırarak ve Ar-Ge 
ve inovasyon ile geliştirdiğimiz ürünlerin toplam satış 
gelirleri içindeki payı geçtiğimiz yıla oranla %9 artarak 
%13’e ulaştı.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından her yıl 
düzenli olarak yayımlanan Küresel Riskler Raporu’nda 
(The Global Risks Report) 2020’de ilk defa 10 riskin 
8'ini çevresel riskler oluşturdu4. İklim değişikliği ve 
beraberinde getirdiği çevresel problemler ülke ve 
toplumları derinden etkilemeye devam ediyor. İklim 
değişikliğiyle mücadelede kamu kurumlarını destekle-
mek ve atılan adımları hızlandırmak için özel sektöre 
de önemli bir rol düşüyor, özellikle gıda ve tarım sektö-
ründe, üreticiden son tüketiciye kadar tüm değer 
zincirinde sera gazı salınımlarını azaltmaya yönelik 
atılan adımların hızlanması gerekiyor. Besler olarak, 
çevreye yaptığımız yatırım ve harcamalarımızı 2018 
yılına oranla %33 artırarak 1.951.411 TL'ye çıkardık. Etkin 
bir  enerji  yönetimi  yaklaşımı  ile  enerji  verimliliğini 

artırmak ve sera gazı salınımlarını azaltmak için 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda 2019 yılında 
5,86 milyon TL'nin üzerinde maddi tasarrufa eş değer 
27.074 MWh enerji tasarruf sağladık. Bu çalışmalar 
sonucunda sera gazı salınımlarımızı 2017 yılına göre 
%18 oranında azalttık. Su verimliliği çalışmaları ile 2019 
yılında 40.336 m3 suyu yeniden kullandık. Kaynak 
kullanımında verimlilik ve iyileştirme çalışmalarıyla 
yıllık atık miktarını 139 ton azalttık. 

Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine önem 
veriyor, bu kapsamda eğitim programlarına yatırım 
yapıyor, çalışan bağlılığını artırmayı hedefliyoruz. 
Çalışanlarımıza verdiğimiz değer kapsamında onlara 
her zaman güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamayı 
hedefliyoruz. Bu kapsamda, 2019 yılında çalışan başına 
6,2 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdik. İSG 
eğitimleri toplam eğitimlerin %44’ini oluşturdu.

Bu vesileyle faaliyetlerimizin çevresel, sosyal, 
ekonomik ve yönetim alanlarındaki performansını 
paylaştığımız üçüncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu 
sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Başta 
çalışma arkadaşlarım olmak üzere rapora katkısı olan 
tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 

Saygılarımla, 

Şükrü ÇİN 
Kerevitaş ve Yağ İş Birimi CEO

1 WRI, How to Sustainably Feed 10 Billion People by 2050, in 21 Charts
2 COVID-19 pandemic – impact on food and agriculture, 2020, FAO
3 The heart of resilient leadership: Responding to COVID-19

4The Global Risks Report 2020, World Economic Forum

ŞÜKRÜ ÇİN
Kerevitaş ve

Yağ İş Birimi CEO
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Rapor Hakkında 
Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Besler) 
olarak, Yıldız Holding’in ‘Bu Dünya Bizim’ sürdürülebi-
lirlik stratejisi doğrultusunda hazırladığımız bu üçüncü 
sürdürülebilirlik raporu kurumsal yönetim, sosyal ve 
çevresel alanlardaki performansımızı içeriyor. Besler ve 
iş ortağı Marsa Yağ San. ve Tic. A.Ş'nin dahil olduğu 
rapor 1 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki verileri 
kapsıyor.

Bu rapor GRI Standartları: Temel seçeneğine uyumlu 
olarak hazırlanmıştır. GRI Gıda Sektör Eki ile Sürdürüle-
bilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu’nun (SASB) 
Gıda Sektörü ekinden yararlanılmıştır.

Besler Hakkında 
1992 yılında İstanbul'da 90.000 m2 'lik bir alan üzerin-
de kuruluş çalışmalarına başlanan Besler, 1994 yılında 
devreye alınarak, başta yemeklik likit yağlar ve gıda 
sanayi için endüstriyel margarin üretmeye başladı. 
Bugün, İstanbul ve Adana Tesislerinde toplam 
590.000 ton/yıl kurulu kapasite ile üretimlerine devam 
eden ve Marsa’yı da bünyesinde barındıran Besler, 
Teremyağ, Bizim Yağ, Luna, Yayla gibi markalara 
üretim yapıyor ve yağ sektöründe pazar lideri konu-
mundadır. Avrupa Ülkeleri başta olmak üzere altı 
kıtanın tamamına üretiminin %15,5 ini ihraç eden Besler 
ve Marsa, tüketici grubu margarinlerde de sektör lideri 
konumundadır. Dondurulmuş gıda sektörünün lideri 
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş 2017 yılında 
Besler’i satın almıştır. 

Besler Gıda, İstanbul’da 280.000 ton/yıl üretim kapa-
sitesine sahiptir. İstanbul’da iki margarin üretim tesisi, 

Kurumsal Yönetim
İş başarımız için tüm faaliyetlerimizi; etik, adil, şe�af, 
hesap verebilir ve sorumlu kurumsal yönetim anlayışıy-
la yönetmeyi gereklilik olarak görüyoruz. Ayrıca işimi-
zin temelinde dürüstlük ve etik bir yaklaşım gözetmek 
yer alıyor. Sürdürülebilirlik anlayışımızla harmanladığı-
mız iş değerlerimiz bizi sektörümüzde farklı kılıyor.

İş koşullarının sürekli değişkenlik gösterdiği günümüz-
de kurumsal yönetim anlayışı faaliyetlerimizi güvenilir 
bir şekilde devam ettirmemizi sağlıyor. En yüksek 
yönetim organı olan Yönetim Kurulu, 4 üyeden 
oluşmaktadır.

Rapor ile ilgili soru, görüş ve önerilerinizi 
info@besler.com.tr adresine iletebilirsiniz.

bir sıvı yağ dolum tesisi, Türkiye’nin ilk ve tek fraksiyon 
tesisi, iki yağ rafinasyon tesisi barındıran Besler Gıda, 
kojenerasyon tesisiyle de kendi enerjisini üretmektedir. 

Besler bünyesinde faaliyet gösteren Marsa Yağ Sanayi 
ve Tic. A.Ş. en yüksek teknoloji ile gıda endüstrisi, 
catering ve pastacılık sektörüne yönelik yağlar 
üretmektedir. Otel, motel, tatil köyleri, restoran 
mutfakları ve pastanelerin tüketimine yönelik ürettiği 
Ustam grubu ürünleri pasta ustalarının ve mutfak 
şeflerinin hizmetine sunmaktadır. İhracatta Ona, Evet, 
Sabah markalarına tüketici margarin üretimi yapmak-
tadır. Adana fabrikası Türkiye’de tek alana kurulu en 
büyük fabrikadır. Tesis, yılda 200.000 ton margarin, 
100.000 ton sıvı yağ üretim kapasitesine sahiptir. AB 
standartlarına uygun üretimle Türkiye’nin yanı sıra 
ABD ve AB ülkelerine de ürünlerini ihraç etmektedir.

Risk Yönetimi
Varlığımızı, işimizin devamlılığını ve gelişimini tehdit edebilecek mevcut ve yükselen risklerin tamamını risk yöne-
timi kapsamında tespit ediyoruz. Finansal ve finansal olmayan tüm riskleri belirleyerek, bu risklere karşı önlemler 
almak ve riskleri doğru yönetmek için çalışıyoruz. Riskleri risk matrisi üzerinde haritalandırıyor ve gerekli güncel-
lemelerle tüm risklerimizi takip ediyoruz. İç denetim sistemimizin yanı sıra Yıldız Holding’in denetim birimleri de 
şirketimizde düzenli denetimler gerçekleştiriyor ve tespitlerde bulunuyor.



