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Değerli Paydaşlarımız,

Besler olarak kurulduğumuz günden beri sektörün 
trend ve riskleri doğrultusunda sürdürülebilirlik odağı 
ile çalışıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmaları 
paylaştığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzu 
yayınlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Yıldız Holding’in küresel sürdürülebilirlik liderliği, 
vizyonu doğrultusunda hızlandırdığı sürdürülebilirlik 
çalışmalarına paralel olarak Besler’de de 
çalışmalarımıza ivme kazandırıyoruz. Bu yıl önemli 
adımlar atarak öncelikli konularımızı belirledik ve 
Sürdürülebilirlik Kurulunu oluşturduk. Daha koordineli 
ve hedeflere yönelik çalışmayı amaçlıyoruz. 

Yağ sektöründe sahip olduğumuz liderliğimi, 
sürdürülebilirlik alanına da taşımayı hedefliyoruz. 
Bugüne kadar başta çevresel alanda gösterdiğimiz 
performansla, önemli başarılara imza attık. 2015 yılında 
düzenlenen Yeşil İş Zirvesi’nde Sürdürülebilir İş Ödülleri 
Yarışması’nda, Su Yönetimi kategorisinde, Geleceğe 
Yatırım Su projesiyle birincilik ödülüne layık görüldük. 
Üretimde enerji kayıplarını azaltma ve verimlilik 

CEO MESAJI

sağlamak amacıyla, tüm şirket çerçevesinde 
başlattığımız “Kurumsal Enerji Hareketiyle Sıfır Kayıp 
Yolculuğu” projesi ise İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
tarafından düzenlenen, 2017 İSO Enerji Verimliliği 
Ödülleri’nde birincilik ödülü aldı. Önümüzdeki dönemde 
performansımızı arttırarak yeni başarılara imza atmayı 
hedefliyoruz.

Çevresel alanın yanı sıra toplumsal alanda ve yeni 
ürünlerle de değer yaratma yaklaşımını benimsiyoruz. 
Çalışanlarımızın mutluluğunu önemserken, yüksek 
kaliteli geniş ürün portföyümüzle, müşterilerimizin 
güvenilir ortağı oluyoruz. Yaptığımız çalışmaları gelecek 
nesillere vaadimiz olarak tanımlıyoruz.

Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda çalışma arkadaşlarım 
başta olmak üzere katkısı olan tüm paydaşlarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Saygılarımla,

Şükrü ÇİN

Yağ İş Birimi Grup Başkan Yardımcısı

1992 yılında İstanbul'da kurulan ve Yıldız Holding 
bünyesinde faaliyet gösteren Besler Gıda, tüketici 
margarinleri, sıvı yağlar, endüstriyel ve pastacılık 
margarinleri üretmektedir.

Avrupa Ülkeleri başta olmak üzere altı kıtanın 
tamamına üretiminin %11’ini ihraç eden Besler, tüketici 
grubu margarinlerde de sektör liderliğini 
sürdürmektedir. Besler Gıda,  İstanbul’da 280.000 
ton/yıl  üretim kapasitesine sahiptir. İstanbul’da iki 
margarin üretim tesisi, 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. 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.

Besler Hakkında

Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 
yayınladığımız ilk sürdürülebilirlik raporunda kurumsal 
yönetim, sosyal ve çevresel alandaki performansımızı 
ve çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Yıldız Holding 
sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 
şekillendirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımızı içeren 
rapor 1 Ocak – 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki verileri 
kapsıyor. 

Bu raporu, GRI Standartlarını referans alarak hazırladık 
ve Gıda Sektör Eki ile Sürdürülebilirlik Muhasebesi 
Standartları Kurulu’nun (SASB) Gıda Sektörü ekinden 
yararlandık.

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

Rapor Hakkında



Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelini Yıldız 
Holding’in paydaşların mutluluğuna odaklanan “Mutlu 
Et Mutlu Ol” söylemi oluşturuyor. Sürdürülebilirliği 
gelecek nesillere vaadimiz olarak tanımlayan bu 
yaklaşım, ürün, toplum ve dünya olarak üç ana konu 
etrafında şekilleniyor. 

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

Tüm faaliyetlerimizi; etik, adil, şeffaf, hesap verebilir ve 
sorumlu bir kurumsal yönetim anlayışıyla yönetmeyi, iş 
başarımızı sürdürülebilir kılmamızda belirleyici olarak 
görüyoruz. Besler Gıda’da kurumsal yönetim 
yapılanmasının en yüksek organı olan Yönetim Kurulu, 
6 üyeden oluşuyor. 

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki 
performansımızı geliştirmek ve bu alanlardaki 
risklerimizi yönetmenin iş başarımıza etkisinin 
bilincindeyiz. Bunu etkin bir şekilde sağlamak üzere 
2017 yılında bir yapılanmaya gittik ve 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 kazandırmak 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, Şirket’in 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, önümüzdeki yıllarda 
sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı daha etkin 
yönetecek ve sürdürülebilirlik stratejimize yön verecek, 
şirketimizin performansını geliştirecek uygulamalar  
hayata geçireceğiz.

Sürdürülebilirlik Kurulu

Öncelikli Konular

Dünya

Su yönetimi

Enerji ve iklim yönetimi

Atık yönetimi

Toplum

Yetenek yönetimi

İş sağlığı ve güvenliği

Tedarik zinciri yönetimi 

Ürün

Dijital dönüşüm ve inovasyon

Sağlık ve Beslenme
(yeni ürün geliştirme)

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızda, Yıldız Holding 
yaklaşımı doğrultusunda, paydaşlarımızın görüşleriyle 
belirlediğimiz öncelikli konu alanları üzerine 
odaklanıyoruz. Öncelikli konuları belirleme sürecinde 
farklı birimlerden uzman ve yöneticilerin katılımı ile 
çalıştaylar düzenledik. Bunun yanı sıra küresel ve 
sektörel risk ve trendleri analiz ederek şirket 
önceliklerini tespit ettik. Kilit paydaşlardan aldığımız 
görüşlerle öncelikli konularımızı son haline getirdik. 

Öncelikli konularımızı Yıldız Holding’in üç ana 
sürdürülebilirlik alanı altında yönetiyor ve hem Holding 
vizyonu hem de 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu 
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 
duyuruları, kariyer günleri gibi farklı mecralar üzerinden 
paydaşlarla iletişimimizi sürdürüyoruz. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ KURUMSAL YÖNETİM



Tüm faaliyet ve operasyonlarımızın temelini dürüst ve 
etik bir yaklaşım oluşturuyor. Bu kapsamda iş 
süreçlerimize, Yıldız Holding çatısı altında belirlenen 
Etik İlkeler ve Çalışma Prensipleri rehberlik ediyor. Etik 
kurallar, yasal düzenlemelere uyum, rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele, sosyal sorumluluk ve bağışlar, 
kurumsal ve kişisel çıkarların ayrılması, şirket 
varlıklarının korunması ve veri gizliliği gibi konuları 
kapsıyor. 

