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Çalışma Ekosistemimiz
Toplam İstihdam

• Boyner Büyük Mağazacılık eğitime katılan
çalışan sayısı:

Sosyal Performansımız
Artış

• İnsan Hakları
• Ayrımcılık Yapmama

• Çalışan Katılımı
• İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği
• Yolsuzlukla Mücadele
• Paydaş İlişkileri

Çevresel Performansımız
• Enerji Verimliliği
• Su Verimliliği
• Atık Yönetimi
• Temiz Üretim
• Kimyasal Güvenliği

Tedarik Zinciri
• Sosyal Uygunluk
• Kimyasal Uygunluk

Ürün
• Kalite
• Kimyasal Güvenliği
• İnovasyon

Toplum
• Sosyal Sorumluluk Yatırımları
• Çalışanların Gönüllülüğü
• Stratejik Hayırseverlik
• Paydaş İlişkileri

11

%

• Çalışan Hakları

2013 yılında toplam
istihdamımız
9.393

2014 yılında toplam
istihdamımız
10.547

2014 yılında yeni mağaza açarak 645 kişiye
istihdam yarattık.
Çalışan Sayıları
• Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.

6.019
103
1.371
1.333
1.721

• Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.

4.566

Eğitime katılan kadın
çalışan sayısı: 1931

42

%

Boyner Grup’ta Kadın-Erkek Eşitliği

• Kadın çalışan oranı

• Merkez kadro
çalışanları içinde
kadın çalışan oranı

• Beymen eğitime katılan çalışan sayısı:

3.742

Eğitime katılan çalışan
sayısı: 1534

41

• Mağaza çalışanları
içinde kadın
çalışan oranı

%

• Ay Marka eğitime katılan çalışan sayısı:

1.512

Eğitime katılan kadın
çalışan sayısı: 583

• Mavi yaka çalışanlar
içinde kadın
çalışan oranı

39

%

• Beymen Mağazacılık A.Ş.

• AY Marka Mağazacılık A.Ş.

• Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.
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Çalışanların Eğitim ve Gelişim
Faaliyetlerine Katılımı

• Kadın yönetici
oranı
• Altınyıldız eğitime katılan çalışan sayısı:

2.036

Eğitime katılan kadın
çalışan sayısı: 778

38

%

• Eğitim ve gelişim
çalışmalarına
katılanlar içinde
kadın çalışan oranı

• Eğitime katılan toplam çalışan sayısı: 11.856

Eğitime katılan kadın
çalışan oranı

41

%

• 2014 yılında terfi
edenler içinde
kadın çalışan oranı

47
%48
%47
%45
%41
%41
%32
%
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Faaliyet Alanlarımız
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Sürdürülebilirlik
Yönetimi ve
Paydaşlarımız

Sürekli iyileşmek ve iyileştirmek için bir fırsat olarak
değerlendirdiğimiz sürdürülebilirliği, 2014 yılında özel
markalarımızın tedarikçileri ile yaptığımız sosyal ve kimyasal uygunluk çalışmalarımız ile yaygınlaştırdık. Ayrıca
üyesi olduğumuz sivil toplum kuruluşları aracılığı ile de
kendi sektörümüz ve diğer sektörler arasında öğrenme
ortaklığı kurduğumuz platformlarda yer aldık.
Sürdürülebilirlik raporumuzu 2013 yılından itibaren faaliyet raporumuz ile birlikte yayınlama kararımız, sürdürülebilirliğin işimiz ve tüm operasyonlarımızın ana
akım politikası olmasının bir sonucudur. Yer aldığımız
ulusal ve uluslararası platformlarda buluşma şansı yakaladığımız iyi uygulamaları kendi çalışma alanlarımıza
yeni hedefler olarak taşıyoruz. Boyner Grup Kurumsal
Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Departmanı koordinasyonunda sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, Boyner Grup
şirketlerinde ilgili bölümlerin katılımı ve koordinasyonu
ile yürütüyoruz. 2014 yılında mevcut sürdürülebilirlik çalışma kurullarımıza Etik Kurulu’muzu da ekledik.