Çalışmalarımız 2030 Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçları’na da katkı sağlıyor. 
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Yıldız Holding Etik İlkeler ve Çalışma 
Prensipleri kitapçığına buradan 
ulaşabilirsiniz.

Etik İş Anlayışı
İş süreçlerimize, Yıldız Holding çatısı altında belirlenen 
Etik İlkeler ve Çalışma Prensipleri rehberlik ediyor. Etik 
kurallar;

Etik ilkelerin, çalışanlarımız ve iş ilişkisinde bulunduğu-
muz tüm paydaşlar tarafından benimsenmesini ve 
uygulanmasını önemsiyoruz. Bunun için tüm çalışanla-
ra Etik İlkeler ve Çalışma Prensipleri kitapçığını tebliğ 
ediyor, kuralları kabul ettiklerine dair yazılı beyanlarını 
alıyor ve etik konusunda eğitimler veriyoruz. 2018 
yılında 190 kişi*saat olmak üzere etik eğitimi düzenle-
dik. Üçüncü taraflarla yaptığımız tüm sözleşmelerde 
etik kurallarımıza uygun hareket edilmesini bekliyoruz. 

Çalışanlarımız etik konularla ilgili tespit ettikleri ihlalle-
ri, doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı’na yazılı olarak, 
Yıldız Holding sistemi aracılığıyla Etik Bildirim Hattı 
(0216 524 34 24) üzerinden veya etik.bildirim@yildiz-
holding.com.tr e-posta adresi ile iletebiliyor. Bunun 
dışında müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz başta olmak 
üzere tüm paydaşlarımız usulsüzlük gibi durumların 
bildirimi için Yıldız Holding Müşteri İletişim Merkezi 
(MİM) kanalını kullanabiliyor. 2019 yılında alınan 
herhangi bir bildirim bulunmuyor.

Yasalara Uyum Ve Sorumluluklar

İnsan Ve Çalışan Hakları

Çevre, Sağlık Ve Güvenlik

Kara Para Aklamanın Önlenmesi Ve Yolsuzlukla 
Mücadele

Şahıslara Karşı Sorumluluklar

Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük, Bağışlar Ve 
Sürdürülebilirlik

Kurumsal Ve Kişisel Çıkarların Ayrımı

Şirket Varlıklarının Korunması Ve Veri Gizliliği 
Konularını Kapsıyor. 

Dünya – İyileştirmek: Doğal kaynakları koruyarak, 
gelecek nesiller için çevreyi korumak ve büyümemizin 
çevreye olumsuz etkiler bırakmadan gerçekleşmesini 
sağlamak 

Toplum – Birlikte Güçlenmek: Çalışanlar ve toplum 
için sosyal ve ekonomik kalkınmayı, toplumsal eşitliği 
ve refahı sağlayan iş modeli uygulamak 

Ürün – İlham Vermek: Toplum genelinin besin ve gıda 
ürünlerine erişimini sağlamak, besin değeri yüksek 
gıdalar ile sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek ve bunu bir 
yaşam tarzı olarak sunmak

Sürdürülebilirlik 
Yönetimi
Yıldız Holding’in ‘Bu Dünya Bizim’ stratejisiyle hayata 
geçirdiği sürdürülebilirlik dönüşümünde Besler olarak 
katkı sağlıyoruz. Dünya (İyileştirmek), Toplum (Birlikte 
Güçlenmek), Ürün (İlham Vermek) olmak üzere üç 
stratejik alana odaklanan ‘Bu Dünya Bizim’ stratejisi 
çerçevesinde faaliyetlerimizin çevresel, sosyal ve 
ekonomik etkilerini yönetiyoruz. 

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızda paydaşlarımızın 
görüşleriyle belirlediğimiz öncelikli konu alanlarına 
odaklanıyoruz. Farklı birimlerden uzman ve yöneticile-
rin katıldığı çalıştaylardaki görüşler ile küresel ve 
sektörel risk ve trendleri birlikte değerlendirerek 
oluşturduğumuz önceliklerimizi Yıldız Holding’in üç 
ana sürdürülebilirlik alanı altında yönetiyoruz. 

Çalışmaları yürütürken paydaşlarımızın katkılarını da 
almaya önem veriyoruz. Ana paydaş gruplarımızı 
çalışanlar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, 
dernekler, müşteriler, tedarikçiler ve üniversiteler 
olarak tanımlıyoruz. İnternet sitesi, sosyal medya, 
memnuniyet anketleri, toplantılar, iç iletişim duyurula-
rı, kariyer günleri gibi farklı mecralar üzerinden 
paydaşlarla iletişimimizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımız 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına da katkı 
sağlıyor. 

Sürdürülebilirlik Kurulu
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki 
performansımızı geliştirmek ve bu alanlardaki riskleri-
mizi yönetmenin iş başarımıza etkisinin bilincindeyiz. 
Sürdürülebilirlik stratejisini belirleyen, sürdürülebilirlik 
alanındaki politika, hedef ve uygulamalarını yürüten, 
izleme ve denetleme amacıyla Yönetim Kurulu’na 
raporlama yapan Sürdürülebilirlik Kurulu’nu kurduk. 
Kurulun, sürdürülebilirlik çalışmalarımıza ivme kazan-
dırmak için daha koordineli çalışmalar yapılmasına 
aracı olmasını hedefliyoruz. Yönetim Kurulu’na bağlı 
olarak faaliyet gösteren Sürdürülebilirlik Kurulu’na Yağ 
İş Birimi Başkan Yardımcısı başkanlık ediyor. Kurul, Mali 
İşler Direktörü, Pazarlama Direktörü, Tedarik Zinciri 

Direktörü, Ar-Ge Direktörü, Besler Fabrika Direktörü, 
İhracat Direktörü, Türkiye Satış Direktörü, İnsan 
Kaynakları Müdürü olmak üzere 9 üyeden oluşuyor. 
Kurul sekretaryasını ise Besler Fabrika Direktörü 
gerçekleştiriyor. Söz konusu yapılanmayla, önümüzde-
ki yıllarda sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı 
daha etkin yönetecek ve sürdürülebilirlik stratejimize 
yön verecek, şirketimizin performansını geliştirecek 
uygulamalar hayata geçireceğiz. 2019 yılı içerisinde 
kurul Genel Koordinasyon Toplantısı adı altında topla-
narak genel değerlendirme ve aylık rapor değerlendir-
meleri gerçekleştirilmiştir.

ÖNCELİKLİ KONULAR

DÜNYA TOPLUM ÜRÜN
Su yönetimi

Enerji ve iklim 
yönetimi

Atık yönetimi

Yetenek yönetimi

İş sağlığı ve 
güvenliği

Tedarik zinciri 
yönetimi

Dijital dönüşüm 
ve inovasyon

Sağlık ve 
Beslenme (yeni 
ürün geliştirme)

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

İKLİM
EYLEMİ

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM



ÜRÜN
İlham Vermek



ÜRÜN

Güvenli ve Kaliteli 
Ürünler

İşimizi yaparken müşteri odaklılığı 
daima ön planda tutuyoruz. 
Ürünlerimizle topluma sağlıklı 
beslenme konusunda ilham 
veriyoruz.

Türkiye’de bitkisel yağ sektöründe kaliteli ürünlerimiz-
le öne çıkıyoruz. Ürün portföyünü çeşitlendirmek ve 
müşterilere yeni ürünler sunmak sürdürülebilirlik önce-
liklerimiz arasında yer alıyor. Ürün geliştirme aşamala-
rında ise yeni tüketim alışkanlıkları, müşterilerimizin 
beklentileri ve sektörü etkileyen küresel eğilimleri esas 
alıyoruz.