Etik ilkelerin, çalışanlarımız ve iş ilişkisinde 
bulunduğumuz tüm paydaşlar tarafından 

Etik İlkeler

Şirketimizde benimsediğimiz risk yönetimi kapsamında 
varlığımızı, işimizin devamlılığını ve gelişimini tehdit 
edebilecek mevcut ve yükselen riskleri tespit ediyor, bu 
risklere karşı önlemler alıyoruz. Finansal ve finansal 
olmayan tüm operasyonel riskleri belirleyerek, bu 
risklerin yönetimi için çalışıyoruz. Riskleri risk matrisi 
üzerinde haritalandırıyor ve düzenli olarak 
güncellediğimiz matris üzerinden tüm risklerimizi takip 
ediyoruz. İç denetim sistemimizin yanı sıra Yıldız 
Holding’in denetim birimleri de şirketimizde düzenli 
denetimler gerçekleştiriyor ve tespitlerde bulunuyor. 

Risk Yönetimi 

Yıldız Holding Etik İlkeler ve Çalışma Prensipleri 
kitapçığına buradan ulaşabilirsiniz.

benimsenmesini ve uygulanmasını önemsiyoruz. Tüm 
çalışanlara Etik İlkeler ve Çalışma Prensipleri kitapçığını 
tebliğ ediyor, kuralları kabul ettiklerine dair yazılı 
beyanlarını alıyor ve etik konusunda eğitimler 
veriyoruz. Üçüncü taraflarla yaptığımız tüm 
sözleşmelerde etik kurallarımıza uygun hareket 
edilmesini bekliyoruz. 

Çalışanlarımız etik konularla ilgili tespit ettikleri ihlalleri, 
doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı’na yazılı olarak, Yıldız 
Holding sistemi aracılığıyla Etik Bildirim Hattı (0216 524 
34 24) üzerinden veya 

etik.bildirim@yildizholding.com.tr e-posta adresi ile 
iletebiliyor. Bunun dışına müşterilerimiz ve 
tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımız 
usulsüzlük gibi durumların bildirimi için Yıldız Holding 
Müşteri İletişim Merkezi (MİM) kanalını kullanabiliyor. 
2017 yılında alınan herhangi bir bildirim bulunmuyor.

ETİK İLKELERİN, 
ÇALIŞANLARIMIZ VE
İŞ İLİŞKİSİNDE 
BULUNDUĞUMUZ TÜM 
PAYDAŞLAR 
TARAFINDAN 
BENİMSENMESİNİ VE 
UYGULANMASINI 
ÖNEMSİYORUZ. 

“

”
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ÜRÜNLER /
İLHAM VERMEK



Besler olarak, sunduğumuz gıdalarla topluma sağlıklı 
beslenme konusunda ilham veriyoruz. Müşteri odaklılık 
çalışma prensibimiz doğrultusunda sağlıklı, kaliteli ve 
besleyici ürünler üretiyoruz.

Kurulduğumuz günden bu yana sektördeki öncü ve 
yenilikçi konumumuzu korumak için çalışıyoruz. 1995 
yılında kahvaltılık yağ üretimine başlamamızla birlikte 
ürün portföyümüzü genişleterek tüketici yağları, sıvı 
yağlar, endüstriyel ve pastacılık yağlarını içeren mevcut 
ürün portföyümüze ulaştık. 

Ürün Portföyü

Catering Endüstriyel Pastacılık

Tanker Tüketici Li kit Tüketici Margarin

14% 28%

9%

10%

7%

31%

ÜRÜNLER –
İLHAM VERMEK

Besleyici ve güvenli ürünler

Besler olarak, ürün portföyünü çeşitlendirmek ve yeni 
ürünler sunmak sürdürülebilirlik önceliklerimiz arasında 
yer alıyor. Bu önceliğimiz doğrultusunda kaliteli üretim, 
dengeli ve sağlıklı besinler sağlamak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’nin ilk tereyağ 
lezzetli kase margarin (TEREMYAĞ), ballı ve çilekli 
margarin ve kaymaklı kase margarin (TEREMYAĞ 
GURME) üretimini gerçekleştirdik. Ürün 
portföyümüzdeki kase ve paket margarinlerimizin 
tamamında, iç piyasa pastacılık yağları ve endüstriyel 
ürünlerimizin ise %95'inde trans yağ bulunmuyor.  

Sağlıklı bir yaşam için karbonhidratlar, yağlar, proteinler, 
vitaminler, mineraller ve suyun yeterli şekilde 
tüketilmesi gerekiyor. Besin grupları arasında yer alan 

yağlar, vücudun temel enerji kaynağını oluşturuyor. 
Günlük enerjimizin yaklaşık %25-35’i yağlardan 
sağlanmasını önerilirken ortalama %30’luk bu dilimin, 
%10’nu doymuş yağ asitleri (katı yağlardan), diğer 
%10’nu tekli doymamış yağ asitleri (zeytinyağı, fındık 
yağı vb.) ve kalan %10’nu ise çoklu doymamış yağ 
asitleri (ayçiçeği, mısır özü vb.) ile karşılanması 
gerekiyor. 

Türkiye’nin en çok tercih edilen yağ markaları arasında 
yer almamızı gıda güvenliği ve üretimde kaliteye 
verdiğimiz öneme borçluyuz. Besler Gıda Güvenliği 
Politikası gereği müşteri ve tüketicilerimizin ihtiyaç ve 
beklentilerini karşılayarak uluslararası standartlara 
uygun kaliteli ve güvenli ürünler sağlamayı çalışma 
prensibi olarak benimsiyoruz. 
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            Ona Kahvaltılık ve Luna Kase ürünlerinde, Brüksel 
Uluslararası Lezzet ve Kalite Kurumu'ndan 2017 yılında 
Üstün Lezzet Ödülü aldık. 

            Bitkisel Yağlar ve Yağlı Tohumlar Kategorisinde 
2017 yılında İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından yılın 
en başarılı ihracatçısı seçilerek birincilik ödülüne layık 
görüldük. 

BESLER

Üretime başladığımız yıldan itibaren Türkiye’de yağ 
sanayisinde örnek ve öncü olma hedefimiz 
doğrultusunda sektörde Entegre Yönetim Sistemi 
ISO-9001, ISO-14001 ve OHSAS-18001 belgelerinin 
üçüne birden sahip olan ilk şirket olduk. ISO 22000 
Gıda Güvenliği, Amerikan Pastacılık Enstitüsü 
(American Institute of Bakery - AIB), İngiliz 
Perakendeciler Birliği (British Retail Consortium - BRC) 
belgelerini alarak kalite konusunda sektörde öncü 
pozisyonumuzu devam ettirdik.

Ürünlerimizin %100'ü gıda güvenliği sertifikasına sahip 
tesislerde üretiliyor ve tüketici sağlığı ve güvenliği 
açısından ürünlerimizin tümü değerlendiriliyor. 2017 
yılında ürünlerimizin sağlık ve güvenlik etkileri ile ilgili 
herhangi bir uyumsuzluk yaşanmadı. 