Her yıl tanımladığımız stratejilerimiz ve bir önceki yıldan devrettiğimiz çalışmalarımız ile belirlediğimiz
faaliyet alanlarımız:
Sosyal Performansımız
• İnsan Hakları
• Ayrımcılık Yapmama
• Çalışan Hakları
• Çalışan Katılımı
• İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği
• Yolsuzlukla Mücadele
• Paydaş İlişkileri

Tedarik Zinciri
• Sosyal Uygunluk
• Kimyasal Uygunluk

Çevresel Performansımız
• Enerji Verimliliği
• Su Verimliliği
• Atık Yönetimi
• Temiz Üretim
• Kimyasal Güvenliği

Toplum
• Sosyal Sorumluluk Yatırımları
• Çalışanların Gönüllülüğü
• Stratejik Hayırseverlik
• Paydaş İlişkileri

PAYDAŞLARIMIZ
Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik çerçevesinde, iş stratejilerimizin sosyal ve çevresel başlıklar altında etki
yönetimini sürdürmek adına tüm süreçlerde paydaşlarımızın koordinasyon ve katılımına önem veriyoruz.
Paydaşlarımız

Diyalog Kanallarımız

Amacımız

Müşterilerimiz

• Satış Kanallarımız ve CRM Çalışmaları
• Çağrı Merkezi
• Ürün Kalite Ekipleri

• Koşulsuz Müşteri Mutluluğu İlkemizin
müşterilerimiz ile temas ettiğimiz her
kanalda hayata geçirilmesi

Çalışanlarımız

• İntranet
• BİG (Boyner Grup Yöneticileri İletişim ve
Gelişim Programı)
• Boyner Grup Gönüllüleri
• Sendika
• İSG kurulu
(Çalışan Temsilcileri Aracılığı ile)
• Etik Kurul

• Boyner Grup şirketlerinde şirket içi
demokrasi kültürünün tesisini sağlamak
• İşyerinde barışın tesisi ile çalışan
performansı ve motivasyonunu artırmak.

Tedarikçilerimiz

• Tedarik Ekipleri
• Kalite ve Sosyal Uygunluk Ekipleri
• Denetim ve İzleme Ekipleri

• Sürdürülebilir, sorumlu ve güvenli tedarik
zinciri yapısını oluşturmak
• Tedarikçilerimiz ile eş zamanlı gelişim
göstermek

Hissedarlarımız

• Genel Kurul
• Yatırımcı İlişkileri Yönetimi
• Kurumsal Yönetim Komitesi
• Faaliyet Raporu
• Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Borsa

• Bilgilendirme
• Şeffaflık

Çevre

• Sürdürülebilirlik çalışma gruplarımız
• Boyner Grup Gönüllüleri
• STK üyeliklerimiz

• Çevresel performansımızı iyileştirmek ve
yeni projeler üretmek, çalışanlarımızın
çevre duyarlılığını artırmak

Toplum

• STK üyeliklerimiz
• Sosyal sorumluluk projelerimiz
• Proje Ortaklıkları
• Boyner Grup Gönüllüleri

• İnsan odaklı sosyo-ekonomik
kalkınmanın, kadın erkek eşitliğinin
sağlanması, dezavantajlı grupların
sosyal içerilmesinin ve çevre koruma
projelerinin hayata geçirilmesinin
desteklenmesi
• Kamu, özel sektör ve sivil toplum
diyaloğu ile işbirliğinin sağlanmasına katkı
sunmak

Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları:
• Sera Gazı Envanteri Kalite Takımı
• Temiz Üretim Çalışma Grubu
• Yeşil Ofis Takımı/ Green Team
• Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği Takımı
• İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Koordinasyon Kurulu
• Etik Kurul
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Ürün
• Kalite
• Kimyasal Güvenliği
• İnovasyon
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Sürdürülebilirlik Yönetimi
ve Paydaşlarımız
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2014

Üyeliklerimiz
Yurtiçi

İSTANBUL
SANAYİ ODASI
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Sürdürülebilirlik
Yönetimi ve
Paydaşlarımız

Yurtdışı

102

103

Toplam İstihdam
Artış

Çalışma
Ekosistemimiz

11

%
2013 yılında toplam
istihdamımız
9.393

2014 yılında toplam
istihdamımız
10.547

2014 yılında yeni mağaza açarak 645 kişiye
istihdam yarattık.
Çalışan Sayıları
• Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.