İşimiz, insan hayatına dokunuyor. Kaliteli ve güvenli 
ürünlerimizle sağlıklı bir yaşamı teşvik etmeyi amaçlı-
yoruz. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, 
mineraller ve suyun yeterli oranda tüketilmesi sağlıklı 
bir yaşam için temel gereklilik. Yağlar ise, vücudun 
enerji üretimi için gereken temel enerji kaynakları 
arasında bulunuyor. Bu yaşamsal ihtiyacı karşılamak 
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için iyi ve kaliteli yağlar sunuyoruz. Üretimde gıda 
güvenliği ve kaliteye verdiğimiz önem sayesinde Türki-
ye’nin en çok tercih edilen yağ markaları arasında yer 
alıyoruz.

Besler Gıda Güvenliği Politikası, tüketicilerin ihtiyaç ve 
beklentilerini anlayarak uluslararası standartlarda 
kaliteli ve güvenli ürünler sağlamayı güvence altına 
alırken, bize üretim aşamaları için bir çerçeve sunuyor. 

Kahvaltılık yağ üretimiyle başladığımız yolculuğumuz-
da bugün tüketici yağları, sıvı yağlar, endüstriyel ve 
pastacılık yağları kategorileri ile geniş bir ürün portfö-
yüne ulaştık.

İlham Vermek



BRC (British Retail Consortium – İngiliz Perakendeciler 
Birliği) Global Gıda Standardı denetlemesinde A grade 
konumundayız. Ürünlerimizin tamamını uluslararası 
gıda güvenliği standartları çerçevesinde üretiyoruz. 
Tüketici sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında iç 
denetim ekibi ile aylık saha denetimi yapıyor, yılda dört 
kez gerçekleştirilen toplantılarda gıda güvenliği ile 
ilişkili tüm konular gıda güvenliği ekibi ile değerlendiri-
yoruz. Bu konuları, yıllık olarak üst yönetim ile paylaşı-
yoruz. 

Kalite ve gıda güvenliğine dair müşteri bildirimleri 
değerlendiriyor, aksiyonlar alarak sürekli iyileştirmeler 
yapıyoruz. Çalışanlarımız düzenli olarak gıda güvenliği 
ve kalite eğitimlerine tabi tutulmaktadır.

SATIŞLAR

Tanker-Endüstriyel (%29,3)

Pastacılık (%19,15)

Endüstriyel (%6,39)

Catering (%5,92)

Tüketici (%39,2)

39,2

29,3
19,15

6,39 5,92
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Ürünlerimizin tamamını 

uluslararası gıda güvenliği 

standartları çerçevesinde üretiyoruz.

2019 yılında ürünlerimizin sağlık ve güvenlik 
etkileri ile ilgili herhangi bir uyumsuzluk yaşan-
madı.

-ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgeleri-
nin üçüne birden sahibiz.

-ISO 22000 Gıda Güvenliği, Amerikan Pastacılık 
Enstitüsü (American Institute of Bakery - AIB) 
belgelerini alarak kalite konusunda sektörde öncü 
pozisyonumuzu devam ettiriyoruz.



Üretim Zinciri
1992’de 60 bin ton yağ üretimi ile başlayan yolculuğu-
muzda tüketicilere daima kaliteli, güvenli ve lezzetli 
ürünler sunarak sürekli kapasite artırımına gittik. 
Bugün itibarıyla yılda 292,5 bin ton üretim seviyesine 
ulaştık. Bu yolculukta her geçen gün tedarikçilerimiz 
ile birlikte gelişiyoruz. Tedarikçilerimizin güçlenmesi ve 
gelişmesini gelecekteki başarılarımızın güvencesi 
olarak görüyoruz.

Müşterilerimizin ve tüketicilerin beklentilerini karşıla-
mak için doğru tedarikçiden doğru ham madde satın 
almak büyük önem taşıyor. Bunu gerçekleştirmek için, 
tedarik zinciri yönetimi ve üretim zincirinin her halka-

Ar-Ge ve İnovasyon
Yenilikçi ürünlerle sektörde rekabet avantajı sağlamak, 
yarattığımız değeri artırmak, çevresel etkimizi azalt-
mak, değişen iş ve dünya koşullarına çevik şekilde 
yanıt verebilmek için Ar-Ge ve inovasyon yetkinlikleri-
mizi geliştiriyoruz.

2016 yılında kurduğumuz Ar-Ge Merkezi, Yıldız 
Holding gıda grubunda ve Türkiye’nin bitkisel yağ ve 
margarin sektöründeki ilk Ar-Ge Merkezi konumunda. 
2019 itibarıyla Merkez’de toplam 29 araştırmacı ve 
teknisyen istihdam ediyoruz. 2019’da Ar-Ge’ye yakla-
şık 6 milyon 650 bin TL bütçe ayırdık. Ar-Ge ve inovas-
yon ile geliştirdiğimiz ürünlerin toplam satış gelirleri 

Ham maddeleri gıda güvenliği sertifikalı (food grade) olarak temin ediyoruz. Bu şekilde gıdaya temas eden tüm 
ürünlerin gıda güvenliği standartlarına uygun olmasını garanti altına alıyoruz. Tedarikçilerimizin tamamının BRC, 
Helal, ISO 9001 ve ISO 22000 sertifikalarına sahip olma zorunluluğu bulunuyor.

Kaliteli ve sağlıklı ürün sunmanın en temel şartlarından hijyeni sağlamak üzere üretim hatlarının girişlerinde hijyen 
bariyerleri ile görsel ve yazılı olarak üretime giriş kuralları bulunuyor. Fabrika girişlerinde tüm ziyaretçilere gıda 
güvenliği açısından uyulması gereken kuralları görsel ve yazılı olarak anlatıyoruz. Üretimdeki çalışanlarımıza sıfır 
hata eğitimleri veriyoruz. Ek olarak, 2019’da kalite planlarına erişim ile ilgili güncelleme eğitimi verilmiştir.

Ürün portföyümüzdeki kâse ve paket margarinlerimizin tamamında, iç piyasa pastacılık yağları ve endüstriyel 
ürünlerimizin ise %95'inde trans yağ bulunmuyor. 
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sında operasyonel mükemmellik odak alanlarımızı 
oluşturuyor.

2019 itibarıyla 974 tedarikçi ile çalışıyoruz. Tedarikçile-
rin yaklaşık %96’sı yerel tedarikçilerden oluşuyor. Teda-
rikçileri risk seviyesine göre değerlendiriyor ve risk 
seviyesine göre yıllık denetim planları oluşturuyoruz. 
Düşük riskli tedarikçilerin ISO 9001, Orta ve yüksek 
riskli tedarikçilerin ISO 9001 ve Gıda Güvenliği Belge-
si’ne sahip olmaları beklenmektedir. Ek olarak, tedarik-
çilerimizi gıda güvenliği, kalite, çevresel ve sosyal 
denetime tabi tutuyoruz. Çevresel ve sosyal denetim-
den geçen tedarikçi sayısı 2019 yılında 7 oldu. 

1992 60 Bin
Ton Yağ

292,5
Bin Ton Yağ

2019

içindeki payı 2018’de %4 iken 2019 itibarıyla %13’e 
ulaştı.

Üretim süreçlerinde doğal kaynakları verimli kullana-
rak ve kayıpları önleyerek maliyet avantajı sağlıyor, 
çevresel ayak izimizi azaltıyoruz. 2019’da bu alandaki 
çalışmalarımızla yaklaşık 2,6 milyon TL tasarruf sağla-
dık. Ar-ge yatırımlarımız sayesinde insan kaynakları, 
fabrika direktörlüğü başta olmak üzere tüm iş süreçle-
rinde ulaştığımız tasarruf ise 13,03 milyon TL olarak 
ölçüldü. 