Üretimde kullanılan tüm ürünleri gıda güvenliği 
sertifikalı ( food grade) olarak temin ediyoruz. Bu 
şekilde gıdaya temas eden tüm ürünlerin gıda 
güvenliği standartlarına uygun olmasını garanti altına 
alıyoruz.  

Kaliteli ve sağlıklı ürün sağlamada hijyen en önemli 
konular arasında yer alıyor. Bu doğrultuda üretim 
girişlerinde hijyen bariyerleri ve üretime giriş kurallarını 
görsel ve yazılı olarak belirtiyoruz. Gıda güvenliği 
kapsamında iç denetim ekibi ile birlikte her ay saha 
turları yapıyor, uygunsuzlukları görselleri ile birlikte 
tüm birimlerin erişebildiği ortak alanlarda paylaşıyoruz. 
Ek olarak fabrika girişlerinde tüm ziyaretçilere 
fabrikada gıda güvenliği açısından uyulması gereken 
kuralları görsel ve yazılı olarak anlatıyoruz. 



Avrupa Birliği Smart Electronics – EURIPIDES 
“akıllı ambalaj, yazılım ve nanoenkapsülasyon” 
geliştirme projesi kapsamında margarinler için 
doğal antioksidanlar geliştirerek ürünün 
kalitesini muhafaza etmeyi ve bu sayede raf 
ömrünü uzatmayı hedefliyoruz.  

ÇEVRESEL VE SOSYAL 
DENETİMDEN GEÇEN 
TEDARİKÇİ SAYISI İSE 
ARTIŞ GÖSTEREREK 2017 
YILINDA 50’YE ULAŞTI.

“

”

Besler Gıda olarak, 1992’de 60 ton yağ üretimi ile 
başladığımız yolculuğumuzda her yıl kapasitemizi 
arttırarak 2017’de 440 bin tona ulaştık. Bu başarımızın 
arkasında üretim zinciri süreçlerinde hayata 
geçirdiğimiz iyi uygulamalar ve bizimle birlikte 
gelişerek büyüyen tedarikçilerimiz yer alıyor. 

Müşterilerimizin beklentilerine uygun, sağlıklı, kaliteli ve 
lezzetli ürünler üretebilmek için doğru tedarikçiden 
doğru ham madde satın almak büyük önem taşıyor. Bu 
doğrultuda, önceliklerimiz arasında yer alan etkin 
tedarik zinciri yönetimini gerçekleştirmek için üretim 
zincirinin her halkasında operasyonel mükemmelliğe 
ulaşmayı hedefliyoruz.

Gıda sektöründe sürdürülebilir, rekabetçi ve yenilikçi 
projeleri hayata geçirmek için Ar-Ge ve inovasyona 
yatırım yapmak gerekliliğine olan inancımızla 
kurulduğumuz yıldan itibaren çalışmalar yürütüyoruz. 
Besler olarak Türkiye'nin ilk ve tek fraksiyon tesisine ve 
fraksiyone ürünlerine sahibiz. 

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine verdiğimiz önem 
doğrultusunda, Yıldız Holding gıda grubunda ve 
Türkiye’nin bitkisel yağ ve margarin sektöründe ilk 
Ar-Ge Merkezi’ni kurduk. 2016 yılında açılan merkezde 
araştırmacı ve teknisyenlerden oluşan 15 kişi istihdam 
ediyoruz. Üniversitelerle, Tübitak-MAM ve Tarım 
Bakanlığı Enstitüleriyle işbirliğinde çeşitli çalışmalar 

2017 yılında Ar-Ge için harcanan bütçe 8 milyon TL’nin 
üzerinde olup 2015 yılına göre bu bütçe yaklaşık 4 kat 
arttı. Ar-Ge harcamalarının ciro içindeki payı ise 2015 
yılına göre 2 kat artış gösterdi. 

Üretim Zinciri Ar-Ge ve İnovasyon 

Birlikte çalıştığımız tedarikçi sayısı 2015 yılına kıyasla %3 
artış göstererek 1143’e ulaştı. Tedarikçilerin %95’i yerel 
tedarikçilerden oluşuyor. 

Tedarikçilerimizi gıda güvenliği, kalite, çevresel ve sosyal 
denetime tabi tutuyoruz. Tüm tedarikçileri üretim 
yerlerinde denetleyerek aksiyon planları oluşturuyoruz. 
Tedarikçileri risk seviyesine göre değerlendiriyor ve risk 
seviyesine göre yıllık denetim planları oluşturuyoruz. 
Çevresel ve sosyal denetimden geçen tedarikçi sayısı 
ise artış göstererek 2017 yılında 50’ye ulaştı. 

yürütüyoruz. Türkiye’nin en donanımlı Yağ Teknolojisi 
Pilot tesisleri bulunan merkezin projeleri arasında 
TÜBİTAK destekli iki farklı Teknoloji ve Yenilik Destek 
Programları Başkanlığı (TEYDEB) projesi ve T.C. Tarım 
Bakanlığı destekli Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü (TAGEM) projesi bulunuyor. TEYDEB 
projeleri ile yurt dışından ithal edilen katma değerli 
ürünlerin geliştirilmesine odaklanıyoruz. Bu kapsamda 
iki proje tamamladık ve iki proje için onay bekliyoruz. 
Trans yağ içermeyen yüksek kaliteli yağ geliştirme 
projesi üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. 
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Yıldız Holding bünyesindeki Akıl Küpü sistemi aracılığıyla, çalışanlarımız da operasyonlarımız ile ilgili iyileştirme ve 
önerilerini ilgili birimlere aktarabiliyor ve bu bildirimlere yanıt alabiliyorlar. Böylece her birim ve seviyeden katkı 
alarak yenilikçi fikirlerin oluşmasını sağlıyoruz.

18 19

2015 2016 2017

8.025.212 TL

2.431.095 TL

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

10000000

Ar-Ge çalışmalarına ayrılan toplam bütçe (TL)

3.367.436 TL



TOPLUM/
BİRLİKTE GÜÇLENMEK



Kategoriye Göre Çalışan Sayısı

Beyaz Yakalı Mavi Yakalı

63%

37%

İNSAN KAYNAKLARI 
SÜREÇLERİNİ 
TASARLARKEN, 
YETENEK YÖNETİMİ 
İLE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ 
KONULARINA 
ÖNCELİK VERİYORUZ. 

“

”

Çalışanlar ve toplum için sosyal ve ekonomik 
kalkınmayı desteklediğimiz ve paydaşlarımızla birlikte 
güçlendiğimiz bir iş modeli uyguluyoruz. Çalışanlara ve 
tedarikçilere sunduğumuz gelişim olanaklarıyla onlarla 
birlikte güçleniyoruz.

Şirketimizde tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunmaya 
ve çeşitliliği arttırmaya önem veriyoruz.  Özellikle 
kadınların iş hayatında güçlenmesini ve eşit seviyede 
istihdama katılmasını destekliyoruz. Şirketimizin üst 
yönetim pozisyonlarında kadın çalışan oranı %28 
seviyesindedir. 