6.019
103
1.371
1.333
1.721

• Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.

Kurum Kültürü “Ezberbozan Alemi”
Boyner Grup’u diğer şirketlerden ayıran, grup vizyonunun gerçekleştirilmesinde rol oynayan, rakipler tarafından taklit edilemeyen, Grup’ta çalışan herkesin
benimsemiş olduğu özelliklerimiz hissedarlarımız, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz tarafından tanımlandı. Bir
yıl süren ve farklı seviyelerden 400’ün üzerinde çalışanımızla yapılan birebir görüşmeler sayesinde grubumuzun temel değerleri bir kez daha ortaya çıkarıldı.
Bu çalışmada Boyner Grup Onursal Başkanı Osman
Boyner’in, diğer kurucu ve yönetim kurulu başkanlarının
yazıları, konuşmaları incelendi, yıllar içinde hazırlanan
dokümanlar gözden geçirildi.
Boyner Grup değerlerinin çalışanlara aktarımı içinse keyifli ve farklı bir metot seçildi. 1990 yılında yaklaşan Çin
tehlikesine karşı Altınyıldız Grubu’na tekstil sektöründe
yeniden yapılanmayı hatırlatan kurum kültürü kitabı olan
“Renkli Bir Gelecek İçin” kitapçığın devamı olarak “Ezberbozan Alemi’ne Yolculuk” çalışanlarla birlikte yazıldı.
Ezberbozan Alemi; müşteri mutluluğunu esas almak,
yaratıcılığın sınırlarını zorlamak, cesur olmak, tutkulu
olmak, sürekli öğrenmek, sorumluluk sahibi olmak, büyük bir ailenin parçası olmak olan 7 temel değerimizi
tüm çalışanlarımıza aktarıyor.

Ezberbozan Alemi; müşteri
mutluluğunu esas almak,
yaratıcılığın sınırlarını zorlamak,
cesur olmak, tutkulu olmak, sürekli
öğrenmek, sorumluluk sahibi
olmak, büyük bir ailenin parçası
olmak olan 7 temel değerimizi tüm
çalışanlarımıza aktarıyor.
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Çalışma Ekosistemimiz

• Beymen Mağazacılık A.Ş.

• AY Marka Mağazacılık A.Ş.

• Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.
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Çalışma
Ekosistemimiz

Değerlerimiz

Müşteri
Mutluluğunu
Esas Alırız

Müşterinin
beklentisinin
üzerinde yaratıcı ürün, hizmet ve deneyim sunmaya
odaklı olmak. Fonksiyonu ile ilgili olarak müşteriye
dokunan her noktada gelişim sağlamak. “Dini, imanı
müşteri” olmak! Her davranışında müşteriye önemini
ve önceliğini hissettirmek bizim için esastır.

Yaratıcı çözümler ve yaklaşımlar keşfetme ve uygulama
yeteneği. Denenmemiş, yapılmamış olanları düşünüp
uygulamak. İşleri yapış tarzını sürekli değerlendirip
geliştirmek. Varsa, yönettiği ekipte yeni
fikirlerin doğmasını desteklemek. “Neden
olmasın?” diye sorabilmek bizim en
önemli özelliğimizdir. Yenilikçiliğimizin esin kaynağı ise
müşterilerimizdir.

Yaratıcıyız
Cesuruz

Hızlı karar verebilme, gerektiğinde esnek davranabilme.
Değişime olumlu yaklaşmak ve desteklemek. Koşullar
gerektirdiğinde zaman kaybetmeden değişmek,
değiştirmek, bizi biz yapan değerlerimizdendir.

Tutkuluyuz

İstekle çalışmak.
işinin liderliğini
yapmak. Ekibine motive edici, ilham veren ortamları
yaratmak. Olumlu tutum sahibi olmak ve ekibine
yansıtmak. Hedeflerine odaklanmak, coşkuyla
çalışmak. Keyifli çalışmak Boyner Grup çalışanlarının
temel özelliğidir.
Sürekli öğrenmek, kendi uzmanlık bilgilerini sürekli
güncel tutmak ve diğerlerini geliştirmek ve yetiştirmek.
Öğrenmek ve öğretmek. Çeşitli kaynaklardan bilgi
edinerek, işlerin ne yöne gidebileceği konusunda bir
vizyon yaratmak. İşinin, ekibinin ve kendinin daha verimli
olmasını sağlamak Boyner
Grup çalışanlarının olmazsa
olmazıdır.