Ar-Ge ve inovasyon ile 
geliştirdiğimiz ürünlerin toplam 

satış gelirleri içindeki payı 2019’da 

%13 oldu.



Ar-Ge ve inovasyon projelerimizi, yağ ve yağın kullanıl-
dığı endüstriyel ürünlerdeki yeni eğilimleri, yasal 
mevzuatlardaki değişiklikleri takip ederek ve müşteri 
memnuniyetini göz önünde tutarak yürütüyoruz. 2019 
yılında Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları kapsamında 
bazı ürünlerde geliştirme ve yenilik çalışmalarını 
tamamladık.

TEYDEB kapsamında tamamlanan ve 
devam eden toplam 6 projemiz bulunuyor. 
Bu projeler ile;

Ar-Ge Merkezi’nde üniversite, Avrupa Birliği, 
Tübitak-MAM ve T.C. Tarım Bakanlığı Enstitüleriyle iş 
birliği kurarak çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Projeler 
arasında TÜBİTAK destekli Teknoloji ve Yenilik Destek 
Programları Başkanlığı (TEYDEB) projesi, T.C. Tarım 
Bakanlığı destekli Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü (TAGEM) projesi ve Avrupa Birliği 
bulunuyor. Projeler sürdürülebilirlik açısından kaynak-
ların etkin kullanımını sağlamayı, kaynak israfını 
önlemeyi, yeterince değerlendirilemeyen doğal 
bitkisel kaynakların değerlendirilmesini hedefliyor.

Türkiye'de tereyağı ve margarin karışımını ilk kez piyasaya sunduk. 

Margarin ve doğal tereyağı lezzetini bir araya getirerek, geleneksel süt yönündeki tereyağı 
lezzetini veren optimum NMR değerleri için; laboratuvarda yağ kompozisyonları ile farklı 
tereyağı oranları denedik. Çeşitli bitkisel yağ kombinasyonları ile farklı çeşit ve yoğunluklarda 
aromaları bir araya getirerek, pilot ölçekli paket margarin denemelerini tamamladık. Bu 
denemelerde farklı tedarikçilerden alınan tereyağlarını deneyerek en uygun olan tereyağını 
kullandık. 

İlk defa yüksek oranda tereyağ (AMF) içeren ürün geliştirdik. 

Paket margarinde ürün paketlendiği için yağın paketlenebilir sertlikte olması ve ürünün raf 
ömrü sırasında erimeden kalitesini koruması önemli. Tereyağlı paket margarinlerin parlak, 
kremsi ve pürüzsüz kristal yapısını sağlayabilmek için yağ kompozisyon ve formülasyon 
belirlemek için laboratuvar ve pilot tesiste çalışmalar gerçekleştirdik.

Tereyağlı kase ve paket margarin ürünlerinin eldesi için tuz ve sade yağ miktarlarını optimize 
etme çalışmaları gerçekleştirdik. Proje kapsamında hedef ürünlerin lezzet testleri, tuz ve süt 
içeriklerini ayrı ayrı inceledik, pilot tesiste prototip denemeleri yapılarak tüketici testlerini 
tamamladık. 

Tereyağlı paket margarini için daha önce ürünlerimizde kullanılmayan yeni bir alüminyum 
bazlı kompozit ambalaj kullanmaya başladık.

Yurt dışından ithal edilen katma değerli ürünlerin geliştirilmesine odaklandık. Bu kapsamda 4 
ayrı ürün geliştirerek normal şartlar altında ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesini 
sağladık. 

Trans yağ içermeyen yüksek kaliteli yağ geliştirme projesini tamamlayarak 3 ayrı yeni ürün 
geliştirdik. 

2021’de tamamlanmak üzere zeytinlerin kalitesinin bozulmadan saklanabilmesi için yağ 
formulü çalışmasına başladık. Proje kapsamında 3 ayrı ürün geliştirdik ve müşteri testlerini 
yapmaya başladık. Bu çalışmanın sonunda zeytin küflenmesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz.

2022’de tamamlamayı hedeflediğimiz başka bir proje ile ayçiçek yağının saflık oranlarının 
tespit edilmesi üzerine çalışmalar yürütüyoruz.

1
2
3
4
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Sürdürülebilirliğe katkı sağlayan 
Ar-Ge projeleri

Ürünün raf ömrü boyunca biyolojik kalitesinin korunmasını sağlayan koruyuculara alternatif 
olarak bitikisel koruyucular geliştiriyoruz. TAGEM iş birliği ile yürüttüğümüz projede 2019 
itibarıyla raf ömrü testlerini gerçekleştirdik. En etkili ve uygun bileşimlerin geliştirimesine 
yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Proje sonucunda, alternatif doğal bileşim içeren 
ürünlerimiz doğal kaynaklı katkı ve koruyuculara verilen ve yapay bileşenler içermeyen 
e-free ve/veya clean label kapsamına girecektir. 

Avrupa Birliği Smart Electronics – EURIPIDES Akıllı Ambalaj projesi kapsamında margarine 
uygun, ürünün tazeliğini uzun süre koruyacak, doğal antioksidanlı, sızdırmaz, akıllı sensöre 
sahip ambalaj geliştirmeyi hedefliyoruz.  2023 yılına kadar tamamlanması planlanan proje, 
Türkiye, Portekiz ve Çekya ortaklığında yürütülüyor. Yeni sürdürülebilir ambalajlara sahip 
olacak ürünlerimiz e-free ve/veya clean label kapsamına girecek.

1

2
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Ar-Ge inovasyon çalışmalarını gerçekleştirirken 
çalışanlarımızın yenilikçi fikirlerinden besleniyoruz. 
Yıldız Holding bünyesindeki Akıl Küpü sistemi aracılı-
ğıyla, çalışanlarımız yenilikçi fikir ve iyileştirme önerile-
rini ilgili birimlere aktarabiliyor ve bu bildirimlere yanıt 
alabiliyorlar. Böylece her birim ve seviyeden katkı 
alarak yenilikçi fikirlerin oluşmasını destekliyoruz. Anlık 
Ödül Sistemi ile şirkete fayda, maliyet avantajı ve süreç 
optimizasyonu sağlayan öneriler için ödüllendirme 
yapıyoruz.

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu 

(TGDF) iş birliği ile hazırlanan "Gıda ve İçecek Sektörü için Tuz Azaltma ve Uygula-

ma Rehberi" Sodyum/Tuz Azaltma Hedefleri yayınlanmadan önce Ar-Ge Merkezi 

girişimiyle ürünlerimizdeki tuz miktarını gönüllü olarak gözden geçirdik. İç piyasa-

daki ürünlerimizin tuz oranını 2023 için hedeflenen bu limite uygun olarak belirledik.



TOPLUM
Birlikte Güçlenmek



TOPLUM
Birlikte Güçlenmek

Çalışanlar

Çalışanlar ve toplum için sosyal ve 
ekonomik kalkınmayı destekleyen ve 
toplumsal eşitlik ve refahı gözeten bir iş 
modeli benimsiyoruz. Bu iş modeli 
doğrultusunda sunduğumuz olanaklarla 
toplumla birlikte güçleniyoruz.