TOPLUM –
BİRLİKTE GÜÇLENMEK

Kuruluşumuzdan bu yana istikrarlı şekilde büyümemiz 
ve rekabet gücümüzü arttırmamızda uzman ve nitelikli 
çalışanlarımızın başarısı önemli rol oynuyor. Müşteri 
odaklılığın ön planda olduğu şirketimizde, ancak iş 
yerinde mutlu çalışanlar ile müşteri memnuniyeti 
dengesini sağlayabileceğimizi biliyoruz. Bu doğrultuda, 
sahip olduğumuz en değerli sermaye olan çalışanların 
mutluluğu için çeşitliliğe önem veren, adil ve sağlıklı bir 
çalışma ortamı yaratıyoruz. Çalışanların yetkinliklerini 
geliştirerek onlarla birlikte güçleniyoruz. İnsan 
kaynakları süreçlerini tasarlarken, yetenek yönetimi ile 
iş sağlığı ve güvenliği konularına öncelik veriyoruz. 

Nitelikli iş gücüne sahip yeni çalışanları şirketimize 
katarak her yıl daha fazla kişiyi istihdam ediyoruz. 
Çalışan sayısı 2015 yılına kıyasla yaklaşık %7 artarak bu 
yıl 658’e ulaştı. Çalışanların %37’si beyaz yakalı ve %63’ü 
mavi yakalı çalışanlardan oluşurken, mavi yakalı 
çalışanların tamamı toplu iş sözleşmesi kapsamında 
bulunuyor.

Çalışanlar

Şirketimizin hedeflerini birlikte gerçekleştirmek için 
çalışanların kişisel ve mesleki alanda potansiyellerini 
keşfetmelerini ve bu yönde yetkinliklerini 
geliştirmelerini sağlıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz 
sektördeki değişimler ve farklılaşan müşteri 
beklentilerini takip ederek rekabetçiliğimizi korumak 
için insan kaynağına yatırım yapıyoruz. Alanında uzman 
çalışanların şirketimizde çalışmaya devam etmesi ve 
tercih edilen bir iş yeri olmayı gözeterek insan 
kaynakları uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Fırsat 
eşitliği ve adil yönetim anlayışı kapsamında çalışanların 
performansını tarafsız şekilde değerlendiriyor, kariyer 
yolunda rehberlik ediyor, ihtiyaçlarına göre eğitimler 
veriyor ve geri bildirimlerini dinliyoruz.

Çalışanlara Yatırım

Performans Yönetimi Sistemi ile çalışanların 
performansını hedef ve yetkinlik bazında 
değerlendiriyoruz. Yıldız Holding tarafından belirlenen 
Performans Yönetim Sistemi’ni çatı bir sistem olarak 
beyaz yakalı çalışanlar için uyguluyoruz. Performans 
sistemi her sene tekrar eden hedef belirleme, ara 
değerlendirme ve değerlendirme dönemi olmak üzere 
üç ana dönemden oluşuyor. 

Şirket hedeflerini tüm beyaz yakalı çalışanların 
hedefleriyle entegre ediyoruz. Böylece, organizasyonel 
etkinliğimizi arttırıyoruz. Yıldız Holding Liderlik 
Yetkinliklerini temel alarak çalışanların mevcut ve 
potansiyel performanslarını ölçüyoruz. Değerlendirme 
sonuçları; çalışanların gelişim ve kariyer planlarının 
yapılması, insan kaynağı planlaması, ücretlendirme ve 
performansa bağlı primlerin belirlenmesinde doğrudan 

Performans ve Kariyer Yönetimi 

Hedef
Belirleme

Ara
Değerlen-

dirme

Değerlen-
dirme

Performans Yönetim Sistemi
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etkili oluyor. 

Mavi yakalı çalışanları ise aylık olarak performans 
değerlendirmesine tabi tutuyoruz. Çalışanlara geri 
bildirim vererek kişisel gelişim alanlarını belirliyor ve 
buna uygun planlama yapıyoruz. 2017 yılından itibaren 
mavi yakalı çalışanların performans hedeflerini revize 
ettik ve önümüzdeki dönemde performans sisteminde 
%90 oranında objektif hedefler olmasını planlıyoruz. 

Şirketimizi geleceğe hazırlayan kariyer planlama ve 
yetenek yönetimini, İnsan Kaynakları Planlama (İKP) 
süreci altında yürütüyoruz. Bu süreç ile organizasyon 
ve insan kaynağını önceden planlıyor, mevcut insan 
kaynağı yeterliliğini değerlendirerek çalışanların kariyer 
planları doğrultusunda yeteneklerini geliştirerek takip 
ediyoruz. Koçluk ve mentörlük uygulamalarını Yıldız 
Holding ile uyumlu şekilde gerçekleştiriyoruz. İnsan 
Kaynakları uygulamalarından olan 70-20-10 modeli ile 
uyumlu gelişim araçlarını hayata geçiriyoruz. Bu 
modelde eğitim ve gelişim uygulamalarının %70’i 
mevcut sorumlulukların genişletilmesi, rotasyon, 
gönüllü çalışmalar gibi iş başında yaşanan deneyimlere, 
%20’si mentörlük, koçluk gibi şirket içerisindeki farklı 
iletişim kanallarına ve %10’u eğitimler, konferanslar, 
sertifika programları gibi geleneksel öğrenme 
metodolojisine dayanıyor. Bununla birlikte, Yıldız 

Holding’te uygulanan Usta-Çırak buluşmalarına 
katılarak kuşaklar arası entegrasyonu sağlamak üzere 
koçluk çalışmalarına destek veriyoruz. Önce Biz 
uygulamasıyla Yıldız Holding ve şirketlerinden gelen iş 
başvurularına öncelik tanıyoruz.

Yıldız Holding Ücretlendirme Sistemi’ne paralel bir 
ücretlendirme politikası uyguluyoruz. Performans 
değerlendirme sonuçlarının yanı sıra şirket ücret artış 
bütçesi, iş gücü piyasası araştırmaları, sektörde 
hedeflenen rekabetçi konumlandırma, şirket 
performansı ve ekonomik göstergeleri dikkate alıyoruz. 
Beyaz yakalı çalışanlar için ücretlendirme yaparken tüm 
ücretlerin kademeye göre belirlenmiş ücret bandı 
içerisinde kalmasını sağlıyoruz. Ücret seviyesini 
belirlerken çalışanın bulunduğu pozisyonun kademesini 
esas alıyoruz. Mavi yakalı çalışanlar için ise toplu iş 
sözleşmesi kapsamında ücret artışı gerçekleştiriyoruz. 
Çalışanlara pozisyona göre değişen yan haklar 
sunuyoruz. 

Ayrıca, beyaz yakalı çalışanları Yıldız Holding’in Anlık 
Ödüllendirme sistemine dahil ettik. Bu sisteme göre 
yöneticiler, şirkete belirgin şekilde katkısı olan bir 
çalışanı ödüle aday gösterebiliyor. İlgili çalışanın üst 
yöneticisine doğrudan ulaşan anlık ödüllendirme 
önerisi, değerlendirme sonucunun uygun bulunması 
halinde çalışan ödüllendiriliyor. Mavi yakalı çalışanlar ise 
Akıl Küpü isimli öneri programı kapsamında çeşitli 
konularda önerilerini paylaşıyor. Değer katan öneri 
sahiplerini ödüllendiriyoruz.