Sürekli
Öğreniriz

Daima -iyi bir aile gibi- karşılıklı güven, saygı, katılım,
adalet ve işbirliği esasıyla çalışmak tüm Boyner
Grup çalışanlarının performansları dışında herhangi
bir farklılık gözetilmeden çalışmasına, yükselmesine,
gelişmesine sürekli olarak fırsat
vermek. Ailenin güvenilirliğini,
sıcaklığını, keyfini yaşamak ve
yaşatmak bizim için esastır.
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Sorumluluk
Sahibiyiz

Topluma katkı sağlamak,
katkı sağlamaya destek
olmak. Ekip arkadaşlarına,
iş ortaklarına, müşterilerine ve topluma etik, şeffaf,
hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ‘’İyi
insan, iyi çalışan, iyi vatandaş’’ olmak. Davranışlarının
ve eylemlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel
sorumluluklarının farkında olarak işini yürütmek Boyner
Grup çalışanının vazgeçilmezidir.

Büyük Bir
Aileyiz
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İşyerinde Demokrasi
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Çalışma
Ekosistemimiz

Boyner Grup’ta tüm çalışanlarımızın kendi fikir ve önerilerini özgür bir biçimde ifade edebildiği açık iletişim
ortamının bulunması desteklenir. Çalışanlarımızın görüş
ve önerilerini iç iletişim kanalı olan intranet üzerinden
paylaşmaları teşvik edilir. Yalnızca tanımlı kanallardan
değil, her bir çalışanımızın işi ve işlerimiz ile ilgili her
türlü görüş, öneri ve eleştirilerini paylaşmalarının işimizi
geliştireceği inancımız ile tüm organizasyonlarımızda
açık iletişim ortamları desteklenir. Çalışma ortamımızda
yaşanabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda bütün çalışanlarımız statü ayrımı yapılmaksızın eşit olarak
dinlenir. Boyner Grup’ta yönetim anlayışımızın temelini
şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik, katılımcılığı sağlayan
mekanizmaları kurmak oluşturur.

• Boyner Büyük Mağazacılık eğitime katılan
çalışan sayısı:

4.566

Eğitime katılan kadın
çalışan sayısı: 1931

42

%

Eşit Davranma İlkemiz

Boyner Grup şirketlerinde İşe alım, terfi, transfer, rotasyon, ücretlendirme gibi tüm İnsan Kaynakları politika ve
uygulamalarımızda adalet ve eşitlik ilkemize uygun bir
yaklaşımı benimsiyor, iş süreçlerimizde ilgili tüm yasa ve
düzenlemelerle uyumlu olarak çalışıyoruz.

Çalışanlarımıza Yatırım
Boyner Grup şirketlerinin insan kaynakları bölümleri şirketlere özgü eğitim ve gelişim programları düzenlerler.
Çalışanlarımıza yönelik düzenlediğimiz tüm eğitimler kişisel gelişim, mesleki gelişim, iş sağlığı ve çalışan güvenliği - eğitime katılım, eğitim saati ve eğitim yatırımı
metrikleri cinsiyet kırılımlı olarak takip edilir. Fırsat eşitliği
ilkemizi eğitim ve gelişim alanlarında da izliyoruz.

• Beymen eğitime katılan çalışan sayısı:

3.742

Eğitime katılan çalışan
sayısı: 1534

41

%

• Ay Marka eğitime katılan çalışan sayısı:

1.512

Eğitime katılan kadın
çalışan sayısı: 583

39

%

• Altınyıldız eğitime katılan çalışan sayısı:

2.036

Eğitime katılan kadın
çalışan sayısı: 778

38

%

• Eğitime katılan toplam çalışan sayısı: 11.856

Eğitime katılan kadın
çalışan oranı
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41

%

Grup olarak çalışanlarımızın sürekli gelişimini desteklemek hedefindeyiz.
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Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. olarak işe
alma, iş ilişkisi süreci, ücretlendirme, eğitime katılım,
terfi, emeklilik ve tüm istihdam koşullarında fırsat eşitliği sunarız. Irk, renk, cinsiyet, din, medeni hal, cinsel
yönelim, politik görüş ya da mensubiyet, etnik kimlik,
sağlık durumu, ailevi sorumluluklar, sendikal etkinlik ya
da üyelik, fiziksel engellilik ya da yaş gibi etkenlere dayalı
ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez buluruz.