Sektörümüzün önde gelen yağ üreticisi olarak hedefle-
rimize ulaşmada ve sektördeki rekabet gücümüzün 
artmasında nitelikli insan kaynağımız önemli bir rol 
oynuyor. Yeni nesil yeteneklerin iş hayatına katılmasıy-
la beraber mevcut ve yeni yetenekleri en etkin bir 
şekilde yönetecek uzun vadeli yaklaşımların benimsen-
mesi gerekiyor. Bu doğrultuda Besler’ de nitelikli bir 
insan kaynağı için çalışanlarımızı geliştirmeye ve 
güçlendirmeye odaklanıyor, 21. yüzyıl iş dünyasının 
yetkinliklerine sahip olmalarını sağlıyoruz. Çalışanları-
mızdan aldığımız güç ile müşterilerimizin farklılaşan 
taleplerine en iyi şekilde cevap veriyoruz. Çalışanları-
mızın mutluluğu için yeteneklerini en iyi şekilde ortaya 
koyabilecekleri adil, eşit, sağlıklı ve güvenli bir çalışma 
ortamı sunuyoruz. 
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Performans ve kariyer 
yönetimi
Hedef ve yetkinlik bazında performans ve Kariyer Yönetim Sistemi sayesinde çalışanların performansını değer-
lendiriyoruz. Yıldız Holding bünyesinde uygulanan Performans Yönetim Sistemini merkez bir sistem olarak beyaz 
yakalı çalışanlara uyguluyoruz. Bu sistem bir yıllık süre içinde hedef belirleme, ara değerlendirme ve değerlendir-
me dönemi olmak üzere üç ana dönemden oluşuyor. 

Yetenek Yönetimi 
Nitelikli iş gücünü etkin bir şekilde yönetirken sektör 
ve günümüz yetkinliklerine sahip olmalarını sağlamak 
gibi konular sektörümüzü şekillendiriyor.  Uzman ve 
nitelikli çalışanlarımız hedeflerimize güçlü bir şekilde 
ulaşıp sektörde rekabet avantajı elde etmemizi sağlı-
yor. Çalışanlarımızın yeteneklerini doğru şekilde yöne-
terek insan kaynağımızı sürdürülebilir hale getiriyoruz.  
Bu doğrultuda, çalışanların performansını tarafsız 
şekilde değerlendiriyor, potansiyellerini keşfetmeleri 
ve yetkinliklerini geliştirmeleri yönünde kariyer planla-
ması yapıyor ve ihtiyaçlarına uygun eğitimler veriyo-
ruz. İnsan kaynakları uygulamalarımız konusunda 
çalışanların geri bildirimlerini dikkate alıyor ve buna 
göre çalışanlara daha uygun eğitimler sunuyoruz.

2019 yılı itibarıyla şirketimizde 519 çalışan istihdam 
ediyoruz. Çalışanların %37’si beyaz yakalı ve %63’ü 
mavi yakalı çalışanlardan oluşuyor. Mavi yakalı çalışan-
ların tamamı toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunu-
yor.

Tüm çalışanlara İşe alım, öğrenme ve gelişim, kariyer 
planlaması, ücretlendirme dahil olmak üzere insan 
kaynakları süreçlerinde herhangi bir ayrım gözetmek-
sizin eşit şartlar sunuyoruz. Besler olarak kadınların iş 
hayatında eşit imkanlara sahip olmasını destekliyoruz. 
Şirketimizde yönetim seviyesindeki çalışanların %34’ü-
nü kadınlar oluşturuyor.

KATEGORİYE GÖRE
ÇALIŞANLAR

Beyaz Yakalı

Mavi Yakalı

39,2

29,3
19,15 %63%37

Besler Gıda’da 
yöneticilerin 

%34’ü 
kadınlardan 

oluşuyor. 
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Hedef
Belirleme

Ara
Değerlendirme Değerlendirme

Performans
Yönetim
Sistemi



YILLARA GÖRE
ÇALIŞAN ORANLARI

5-10 Yıl

10 Yıl +

0-5 Yıl
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Beyaz yakalı çalışanların hedefleri şirket hedeflerine 
uygun bir şekilde belirleniyor. Hedefler organizasyon 
yapısı içinde en üst kademeden başlayarak tüm kade-
meleri kapsayacak şekilde dağıtılıyor. Yıldız Holding 
Liderlik Yetkinliklerini rehber alarak çalışanların perfor-
manslarını ölçüyoruz. Değerlendirme sonuçları; 
çalışanların kariyer ve eğitim planlaması, insan kaynağı 
planlaması, ücretlendirme ve primlere karar verilmesi 
konularında belirleyici oluyor.

Mavi yakalı çalışanlara ise aylık bazda bir performans 
değerlendirme sistemi uyguluyoruz. Değerlendirme 
sonucunda çalışanların gelişim alanlarını belirliyor ve 
buna göre planlama yapıyoruz. 

İnsan Kaynakları Planlama (İKP) süreci şirketimizi 
geleceğe hazırlamamızı sağlıyor. İKP ile şirket olarak 
belirlenen stratejik hedeflerimize ulaşmamızı destekle-
yen insan kaynağını ve buna bağlı ihtiyaç ve gereksi-
nimlerini önceden planlıyoruz. Mevcut insan kaynağı-
nın yeterliliğini değerlendirerek çalışanların kariyer 
planları da gözeterek, çalışanların yetenek gelişimlerini 
takip ediyoruz. 

Yıldız Holding ile uyumlu olmak üzere koçluk ve 
mentörlük sistemini ve gelişim programlarını hayata 
geçiriyoruz. Öğrenme ve gelişim modeli olarak 
70-20-10 yaklaşımını uyguluyoruz. Bu modelde 

Ayrıca, Yıldız Holding’in kuşaklar arası entegrasyonu 
sağlamak üzere düzenlediği Usta-Çırak buluşmalarına 
katılarak koçluk çalışmalarına katkı sağlıyoruz. Şirketi-
mizdeki açık iş pozisyonlarına, Yıldız Holding ve şirket-
lerinin kariyer portalı olan Önce Biz uygulaması üzerin-
den gelen başvurulara öncelik veriyoruz.

Uyguladığımız ücretlendirme politikası Yıldız 
Holding’in Ücretlendirme Sistemine uygun şekilde 
belirleniyor. Bu kapsamda ücretlendirme politikası 
belirlenirken performans değerlendirme sonuçları, 
şirket ücret artış bütçesi, iş gücü piyasası araştırmaları, 
sektörde hedeflenen rekabetçi konumlandırma, şirket 
performansı ve ekonomik göstergeleri göz önünde 
bulunduruyoruz. Beyaz yakalı çalışanların ücretlendir-
mesinde, çalışanın bulunduğu pozisyonun kademesini 
esas alarak ücret seviyesini belirliyor ve tüm ücretlerin 
bu ücret bandı içinde kalmasını sağlıyoruz. Mavi yakalı 
çalışanların ücret artışını ise toplu iş sözleşmesi kapsa-
mında yapıyoruz. Çalışanlara pozisyona göre değişen 
çeşitli yan haklar sunuyoruz. 

eğitim uygulamalarının %70’i mevcut sorumlulukların 
genişletilmesi, rotasyon, gönüllü çalışmalar gibi iş 
başında yaşanan deneyimlere, 

%20’si mentorluk, koçluk gibi şirket içerisindeki farklı 
iletişim kanallarına ve 

%10’u eğitimler, konferanslar, sertifika programları gibi 
geleneksel öğrenme metodolojisine dayanıyor. 

İnsan
Kaynakları 

Planlama süreci ile 
şirketimizi geleceğe 

hazırlıyoruz.

Eğitim ve gelişim
Çalışanların kariyer yolculuklarında kişisel ve mesleki 
gelişimlerini çeşitli eğitimlerle destekliyoruz. Bu 
sayede hem çalışanların yetkinliklerini güçlendiriyor 
hem de şirket olarak belirlediğimiz stratejik hedeflere 
ulaşmak için gerekli nitelikli insan kaynağını yetiştiriyo-
ruz. Alanında uzmanlaşan çalışanlarla müşterilerin 

beklentilerini karşılayarak müşteri memnuniyetini ön 
planda tutuyor ve geliştiriyoruz. 