Bu kapsamda, 57 çalışan Anlık Ödül, 106 çalışan ise Ayın 
Yıldızları ödüllerini aldı.



Tüm çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini 
desteklemek üzere eğitim olanakları sunuyoruz. 
Şirketimizin hedeflerini, insan kaynakları planlama 
süreçlerini, performans göstergeleri ve çalışanların 
beklentilerini dikkate alarak eğitimler planlıyoruz. Bu 
doğrultuda, liderlik yolculuğu eğitimleri ve diğer temel 
eğitimleri sunuyoruz. Eğitimler hem beyaz yaka 
çalışanlarına hem de mavi yaka çalışanlarına 
verilmektedir.

Liderlik Yolculuğu Eğitimleri altında ilk kademe 
yöneticiler için Liderliğe İlk Adım, orta kademe 
yöneticiler için Liderlik Haritası, üst düzey (direktör) 
kademe yöneticiler için Liderlik Pusulası, genel müdür 
ve üzeri yöneticiler için Liderlik Zirvesi düzenliyoruz. 

Bununla birlikte, çalışanların ihtiyaçlarına göre yetkinlik 
gelişim eğitimleri, mesleki gelişim eğitimleri, 
profesyonel gelişim eğitimleri, yabancı dil eğitimleri, iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimleri, gıda güvenliği ve sıfır 
hata eğitimleri ve kalite sistem eğitimleri veriyoruz. İşe 
yeni başlayan çalışanlara yönelik, şirket ve iş süreçleri 
hakkında bilgi verilen oryantasyon eğitimleri 
düzenliyoruz. 2017 yılında çalışan başına 12,3 saat ve 
taşeron çalışanlara kişi başı 19 saat eğitim verdik. 
Gelecek yıl şirketimizde çalışan başına eğitim saatini 
ortalama 25 saate çıkarmayı hedefliyoruz. 

Çalışanların iş hayatı içinde sosyalleşmesini 
desteklemek için Yıldız Holding’in fotoğrafçılık, gezi, 
gastronomi gibi alanlardaki gönüllülük kulüplerine 
katılmasına imkan sağlıyoruz. Ayrıca, Besler Gıda’nın 
Operasyonel Mükemmellik Projesi kapsamında Gençlik 
Kulübü Fidan Dikimi, Metro Kampanyası, Y Kuşağı 
Söyleşileri, Toplantı Kültürü gibi tüm çalışanların 
katıldığı etkinlikler gerçekleştirdik. 

Eğitim ve Gelişim

Şirket hedeflerini tüm beyaz yakalı çalışanların 
hedefleriyle entegre ediyoruz. Böylece, organizasyonel 
etkinliğimizi arttırıyoruz. Yıldız Holding Liderlik 
Yetkinliklerini temel alarak çalışanların mevcut ve 
potansiyel performanslarını ölçüyoruz. Değerlendirme 
sonuçları; çalışanların gelişim ve kariyer planlarının 
yapılması, insan kaynağı planlaması, ücretlendirme ve 
performansa bağlı primlerin belirlenmesinde doğrudan 
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etkili oluyor. 

Mavi yakalı çalışanları ise aylık olarak performans 
değerlendirmesine tabi tutuyoruz. Çalışanlara geri 
bildirim vererek kişisel gelişim alanlarını belirliyor ve 
buna uygun planlama yapıyoruz. 2017 yılından itibaren 
mavi yakalı çalışanların performans hedeflerini revize 
ettik ve önümüzdeki dönemde performans sisteminde 
%90 oranında objektif hedefler olmasını planlıyoruz. 

Şirketimizi geleceğe hazırlayan kariyer planlama ve 
yetenek yönetimini, İnsan Kaynakları Planlama (İKP) 
süreci altında yürütüyoruz. Bu süreç ile organizasyon 
ve insan kaynağını önceden planlıyor, mevcut insan 
kaynağı yeterliliğini değerlendirerek çalışanların kariyer 
planları doğrultusunda yeteneklerini geliştirerek takip 
ediyoruz. Koçluk ve mentörlük uygulamalarını Yıldız 
Holding ile uyumlu şekilde gerçekleştiriyoruz. İnsan 
Kaynakları uygulamalarından olan 70-20-10 modeli ile 
uyumlu gelişim araçlarını hayata geçiriyoruz. Bu 
modelde eğitim ve gelişim uygulamalarının %70’i 
mevcut sorumlulukların genişletilmesi, rotasyon, 
gönüllü çalışmalar gibi iş başında yaşanan deneyimlere, 
%20’si mentörlük, koçluk gibi şirket içerisindeki farklı 
iletişim kanallarına ve %10’u eğitimler, konferanslar, 
sertifika programları gibi geleneksel öğrenme 
metodolojisine dayanıyor. Bununla birlikte, Yıldız 

Holding’te uygulanan Usta-Çırak buluşmalarına 
katılarak kuşaklar arası entegrasyonu sağlamak üzere 
koçluk çalışmalarına destek veriyoruz. Önce Biz 
uygulamasıyla Yıldız Holding ve şirketlerinden gelen iş 
başvurularına öncelik tanıyoruz.

Yıldız Holding Ücretlendirme Sistemi’ne paralel bir 
ücretlendirme politikası uyguluyoruz. Performans 
değerlendirme sonuçlarının yanı sıra şirket ücret artış 
bütçesi, iş gücü piyasası araştırmaları, sektörde 
hedeflenen rekabetçi konumlandırma, şirket 
performansı ve ekonomik göstergeleri dikkate alıyoruz. 
Beyaz yakalı çalışanlar için ücretlendirme yaparken tüm 
ücretlerin kademeye göre belirlenmiş ücret bandı 
içerisinde kalmasını sağlıyoruz. Ücret seviyesini 
belirlerken çalışanın bulunduğu pozisyonun kademesini 
esas alıyoruz. Mavi yakalı çalışanlar için ise toplu iş 
sözleşmesi kapsamında ücret artışı gerçekleştiriyoruz. 
Çalışanlara pozisyona göre değişen yan haklar 
sunuyoruz. 

Ayrıca, beyaz yakalı çalışanları Yıldız Holding’in Anlık 
Ödüllendirme sistemine dahil ettik. Bu sisteme göre 
yöneticiler, şirkete belirgin şekilde katkısı olan bir 
çalışanı ödüle aday gösterebiliyor. İlgili çalışanın üst 
yöneticisine doğrudan ulaşan anlık ödüllendirme 
önerisi, değerlendirme sonucunun uygun bulunması 
halinde çalışan ödüllendiriliyor. Mavi yakalı çalışanlar ise 
Akıl Küpü isimli öneri programı kapsamında çeşitli 
konularda önerilerini paylaşıyor. Değer katan öneri 
sahiplerini ödüllendiriyoruz.

Bu kapsamda, 57 çalışan Anlık Ödül, 106 çalışan ise Ayın 
Yıldızları ödüllerini aldı.