2003 yılından beri Boyner Grup’ta çalışan tüm yöneticiler Boyner Grup Yöneticileri İletişim ve Gelişim Programı’na (BİG) dahil edilir. BİG programı ile grubumuzdaki
yöneticilerin, grubu ve birbirlerini daha iyi tanımasını
sağlamak, tepe yönetimin deneyimlerinden her yöneticimizin faydalanmasına yardımcı olmak, grubumuzda
var olan bilgi birikimini paylaşabilmek ve gelişim fırsatları
sunmak amacındayız. BİG kapsamında toplantılar, seminerler ve yarışmalar düzenleniyor, projeler geliştiriyoruz.
Boyner Grup Akademi ve Nitelik Gelişimi – BANG – ise
sürekli gelişim amacı ile tüm grup çalışanlarına yönelik
eğitim faaliyetlerinin yer aldığı bir platform. Her çalışanımızın ulaşabildiği ortak intranet platformu Boynerişim
üzerinden yaratıcılık, müşteri mutluluğu, genel kültür,
kariyer, kişisel gelişim, pazarlama, perakende, sağlık ve
güvenlik, yabancı dil ile ilgili onlarca makale, sunum,
kaynak, eğitim ve gelişim fırsatları sunuyoruz. Ayrıca
her iki ayda bir duyurulan modadan yönetime, kişisel
gelişimden etik ve değerlere kadar her konuda gelişim
seminerlerine de katılım, unvan ve çalışma yerinden
bağımsız olarak tüm çalışanlarımızın erişimine açıktır.
E-learning platformu BANG Online’ın ise 2015 yılı içinde
çalışanlarımızın gelişimini desteklemek üzere yayında
olmasını hedefliyoruz.
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Çalışma
Ekosistemimiz

Şirketlerimizde adil ve eşitlikçi bir ücret sistemi kullanılır. Bu sistem içinde yaş, cinsiyet gibi özellikler bir ölçüt
olarak alınmaz. Her pozisyonun bir puan karşılığı vardır
ve ücret bu sistem doğrultusunda yönetilir.
Mağazalarda satış danışmanları ve uzman satış danışmanlarının ücretleri pozisyon bazında belirlenir. Bu pozisyonlar için işe alım yapılırken benzer yetki ve sorumlulukta olacak herkes için aynı seviyeden ücretlendirme
yapılır. Bireysel farklılık, satış performansı doğrultusunda
primlendirilir.
Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.’de görev yapan
sendikalı çalışanlarımızın ücretleri toplu sözleşme ile
belirlenir, bu çalışanlarımızın yan hakları da aynı şekilde
toplu sözleşmede tanımlanır.
Boyner Grup şirketlerinde çalışanlar için tanımlanmış
olan yan haklar; yol, yemek, özel sağlık sigortası ve grup
indirim kartı verilmesidir. Yönetici pozisyonlarında görevin gereklerine uygun olarak araç ve cep telefonu da
sağlanabilir. Boyner Grup bünyesinde bulunan sendikalı
çalışanlarımız için sunulan yan haklar toplu sözleşme ile
belirlenir.

Fırsat Eşitliği
Boyner Grup çalışma ortamlarında işe alım sürecinde
verilen ilanların, mülakatlarda adaylara sorulan soruların,
verilen iş ilanlarının, iş yaşamında kariyer planlamasının,
çalışanların eğitim gelişim planlamalarının fırsat eşitliğini
tesis edecek şekilde uygulanmasına özen gösteririz.

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği
Çalışanlarımız için insan onuruna yakışan, güvenli iş ve
çalışma koşullarını yaşam hakkı olarak görüyoruz. Çalışanlarımızı bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğümüzü eğitimler yoluyla hayata geçirirken aynı zamanda
onlar için hazırladığımız “İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği”
el kitabımız ile hem bilgilerini artırmaya hem de pratik
öneriler ile sağlık ve refahlarını yükseltmeye çalışıyoruz.
Ayrıca ziyaretçilerimiz için hazırladığımız bilgilendirici ve
yönlendirici kartlar ile de iş yerlerimize gelen misafirlerimizi bilgilendiriyoruz.