Şirketimizin hedefleriyle birlikte insan kaynakları 
planlama süreçleri ve performans değerlendirme 
sonuçlarını da göz önünde bulundurarak beyaz yaka 
ve mavi yaka çalışanlarımız için farklı ve ihtiyaçlarına 
uygun eğitimler planlıyoruz. Gıda güvenliğinden dijital 
dönüşüm ve liderlik eğitimine, sürdürülebilirlikten ISO 
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimine kadar 
çeşitli alanlarda eğitimler sunuyoruz. 2019 yılında 
çalışan başına 14,3 saat eğitim verdik. Önümüzdeki 
yıllarda eğitim saatlerini yükseltmeyi amaçlıyor, 
yüksek potansiyele sahip çalışanlara yönelik aksiyon 
planları doğrultusunda farklı eğitim planları hazırlama-
yı hedefliyoruz.

Çalışan bağlılığı ve 
memnuniyeti
Çalışanların mutlu ve güvende hissettiği ve uzun vadeli 
kariyer planları yaptığı, gelişebilecekleri bir iş ortamı 
sunmaya dikkat ediyoruz. Bunun için çalışanlardan 
gelen her türlü geri bildirimi dikkate alarak insan 
kaynakları uygulamalarımızı ve iş ortamlarımızı iyileşti-
riyoruz. Şirketimizdeki çalışanların %56’sı 5 yıldan uzun 
süredir ekibimizde görev alıyor.

%44

%33

%24



İş Sağlığı ve 
Güvenliği
Üretim yapan bir şirket olarak iş sağlığı ve güvenliği 
sektörümüzün en temel konularından biri. Faaliyet 
gösterdiğimiz sektörün barındırdığı iş sağlığı ve 
güvenliği (İSG) risklerini proaktif şekilde yönetmek 
önceliklerimiz arasında yer alıyor. İş sağlığı ve güvenli-
ği kurallarını ilgili yükümlü yasal mevzuatlarla birlikte, 
uluslararası kabul gören sahip olduğumuz OHSAS 
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi-
ne uygun şekilde yerine getiriyoruz. İş sağlığı ve 
güvenliği politikamız doğrultusunda fabrika ve ofisleri-
mizde İSG risklerimizi düzenli takip ediyor ve iyileştir-
meler gerçekleştiriyoruz. 

Fabrika Direktörü, iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu 
en üst düzey yönetici olarak Yağ İş Birim Başkan 
Yardımcısına konuyla ilgili doğrudan raporlama 
yapıyor. Fabrika Direktörü, İcra Kurulu Başkanı’na üç 
raporlama uzaklıkta görev yapıyor. İSG Kurulu, 1 iş 
veren vekili ve 1 kurul sekreteri ile birlikte 2 kapsam içi 
ve kapsam dışı çalışan olmak üzere 11 üyeden oluşuyor. 
İSG Kurulu’nun İSG politikalarını oluşturma, bu alanda 
önlemlerin ve tedbirlerin alınması, çalışanları yönlen-
dirme ve yönetimi bilgilendirme gibi farklı sorumluluk-
ları bulunuyor.   

İSG risklerimizi belirleyerek sınıflandırıyor ve önleyici 
eylemler alıyoruz. Başta gelen İSG risklerini sırasıyla; 
faaliyet sırasında ortaya çıkma ihtimali olan kaygan 
zemin, yüksekte çalışma, gürültü, kimyasal tehlikeler 
ve elektrik olarak tanımlıyoruz. 

Kaza sıklık ve ağırlık oranlarının düşürülmesi, çalışan 
başına tehlikeli durum ve ramak kala bildirimlerinin 
azaltılması, eğitim planlaması gerçekleştirilmesi gibi 
konularda İSG hedeflerini yıllık bazda planlayarak takip 
ediyoruz. Kaza bildirimleri ve takibini bir yazılım 
üzerinden sağlıyoruz. İnsan Kaynakları departmanı ise 
bildirimleri Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
sistemi üzerinden iletiyor.

2019 yılında çalışan başına 6,2 saat iş sağlığı ve güven-
liği eğitimi verdik. İSG eğitimleri toplam eğitimlerin 
%44’ini oluşturdu
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Çeşitli insan kaynakları uygulamalarıyla çalışanlarımız 
geri bildirimlerini bizimle paylaşabiliyor. Kapı Kapı İK 
uygulaması kapsamında insan kaynakları yöneticileri 
üretim, teknik ve diğer bölümleri yerlerinde ziyaret 
ederek çalışanların geri bildirimlerini dinlediği toplantı-
lar düzenleniyor. Haftalık ve aylık kahvaltı organizas-
yonlarında üst yönetim ile çalışanlar buluşuyor. Ortak 
iletişim platformunda üst yönetim ile beyaz yakalı 
çalışanlar, endüstriyel ilişkiler toplantısında ise üst 
yönetim ve mavi yakalı çalışanlar bir araya geliyor. 

Çalışanların iş hayatında sosyalleşmesini destekliyoruz. 
Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren fotoğraf-
çılık, gezi, yemek gibi alanlardaki gönüllülük kulüpleri-
ne çalışanların katılmasını teşvik ediyoruz. Ayrıca, 
Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay gibi yardım 
kuruluşlarıyla gerçekleştirdiğimiz iş birliklerinde 
çalışanların aktif rol almasına önem veriyoruz. 

Beyaz yakalı çalışanlarımız Yıldız Holding Anlık Ödül-
lendirme sistemine dahil olup, bu sistem kapsamında 
yöneticiler, şirkete belirgin şekilde katkısı olan bir 
çalışanı ödüle aday gösterebiliyor. İlgili çalışanın üst 
yöneticisine doğrudan ulaşan anlık ödüllendirme 
önerisi, değerlendirme sonucu uygun bulunması halin-
de çalışan ödüllendiriliyor. Mavi yakalı çalışanlar ise 
Akıl Küpü isimli öneri programı kapsamında Yıldız 
Holding Müşteri İlişkileri Merkezi ile çeşitli konularda 
önerilerini paylaşıyor. Birinci seçilen öneri sahiplerini 
ödüllendiriyoruz. 2019 yılında, 62 çalışan Ayın Yıldızları 
Ödülü, 15 çalışan ise Anlık Ödül aldı.

Çalışanlar, Yıldız Holding Etik İlkeler ve Çalışma Pren-
siplerinin ihlal edilmesinden ve/veya kanuna aykırı 
olmasından şüphelendikleri eylemleri etik.bildirim@yil-
dizholding.com.tr e-posta adresi ve +90 216 524 34 24 
numaralı telefon ile bildirebiliyor. Ayrıca, çalışanların 
geri bildirimlerini iletebileceği dilek ve şikâyet kutuları 
bulunduruyoruz. 2019 yılında çalışanlar tarafından Etik 
Hatta gelen 4 bildirimin hepsi çözüme kavuşturuldu.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 

toplam eğitimlerin %44’ini 

oluşturdu.

Yıldız Holding Etik İlkeler ve Çalışma 
Prensipleri’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Verileri 2019

Kaza sıklık oranı 2,66

Meslek hastalığı oranı 0

Kayıp gün oranı (LDR) 86,3

Devamsızlık oranı %0,345

Taşeron Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Verileri 2019

Kaza sıklık oranı 4,89

Meslek hastalığı oranı 0

Kayıp gün oranı (LDR) 80,7

Devamsızlık oranı %0,325



DÜNYA
İyileştirmek



DÜNYA
İyileştirmek

Çevre Yönetimi

Sürdürülebilirlik altında tanımladığımız 
üç yaklaşımımızdan biri olan Dünyayı 
İyileştirmek ile, doğal kaynakları 
korumayı, büyürken çevresel etkimizi 
azaltmayı ve gelecek nesillere daha iyi 
bir dünya bırakmayı hedef koyuyoruz.