AYRICA, BEYAZ YAKALI 
ÇALIŞANLARI YILDIZ 
HOLDİNG’İN ANLIK 
ÖDÜLLENDİRME 
SİSTEMİNE DAHİL 
ETTİK.

“

”



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

Yıllara Göre Çalışan Oranları

0-5 yıl 5-10 yıl 10 yıl +

%38

%44

%18

Çalışanların şirketimizde aidiyet hissettikleri ve uzun 
vadeli kariyer planları yapabildikleri bir çalışma ortamı 
sunmaya önem veriyoruz. Besler Gıda’da toplam 
çalışanların %18’i 5-10 yıl arası ve %38’i 10 yıldan uzun 
süredir ekibimizin bir parçası. Çalışanların her türlü geri 
bildirimini dinleyerek insan kaynakları süreçlerimizi her 
zaman daha iyi hale getirmeyi amaçlıyoruz. 

Kahvaltı organizasyonlarında üst yönetim ile çalışanlar 
kahvaltı için bir araya geliyor. Ortak iletişim platformu 
üst yönetim ile beyaz yaka çalışanları, endüstriyel 
ilişkiler toplantısı ise üst yönetim ve mavi yaka 
çalışanları bir araya getiriyor. Kapı Kapı İK ise insan 
kaynakları yöneticilerinin üretim, teknik ve diğer 
bölümleri yerlerinde ziyaret ederek çalışanların geri 
bildirimlerini dinlediği toplantı olarak öne çıkıyor.

Çalışan bağlılığını ölçmek için her iki yılda bir çalışan 
bağlılığı anket çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 
çalışanların %99’unun katıldığı ankette çalışan bağlılığı 
oranı %73 oldu. 

Çalışanların geribildirimlerini iletebileceği dilek ve 
şikâyet kutuları bulunduruyoruz. Ayrıca, çalışanlarımız 
Yıldız Holding Etik İlkeler ve Çalışma Prensiplerini ihlal 
etmesinden ve/veya kanuna aykırı olmasından 
şüphelendikleri eylem ve işlemleri 
etik.bildirim@yildizholding.com.tr e-posta adresi ve 
+90 216 524 34 24 numaralı telefon ile bildirebiliyor. 
2016 ve 2017’de alınan toplam geri bildirimlerin tamamı 
yanıtlanırken, yaklaşık %40’ı çözümlendi.  

Çalışan Bağlılığı

Çalışanların sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak 
için önceliklerimiz arasında yer alıyor. İş sağlığı ve 
güvenliği kurallarını kanun ve yönetmelikler 
çerçevesinde eksiksiz şekilde yerine getiriyoruz. 
Bununla birlikte, çalışanlar ve taşeron çalışanlara 
emniyetli bir iş ortamı sunmak amacıyla riskleri 
önceden tespit ederek önleyici tedbirler alıyoruz. 
Fabrika Direktörü, iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu 
en üst düzey yönetici olarak Yağ İş Birim Başkan 
Yardımcısı’na konuyla ilgili doğrudan raporlama yapıyor. 

Yasal mevzuatlar ile birlikte uluslararası standartlara da 
uygun iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını hayata 
geçiriyoruz. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi belgesine sahip bir şirket olarak, iş 
süreçlerimizi bu kapsamda yürütüyoruz.

Bu yıl çalışan başına verilen 2,2 saatlik iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimleri, toplam eğitimlerin %25’ini 
oluşturdu.

İş Sağlığı ve Güvenliği
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DÜNYA/
İYİLEŞTİRMEK



YAŞAMIN DEVAMLILIĞI 
İÇİN EN ÖNEMLİ 
SERMAYELERİMİZDEN, 
ÇEVREYİ VE DOĞAYI 
KORUMAK İÇİN 
ELİMİZDEN GELENİ 
YAPIYORUZ.

“

”
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Yaşamın devamlılığı için en önemli sermayelerimizden, 
çevreyi ve doğayı korumak için elimizden geleni 
yapıyoruz. Çevre üzerinde iyileştirici etki yaratmak için 
iklim değişikliği ile mücadele ediyor, enerji, su ve atık 
tüketimlerimiz ile salım değerlerimizi takip ederek, 
gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak üzere 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

DÜNYA –
İYİLEŞTİRMEK

Doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliği 
kaynaklı sorunların önüne geçilerek küresel 
problemlerin çözümü noktasında özel işletmelere 
büyük sorumluluklar düşüyor. Gıda sektöründe faaliyet 
gösteren bir şirket olarak enerji, atık, ambalaj ve su 
yönetimi hem çevreye karşı olan duyarlılığımız 
çerçevesinde hem de sektörümüzün de 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için öncelikli 
sürdürülebilirlik konularımız arasında bulunuyor. 

Kalite Yönetimi ve Ar-Ge Politikası kapsamında üretim 
süreci başta olmak üzere tüm değer zincirinde çevresel 
etkilere dikkat ediyor, enerji ve kaynakları etkin ve 
verimli kullanarak çevresel etkilerimizi azaltıyoruz. 

Entegre Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği 
Politikamızın sorumlu kaynak tüketimi ile kaynakları 
korumayı içeren ilkeleri çerçevesinde iyileştirme 
yapılabilecek alanları tespit ederek çevresel 
performansımızı sürekli geliştirmeyi ve tüm çalışanları, 
tedarikçileri ve müşterileri çevre ve enerji yönetimi 
gereklilikleri doğrultusunda bilinçlendirmeyi 
benimsiyoruz.

http://www.besler.com.tr/tr/kurumsal/politikamiz

Enerji ve çevre yönetimini kurum içi politikaların yanı 
sıra, uluslararası standartlara uygun olarak 
gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi 
sertifikalarımız bulunuyor.  

Çevre yönetimimizin kapsamında mümkün olan tüm 
süreçlerde ve ekipmanlarda iyileştirmeler yapıyoruz. Bu 
doğrultuda çevre alanındaki yatırımlarımıza her geçen 
yıl arttırıyoruz. 

Son üç yıl içerisinde çevre alanında alınmış herhangi bir 
ceza bulunmuyor.

Çevre yönetimi kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar 
ile aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ne (SKH) de katkı sağlıyoruz.  

Çevre Yönetimi

Toplam Çevre Yatırım ve Harcamaları (TL)

2015 2016 2017

-
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1.169.755



Üretimimiz artarken çevreye daha az etki bırakmayı ve 
enerji verimliliğini arttırmayı önemsiyoruz. Özellikle 
enerji tüketiminde kaçakları önleyerek verimliliği 
arttırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kurumsal Enerji 
Hareketiyle Sıfır Kayıp Yolculuğu projesinin bu alandaki 
hedeflerimize ulaşmada önemli bir yeri bulunuyor. Sıfır 
Kayıp Yolculuğu kapsamında gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalar ile enerji tüketimimiz 2015 yılından 2017 
yılına %7 azaldı. Paralel olarak birim üretim başına 
tüketilen enerjinin göstergesi olan enerji yoğunluğu 
değerinde sürekli azalma eğilimi devam etti. Enerji 
yoğunluğu değerimizde 2015’e göre %11 azalma 
kaydettik. 