2014 yılı Boyner Grup’ta İş Sağlığı ve
Çalışan Güvenliği:
• 2014 yılında Temel İSG Eğitimi alan, yeni işbaşı yapan
ve yenileme eğitimine katılan çalışan sayısı:

3.085

• 2014 yılında İlk Yardım Eğitimi alan çalışan sayısı:

250
• 2014 yılında Yangın Eğitimi alan çalışan sayısı:

299
• 2014 yılında Güvenli Sürüş Eğitimi alan çalışan sayısı:

198
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Ücret Politikamız

Yasaya uyumun yanı sıra iş sağlığı ve çalışan güvenliğini, insan onuruna yakışan iş ortamlarının hazırlanması,
çalışanların refah ve mutluluğunun tesis edilmesi kapsamında ele alıyoruz. Bu kapsamda çalışanlarımıza dengeli beslenme, doğru duruş, ergonomi, kişisel bakım
gibi konularda pratik bilgiler aktarıyor, yemekhane servisi sunduğumuz ofislerimizde sağlıklı beslenme köşeleri
ve yemeklerin kalori hesaplarını paylaşıyoruz.
Daha fazla önleyici tedbir almak adına iş gücü kaybı
olsun veya olmasın, hekim müdahalesi gerektirsin gerektirmesin tüm iş ortamlarında veya işle ilgili ortamlarda meydana gelen kazaları kayıt altına alıyoruz. Bu da
bizim kök sorunları analiz etmemize yardımcı olurken,
organizasyonumuz içinde ramak kala bildirimlerine dair
farkındalık da artırıyor.
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Her bir şirketimiz kaza analizlerimizi zaman, yer, neden
temelli olarak kayıt altında tutuyor ve nedenlerine bağlı
olarak düzeltici aksiyon alıyor. Öncelikli olarak çalışanın
kendisini korumasına önem veriyoruz. Alınan tedbirlere
uyum sağlamanın yanında çalışanlarımıza tedbir alınması gereken durumları bildirme ve kaçınma davranışında bulunmalarını öneriyoruz. Çalışanlarımıza özellikle iş ortamlarımızda karşılaştıkları riskleri ve bunlara bağlı
olarak meydana gelen durumları bildirmelerini, yalnızca
yasal sorumluluğumuz olarak değil, sorunun tespiti ve
başka sorunlara neden olmadan bertaraf edilmesi için
anlatıyoruz.
2014 yılı iş kazaları analizlerimizde kaza nedeninin alt
işverenden kaynaklı durumlar olduğu durumlarda alt işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda denetlenmesi ve uyum sağlanmaması durumunda iş
ilişkisine son verilmesi gibi aksiyonlar aldık.

Örgütlenme Özgürlüğü
Çalışanlarımızın örgütlenme özgürlüğü ile ilgili bütün
hakları tanınır. Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.’de
görev yapan mavi yakalı personelimiz sendika üyesidir
ve çalışanlarımızın kendilerini temsil eden işçi sendikası
aracılığı ile toplu iş sözleşmesi yapma hakları vardır. Ayrıca çalışanlarımızın sivil toplum kuruluşlarına ve siyasi
partilere üyelikleri asla kısıtlanamaz, çalışanlarımızın her
türlü örgütlenme özgürlüğünü bir hak olarak görürüz.