Nüfus artışı, tüketim alışkanlıklarının değişmesi, iklim 
değişikliğinin hızlanması ve etkilerinin artması çevre ve 
doğal yaşam üzerindeki olumsuz sonuçları arttırıyor. 
Doğal kaynakların etkin kullanımı, iklim değişikliğiyle 
mücadele ve biyoçeşitliliğin korunması için özel sektö-
rün üstlendiği sorumluluk git gide artıyor. Özellikle 
doğal kaynaklara ve iklime bağlı olan gıda sektöründe 
bu konular her gün daha da öne çıkıyor. Gıda sektörün-
de sürdürülebilirliğin sağlanması için enerji, atık ve 
suyun etkin yönetilmesi önem taşıyor. Besler olarak, 
çevreye karşı sorumluluğumuz ve gıda sektöründeki 
konumumuzla sektörün sürdürülebilirliğine katkı sağlı-
yoruz.

Ürün Kalitesi ve Ar-Ge politikalarımız çerçevesinde 
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tüm değer zincirinde çevresel etkimizin farkında 
olarak enerji ve doğal kaynakları etkin ve verimli kulla-
nıyoruz. Kurumsal çevre politikalarımızın yanı sıra 
uluslararası sertifikasyonlardan da yararlanıyoruz. 
Sahip olduğumuz ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 
ISO 50001 Enerji Yönetimi sertifikaları çevre yöneti-
minde yol gösterici oluyor. 

Her yıl çevre yönetimi kapsamında orta veya uzun 
vadeli hedefler belirliyor, hedeflerimiz çerçevesinde 
kaydettiğimiz ilerlemeleri yakından takip ediyoruz. 
Çevre yatırım ve harcamalarımız bir önceki yıla oranla 
%33 artarak 1.951.411 TL'ye ulaştı. Bunların yanı sıra, 
2019 yılında arıtma tesisi koku ve su salımı sınır değeri-
nin aşılması sonucunda toplam 133.859 TL çevre cezası 
aldık.
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Çevre yatırım ve 
harcamalarımız 
bir önceki yıla 
oranla %33 

artarak 1.951.411 
TL'ye ulaştı.

ÇEVRE YATIRIM ve
HARCAMALARI (TL)

2017 2018 2019

1,169,755

1,471,226

1,951,411%66 Artış

YILLARA GÖRE
SERA GAZI SALIMI

(ton CO2e)

2017 2018 2019

82,639

72,127
67,712

İklim Değişikliği ve 
Enerji Yönetimi
Küresel ısınmayla birlikte değişen iklim şartları yağışla-
rın azalmasına, dengesizleşmesine ve aşırı hava olayla-
rının artmasına neden oluyor. Tüm bu olumsuzluklar 
ham maddelerimizi temin ettiğimiz tarımsal üretimi 
doğrudan etkiliyor ve iklim değişikliğiyle mücadelede 
atılan her adım işimizin devamlılığı için büyük önem 
taşıyor. 

İklim değişikliği ile mücadelede başta karbondioksit 
olmak üzere sera gazı salınımlarının azaltılması gereki-
yor. Bunu enerji verimliliğini artırarak ve elde edilen 
enerjide yenilenebilir kaynakların payını artırarak 
başarmak mümkün. Besler olarak, üretim kapasitemizi 
büyütürken enerji verimliliğimizi artırmayı, başta sera 
gazı salınımları olmak üzere çevresel etkimizi azaltma-
yı hedefliyoruz. 

Çevre ve Enerji Yönetim Sistemlerimiz doğrultusunda 
amaç ve hedefler belirleyerek sürekli iyileştirmeyi, 
enerjiyi ve kaynakları etkin ve verimli kullanarak israfı 
engellemeyi ve çevreyi korumayı hedefliyoruz. Yöne-
tim sistemi çerçevesinde sürdürülebilirlik konusunda 
bilinci arttırmanın büyük bir önemi olduğunun farkın-
dayız. Bu sebeple, tüm çalışanları ve müşterileri, enerji 
verimliliği ve yönetimi konularında eğitmeye devam 
ediyoruz. 

2017 yılında ödül aldığımız Kurumsal Enerji Hareketiyle 
Sıfır Kayıp Yolcuğumuz dahilinde enerji verimliliği 
projelerimiz devam ediyor. Enerji yönetimi yatırımları-
mızın önemli bir kısmını oluşturan verimlilik yatırımları-
nı buhar, elektrik, doğalgaz ve buhar kazanı yanma 
verimliliği alanlarında gerçekleştiriyoruz. Tesisimizde 
bulunan kojenerasyon sistemi sayesinde elektrik ve 
buharı aynı anda üretiyor, enerji tasarrufu sağlıyoruz. 
2019 yılında hayata geçirdiğimiz enerji projeleri, iyileş-
tirmeler ve verimliliği artırıcı çalışmalar sonucunda 
5,86 milyon TL'nin üzerinde maddi tasarrufa eş değer 
27.074 MWh enerji tasarruf sağladık. Bu çalışmalar 
neticesinde 9.422 ton CO2 sera gazı salınımının önüne 
geçtik. 

2019 yılı sera gazı salımı 67.712 ton CO2 olarak ölçüldü. 
Gerçekleştirdiğimiz enerji verimlilik ve iyileştirme 
projeleri sayesinde sera gazı salınımlarını 2017 yılına 
göre %18 oranında, 2018 yılına göre ise %7 oranında 
azalttık.

Verimlilik yatırımlarımızın yanı sıra yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımına ve yaygınlaştırılmasına 
kaynak sağlıyoruz. Sosyal tesisimizde kullanılan suyu, 
güneş enerjisi ile ısıtıyoruz. Bu uygulamamız ile yıllık 
yaklaşık 25 bin kWh enerji tasarruf ediyoruz. 

Gerçekleştirdiğimiz enerji 

verimlilik ve iyileştirme projeleri 

sayesinde sera gazı salınımlarımızı 

2017 yılına göre %18 oranında, 2018 

yılına göre ise 
%7 oranında 
azal�ık.



Yeniden kullanım ve atık suyun 

azaltılması çalışmalarında 2019 

yılında 40.336 m3 suyu geri 

kazandık. Atık su miktarında ise 

2018 yılına göre yaklaşık %4 

oranında azalım sağladık. 

YILLARA GÖRE
ATIK SU MİKTARI (m3)

2017 2018 2019

847,853

683,345 656,850

YILLARA GÖRE
TEHLİKESİZ

ATIK MİKTARI (TON)

2017 2018 2019

9,652

7,393

5,891

Su Yönetimi
Tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak için su 
güvenliği büyük bir önem taşıyor. İklim değişikliği ile 
buzulların erimesi ve yağışların azalması su kıtlığı olan 
bölgelerde üretim üzerinde baskı kurarken su riskinin 
olmadığı bölgelerde su kıtlığına sebep oluyor. Gıda 
sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanmasında büyük 
önemi olan ve tarım sektörünün ana girdilerinden olan 
su kaynakları, yüksek önem verdiğimiz konular arasın-
da yer alıyor. Su tüketimimizi takip ediyor, yeniden 
kullanım ve atık su azaltılması konularında hedefler 
koyuyoruz.

Su kaynaklarının korunması ve suyun verimli yönetil-
mesi kurumsal kültürümüzde önemli yeri bulunuyor.  
Yeniden kullanım ve atık suyun azaltılması çalışmala-
rında 2019 yılında 40.336 m3 suyu geri kazandık. Atık 
su miktarında ise 2018 yılına göre yaklaşık %4 oranında 
azalım sağladık. 

Atık Yönetimi
Atık yönetimi kapsamında geri dönüştürerek ve 
yeniden değerlendirerek atıklarımızı azaltmayı hedefli-
yoruz. Ürettiğimiz atığı kaynağında azaltmak, mümkün 
olduğu her alanda geri dönüştürmek ve tekrar kullanıl-
masını sağlamak amacıyla yatırımlarımız devam 
ediyor.