Kurumsal Enerji Hareketiyle Sıfır
Kayıp Yolculuğu:
Besler Gıda’nın sıfır kayıp hedefleyen enerji verimliliği 
yolculuğu Nisan 2015’te başladı. Besler bünyesinde 
genel müdüre bağlı olarak çalışan Enerji Kurulu farklı 
departmanların katılımları ile enerji tüketimlerinin %10 
azaltılması hedefi doğrultusunda çalışmalarını 

Enerji Yönetimi 
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Faaliyet gösterdiğimiz gıda sektörü için en önemli 
sermayelerden biri ana hammaddelerimizi sağlayan 
doğal sermayedir. Yağış rejimlerindeki düzensizlikler, 
bölgesel kuraklıklar ve buna bağlı ekosistemlerin tehdit 
altında olması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi 
iklim değişikliği ile mücadeleyi kaçınılmaz bir hale 
getiriyor. İklim değişikliyle mücadele kapsamında 
özellikle enerji, atık ve su alanlarındaki performansı 
iyileştirmek ve bu alanların etkin yönetilmesi için 
çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. 

İklim Değişikliğiyle Mücadele sürdürdü. Proje ve saha uygulamalarının incelenmesi 
sürecine Besler çalışanları katkıda bulundu. Kayıp ve 
kaçakların tespiti için enerji kartı sistemi geliştirildi. Ana 
enerji tüketim noktaları olan soğutma, buhar, elektrik, 
doğalgaz ve basınçlı hava sistemleri düzenli olarak 
incelendi ve süreçler altı ana proje kapsamında yeniden 
tasarlandı. Bu projeler; basınçlı hava sistemi revizyonu, 
buhar hatları revizyonu, soğutma sistemlerinin yeniden 
tasarımı, pompa verimlilik projeleri, doğalgaz verimli 
yanma çalışmaları ve sertleştirme ısı geri kazanımı 
olarak belirlendi. Projelerin uygulama sürecinde ayda 
ortalama 200 enerji bildirim kartı açıldı ve çözüme 
ulaştırıldı. 1507 noktada tespit edilen verimsizlikler, 
kaçak ve kayıpların önüne geçildi. Hayata geçirilen 
projeler sonucunda %10,6 enerji verimliliği sağlanırken 
aynı zamanda 2,3 milyon TL’lik maddi tasarruf 
kaydedildi. 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 
düzenlenen İSO Enerji Verimliliği 
Ödülleri’nde Kurumsal Enerji 
Hareketiyle Sıfır Kayıp Yolculuğu 
Projesi ile Besler Gıda 2017’de birincilik 
ödülüne layık görüldü. 

Enerji verimliliği alanında gerçekleştirilen çalışmalar 
başka faaliyet alanlarında uygulanmak üzere örnek 
teşkil ediyor. Özellikle enerjinin iletildiği tüm hatlardaki 
kaçakların tespiti için kullanılan Kayıpmatik uygulaması 
tüm sanayi kuruluşlarında enerji tüketimlerinin takibi 
noktasında kolaylık sağlıyor. 

Enerji verimliliğinin sürdürülebilirliği için Besler 
bünyesinde sürekli eğitimler düzenleniyor. Bunlara ilave 
olarak enerji verimliliği kapsamında teknik ve enerji 
yönetimine ilişkin eğitimler de ilgili çalışanlara veriliyor. 
Bu doğrultuda enerji verimliliği ve ISO 50001 eğitimleri 
ile enerji verimliliğinin şirket kültüründe sağlam bir yer 
edinmesini amaçlıyoruz. 



Su tüketimi konusundaki çalışmalarımız ile 2015 
senesinde düzenlenen Yeşil İş Zirvesi’nde, 
Sürdürülebilir İş Ödülleri Su Yönetimi 
kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldük. 
Geleceğe Yatırım: Su isimli proje kapsamında 
birim üretim başına tüketilen su miktarının yarı 
yarıya azalımını sağladık. 
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Enerjiyi verimli kullanmak amacıyla yürüttüğümüz 
çalışmalar doğrultusunda buhar, elektrik, doğalgaz, 
buhar kazanı yanma verimliliği alanlarında iyileştirmeler 
gerçekleştirdik. Böylelikle toplam 2,3 milyon TL’nin 
üzerinde maddi tasarrufa eş değer 59 bin GJ enerji 
tasarrufu sağladık. Önümüzdeki dönemde fabrika 
genelinde ısıtma, soğutma ve verimlilik kaynaklı enerji 
kullanımlarının optimizasyonu ile 1,5 milyon TL’lik ek 
tasarruf sağlamayı hedefliyoruz.  

Verimlilik çalışmalarına ilave olarak yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımına önem veriyoruz. Günde 300 
kişinin yararlandığı sosyal tesisimizde kullanılan suyu 
güneş enerjisi ile ısıtıyoruz. Güneş enerjisi 
uygulamamız ile 25 bin kWh enerji tasarrufu sağlıyoruz.

Çevresel etkimizin etkin yönetimi kapsamında 
ürettiğimiz atığın azaltılması, mümkün olan tüm 
alanlarda geri dönüştürülmesi veya atıkların tekrar 
kullanımının sağlanması büyük önem taşıyor. Bu 
doğrultuda 2017 itibariyle toplam atık miktarımız 10,7 
bin ton olarak gerçekleşti. Bu miktarın %2’sini oluşturan 
tehlikeli atık miktarımızda 2015 yılına göre %76’lik 
azalım sağladık. Buna karşın yan ürün olarak geri 
kazanılan atık miktarında ise 2015 yılına göre %17’lik 
artış sağladık. 

Arıtma çamuru ve toprak kullanımının azaltılması ve 
süreçlerde yapılan iyileştirmeler sayesinde toplam 
706,3 ton atık azalım ile 197 bin TL’lik tasarruf sağlandı.

Çevresel performansımız içerisinde önemli alanlardan 
birisini ambalajlar oluşturuyor. Ambalajlar dolayısıyla 
meydana gelen etkilerin mümkün olan en düşük 
seviyeye indirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. 2017 
itibariyle ambalajlarda kullandığımız kağıtların %78’i 
geri dönüştürülmüş malzemeden oluşuyor.  Ayrıca atık 
rulo malzemenin tekrar üretime kazandırılması 
sağlanarak senelik 13,5 bin TL’lik tasarruf sağlandı.  

Atık ve Ambalaj Yönetimi

Gıda sektöründe faaliyetlerini sürdüren bir şirket olarak 
su kaynaklarının korunması ve suyun verimli 
kullanılması öncelik verdiğimiz konular arasında.  Bu 
doğrultuda faaliyetlerimizin su tüketimini takip ediyor, 
mümkün olan alanlarda verimlilik arttırmaya yönelik 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Geleceğe Yatırım: Su projesi kapsamında etkin 
ölçümleme gerçekleştirerek su tüketimini en verimli 
kullanmak için hat revizyonları yaptık. Yağmur suyu 

Su Yönetimi

kullanımı, soğutma kuleleri ve proses buharı suyunun 
geri kazanımı ile su üretim tesislerinin azalımı 
sayesinde proje sonunda su tüketimini 195 bin ton 
azalttık. Ayrıca 194 ton daha az kimyasal kullanarak 128 
MWh az enerji tüketimi gerçekleştirdik.

2017 yılında 1 milyon m3 su tüketimi gerçekleştirdik. 
Böylelikle 2015 yılına göre su tüketimimizde %16 azalım 
gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca toplam 84 bin m3 yağmur 

suyunun depolanarak tekrar kullanarak su maliyetinde 
azalma sağladık.

Kullandığımız suyun yeniden kullanılması ve aynı 
zamanda atık suyun azaltılması için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Bu doğrultuda 2015 yılına göre 
yeniden kullanılan su miktarında %2 artış kaydettik. 
Atık su miktarında ise 2015 yılına göre %17 azalım 
sağladık.  
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ÇEVRESEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SOSYAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Enerji Tüketimi 

Binalar yakıt & elektrik

   Satın alınan elektrik

   Doğal gaz

   Kömür

   Buhar

   Jeneratör (dizel)

Araç yakıtları

  Dizel

  Benzin

TOPLAM

Yenilenebilir Enerji

   Yenilenebilir Enerji (Elektrik)

TOPLAM NET Enerji Tüketimi

2015

MWh

294.928

57.498

30.352

89.426

117.341

310

442

429

13

295.370

0

0

295.370

2016

MWh

292.702

56.705

32.809

84.973

117.341

874

378

375

3

293.080

24

24

293.104

2017

MWh

298.245

55.933

33.250

88.734

120.088

239

361

269

92

298.606

25

25

298.631

2015

1.765

5407

290

1735

1408

2016

986

5635

427

1909

1458

2017

1.007

6317

318

1779

1307

 Türüne göre ton cinsinden atık miktarları (ton)

Tehlikeli atık miktarı 

Yan ürün olarak geri kazanılan 

Düzenli depolama/katı atık sahasına giden 

Geri dönüştürülen 

Enerji amaçlı geri kazanılan 

2015

6.192

2.949

6.581

14

-

2016

6.416

2.934

5.651

10

-

2017

7.302

3.210

6.218

9,5

0,6

Ambalajlamada kullanılan hammadde ve malzemeler (ton)

Kağıt

Plastik

Alüminyum + çelik teneke

Plastik ağırlıklı kompozit

Kağıt - karton ağırlıklı kompozit

Kadın

54

54

0

0

Erkek

564

200

364

364

Kadın

50

50

1

1

Erkek

583

203

379

379

Kadın

51

50

1

1

Erkek

606

196

410

410

2015 2016 2017

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

Kadın

8

0

5

3

Erkek

80

2

42

36

Kadın

8

0

5

3

Erkek

76

3

47

26

Kadın

8

0

5

3

Erkek

71

0

34
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2015 2016 2017

Cinsiyete ve Yaşa Göre Yeni İşe Giren Çalışan Sayısı 

Yıl içinde yeni işe alınan personel sayısı

50 yaş üstü

30- 50 yaş arası

30 yaş altı

Sera gazı salınımları 

Kapsam 1

    Araçlar

    F-gazları

    Tesiste kulanılan yakıtlar 

    Buhar

    Jeneratörler (dizel)

   SF6

Kapsam 2 

    Elektrik tüketimi

TOPLAM

2015

57.933,0

119,6

1.551,5

37.404,9

18.773,8

83,2

0,0

25.099,8

25.099,8

83.032,8

2016

57.221,3

103,8

1.842,8

36.266,4

18.773,8

234,5

0,0

23.412,2

23.412,2

80.633,5

2017

59.106,4

97,3

2.044,3

37.687,3

19.213,4

64,2

0,0

23.556,9

23.556,9

82.663,2

(ton CO2
-eşdeğer)

2015

6.986

1.219.183

0

2016

11.152

946.405

0

2017

27.613

1.002.649

83.640

Kaynağına göre su tüketimi (m3)

Şebeke Suyu

Yeraltı Suyu 

Yağmur Suyu 

2015

42.685

1.025.834

2016

44.008

771.470

2017

43.509

847.853

Geri kazanılan/tekrar kullanılan su miktarı 

Atık su miktarı 
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2016

20,96

4,27

2017

12,335

2,16

2015

16,97

4,1

Eğitimler

Çalışan başına ortalama yıllık eğitim saati 

Çalışan başına İSG eğitimi

2016

12

2017

19

2015

1.5

Taşeron eğitimleri

Taşeron çalışan başına yıllık ortalama eğitim saati

Kadın

8

0

6

2

Erkek

71

11

39

21

Kadın

12

1

8

3

Erkek

65

11

37

17

Kadın

12

0

7

5

Erkek

72

10

42

20

2015 2016 2017

Cinsiyet ve Yaşa Göre İşten Ayrılan Çalışan Sayısı

Yıl içinde işten ayrılan personel sayısı 

50 yaş üstü

30- 50 yaş arası

30 yaş altı

Kadın

24

12

18

Erkek

224

105

235

Kadın

24

9

18

Erkek

242

119

221

Kadın

25

7

19

Erkek

260

112

234

2015 2016 2017

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 
Kadın

2

14

4

Erkek

0

41

9

Kadın

1

13

3

Erkek

1

37

11

Kadın

0

13

3

Erkek

1

33

8

2015 2016 2017

Üst yönetim organlarındaki çalışanların cinsiyet ve yaşa göre dağılımı

30 yaş altı

30-50 yaş

50 yaş üstü

Kadın

0

0

Erkek

31

0

Kadın

1

0

Erkek

20

0

Kadın

2

2

Erkek

18

0

2015 2016 2017

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

Kadın

54

Erkek

538

Kadın

50

Erkek

370

Kadın

51

Erkek

386

2015 2016 2017

Cinsiyete göre performans değerlendirmesine tabii 
çalışan sayıları

Kadın

0

Erkek

6

Kadın

0

Erkek

6

Kadın

0

Erkek

6

2015 2016 2017

Yönetim Kurulu'nda yer alan çalışanların cinsiyete 

göre dağılımı 

Yönetim Kurulu

Kadın

1

Erkek

18

Kadın

1

Erkek

17

Kadın

0

Erkek

16

2015 2016 2017

Cinsiyete ve yıllara göre engelli çalışan sayısı

Toplam çalışan sayısı

Tam 
zamanlı

359

Yarı 
zamanlı

0

Tam
zamanlı

302

Yarı 
zamanlı

0

Tam
zamanlı

223

Yarı 
zamanlı

0

2015 2016 2017

Taşeron çalışan sayısı

Toplam çalışan sayısı

2015

21

302

1,81

0,17

2016

19

290

1,58

0,23

2017

8

145

0,79

0,15

İş sağlığı ve güvenliği verileri*

Kaza sayısı

Kazadan kaynaklı devamsızlık

Toplam kaza sıklık oranı (IR)

Kayıp gün oranı (LDR)

*Besler Gıda çalışanları ve taşeron çalışanlar birlikte hesaplanmıştır.
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