Katı atık ve ambalajlar, çevresel performansımız 
içerisinde önemli alanlardan biri olarak yer alıyor. Geri 
dönüşüm ve tekrar geri kazandırma alanlarında 
çalışmalarımız devam ediyor. 

Marsa Gıda'da 2019 yılında yapılan yan ürün üretimin-
de kullanılan kimyasalların azaltılması ve ağartma 
ünitesinde kullanılan toprak oranının düşürülmesi gibi 
projelerle atık miktarı yıllık 139 ton oranında azaltıldı. 
Projeler sonucunda atık yönetimi maliyetleri ve kaynak 
kullanımında sağlanan verimlilikle 633 bin TL finansal 
tasarruf elde edildi.
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PERFORMANS
Göstergeleri



Çevresel Performans Göstergeleri

Sosyal Performans Göstergeleri

Enerji Tüketimi

Binalar yakıt & elektrik

Satın alınan elektrik

Doğal gaz

Kömür

Buhar

Jeneratör (dizel)

Araç yakıtları

TOPLAM

Yenilenebilir Enerji

Enerji Tüketimi

TOPLAM Net Enerji Tüketimi

2017 MWh

298.245

55.933

33.250

88.734

120.088

239

361

298.606

25

25

298.631

2018 MWh

258.797

49.615

33.829

72.294

102.617

443

183

258.980

24

24

259.004

2019 MWh

229.919

44.694

27.948

67.712

89.502

64

112

230.031

24

24

230.056

Ton CO2

Kapsam 1 Toplam

CO2

CH4

N2O

Kapsam 2 Toplam

CO2

CH4

N2O

CO2

CH4

N2O

CO2

CH4

N2O

Kapsam 3 Toplam

Genel Toplam

2017

59.106

58.869

104

132

23.532

23.499

3

29

0

82.639

0

0

0

82.368

108

162

2018

50.908

50.708

90

109

20.669

20.642

3

24

549

72.127

543

0,2

71.893

93

139

6

2019

44.752

44.567

82

102

22.960

22.883

7

69

0

97.712

0

0

0

67.450

90

172

Sera gazı salınımları Dünya Kaynakları Enstitüsü� (World Resources Institute, WRI)/ Dünya Sürdürülebilir Kalkın-
ma İş Konseyi (World Business Council on Sustainable Develop- ment, WBCSD) Sera Gazı Protokolü metodolo-
jisine uygun şekilde hesaplanmıştır. IPCC AR5 raporu doğrultusunda KIP (GWP) değerleri güncellenmiştir. Enerji 
kaynaklarının alt ısıl değerleri ve çevrim katsayıları 27 Ekim 2011 tarihli 28097 sayılı resmî gazetede yayınlanan 
“Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik” EK-2 Enerji Kaynakla-
rının Alt Isıl değerleri ve Petrol Eşdeğerlerine Çevrim Katsayıları tablolarından alınmıştır.

Atık miktarları (ton)

Tehlikeli atık miktarı

Tehlikesiz atık miktarı

Düzenli depolama/katı atık sahasına
giden (tehlikesiz atıklar)

Geri dönüştürülen 

Enerji amaçlı geri kazanılan

2017

1.007

9.652,95

318

1.779

1.307

2018

307

7.393,36

7.393

968

0

2019

167.3

5.891

144,94

899

1.580

Cinsiyete ve Kategoriye Göre
Çalışan Sayısı

Toplam çalışan sayısı 

Beyaz yakalı çalışan sayısı
(kapsam dışı çalışan sayısı)

Mavi yakalı çalışan sayısı
(kapsam içi çalışan sayısı) 

Toplu iş sözleşmesi kapsamında
çalışan sayısı

2017

Kadın

43

42

1

1

2018

Erkek

521

154

367

367

2019

Kadın

43

42

1

1

Erkek

521

154

367

367

Kadın

44

44

0

0

Erkek

475

147

328

328

Kaynağına göre su tüketimi (m3)

Şebeke Suyu

Yeraltı Suyu

Yağmur Suyu

2017

27.613

1.002.649

83,640

2018

6.454

818.175

14.540

2019

1.305

904.530

2.760

Ambalajlamada kullanılan malzemeler (ton)

Kâğıt

Plastik

Alüminyum + çelik teneke

2017

7.302

3.210

6.218

2018

3.511

1.793

2.541

2019

5.162

2.292

2.852

Geri kazanılan/ tekrar kullanılan
su miktarı (m3)

Atık su miktarı (m3)

2017

43.509

847.853

2018

26.518

683.345

2019

40.336

656.850



Cinsiyete ve Yaşa Göre Yeni İşe
Giren Çalışan Sayısı

Yıl içinde yeni işe alınan
çalışan sayısı

50 yaş üstü

30-50 yaş arası

30 yaş altı

2017

Kadın

8

0

5

3

2018

Erkek

71

0

34

37

2019

Kadın

9

0

6

3

Erkek

34

1

27

6

Kadın

2

0

1

1

Erkek

24

0

19

5

Eğitimler

Çalışan başına ortalama yıllık
eğitim saati

Çalışan başına İSG eğitimi

2017

12,3

2,2

2018 2019

8,7

12,2

14,3

6,2

Taşeron Çalışan Başına Yıllık
Ortalama Eğitim Saati

2017

19

2018 2019

11 23

Cinsiyete ve Yaşa Göre İşten
Ayrılan Çalışan Sayısı

Yıl içinde işten ayrılan çalışan
sayısı

50 yaş üstü

30-50 yaş arası

30 yaş altı

2017

Kadın

12

0

7

5

2018

Erkek

72

10

42

20

2019

Kadın

12

1

8

3

Erkek

106

11

82

13

Kadın

7

0

3

4

Erkek

79

10

65

6

Üst Yönetim Organlarındaki
Değerlendirmesine Tabii Çalışan
Sayıları

30 yaş altı

30-50 yaş arası

50 yaş üstü

2017

Kadın

0

13

3

2018

Erkek

1

33

8

2019

Kadın

0

11

3

Erkek

0

19

7

Kadın

0

12

2

Erkek

0

22

5

Yönetim Kurulu’nda Yer Alan
Çalışanların Cinsiyete Göre
Dağılımı

Yönetim Kurulu

2017

Kadın

0

2018

Erkek

5

2019

Kadın

0

Erkek

4

Kadın

0

Erkek

7

Taşeron Çalışan Sayısı

2017

Tam
Zamanlı

223

2018

Yarı
Zamanlı

0

2019

Tam
Zamanlı

163

Yarı
Zamanlı

0

Tam
Zamanlı

149

Yarı
Zamanlı

0

Cinsiyete göre performans
değerlendirmesine tabii çalışan
sayıları

2017

Kadın

51

2018

Erkek

386

2019

Kadın

43

Erkek

521

Kadın

44

Erkek

475

Çalışma Sürelerine ve Cinsiyete
Göre Çalışan Sayısı

0-5 yıl boyunca çalışan
çalışanların sayısı

5-10 yıl boyunca çalışan
çalışanların sayısı

10 yıl ve üzeri boyunca çalışan
çalışanların sayısı

2017

Kadın

25

7

19

2018

Erkek

260

112

234

2019

Kadın

20

6

17

Erkek

193

103

225

Kadın

28

4

12

Erkek

198

167

110

Cinsiyete Göre Doğum İznine
Ayrılan ve Doğum İzninden
Dönen Çalışan Sayısı

Doğum izninden yararlanan
çalışan sayısı

Doğum izninin sona ermesinden
sonra işe dönen çalışan sayısı

2017

Kadın

2

2

2018

Erkek

18

18

2019

Kadın

2

2

Erkek

50

50

Kadın

2

2

Erkek

17

17



S360
Raporlama

rekare; creative
design works

Tasarım