Etik Kurul
Boyner Grup değerleri ve çalışma ilkelerine ve yasaya
aykırı durumlarda ortaya çıkabilecek uyarı, şikayet ve
ihbarları incelemek ve gerekli değerlendirmeleri yapmak amacıyla grup şirketlerimizin kendi bünyelerinde
ve Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’ de etik
kurullar vardır.
Çalışanlarımız etik olmadığını düşündüğü bir durum
ya da olay karşısında kendi şirketindeki etik kurula şikayette bulanabilir ve durumu bildirebilir. Durumun çözümlenmesi için doğrulama araştırması ile yola çıkılır,
vakanın doğruluğu neticesinde iç soruşturmanın detayı raporlama sistemi ile kayıt altına alınır. Boyner Grup
şirketlerinin tamamında etik sorunların veya durumların
çalışanlar tarafından bildirilebilmesi için her şirketin etik
kuruluna özel mail adresleri tanımlanarak, çalışanın etik
olmayan durum ile karşılaştığında başvuracağı mecraya
yönelik iletişim kanalı yaratıldı. Etik Kurul, kendisine iletilen konularla ilgili olarak gerekli incelemeyi yapar, bir
ihlal oluşturduğunu tespit ettiği durumlarda doğrulama
çalışmaları beraberinde iş ilişkisinin sonlandırılmasına
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• Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin,
• Boyner Grup Etik İlkeleri’nin tamamlayıcı bir
parçasıdır.

kadar çeşitli yaptırım önerilerinde bulunabilir. Şirketlerimizin etik kurulunda çözülemeyen meseleler Boyner
Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Etik Kurulu’na taşınabilir.
2014 yılında toplam gelen şikayet sayımız 33, bunların
% 58’i etik konularla ilgili iken diğerleri iş hukuku ile ilgili
idi. Etik konularda gelen şikayetlerin tamamı etik kurullar
tarafından ele alındı. Ön inceleme, mülakatlar, savunma
hakkı aşamaları ile etik kurullar tarafından şirket yönetimlerine tavsiye kararlar oluşturuldu.

Etik ilkelerin düzenlemesi ve değiştirilmesi Boyner Grup
Yönetimi’nin yetkisindedir. Boyner Grup çalışanlarının
bu ilkeleri ihlal edecek davranışlarda bulunması sonucu
gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu konuların incelenmesi
ve raporlanması yetkisi Boyner Grup Etik Kurulu’na aittir.
Boyner Grup çalışanları rüşvet ve yolsuzluk konusunda
karşılaştığı veya şüphelendiği durumları Boyner Grup
Etik Kurulu bildirim adresine iletir.

Boyner Grup Çalışma İlkeleri kitabımızda açıkça tanımlı
olan etik davranma ve şeffaflık tüm çalışanlarımızın sorumluluğu olarak görülüyor.

İç İletişim Kanallarımız
Boyner Grup olarak çalışanlarımız ile iletişim çalışma
biçimimizin temel taşlarından biridir. Grup’un iç iletişim kanalı olan intranet platformu “Boynerişim” ile tüm
Grup çalışanları bilgilendiriliyor ve çalışanların görüş ve
önerileri alınıyor. Tüm Grup çalışanları Boynerişim çevrimiçi platformundan; grup şirketlerindeki mevcut açık
pozisyonları, şirketlerin bireysel başarılarını, çalışana
özel kampanyaları, çalıştığı kurumun tarihini ve yöneticileri hakkındaki bilgileri, bünyemizde düzenlenen konferansları, kurumsal sorumluluk alanında yapılan projeleri ve gönüllülük etkinleri hakkındaki en güncel haber
ve bilgileri görebiliyor.

Yolsuzlukla Mücadele
Dürüst, şeffaf hizmet sunma ve yolsuzlukla mücadele
düzenlemeleri ile uyumlu faaliyet göstermeyi taahhüt
ediyoruz ve Boyner Grup etik kurallarının parçası olan
bu politika ile rüşvet ve yolsuzluğun tüm Boyner Grup
faaliyetlerde önlenmesi, yasal düzenlemelere, etik ve
mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyum sağlanması
üzerine çalışıyoruz. Boyner Grup yolsuzluk ile mücadele politikası, sadece Boyner Grup çalışanlarını değil,
Boyner Grup adına hareket eden veya Boyner Grup’un
tüm iş ortaklarını da kapsıyor. Bu doğrultuda Boyner
Grup Yolsuzluk ile Mücadele Politikamız; yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere tüm Boyner Grup çalışanlarını, dış hizmet satın alınan şirketleri ve çalışanlarını,
tedarikçiler, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Boyner Grup adına iş veya görev yapan
kişi ve kuruluşları kapsıyor.

Boynerişim, çalışanlarımız için sadece bir haber alma
kaynağı olarak değil aynı zamanda yaratıcı fikirlerini ve
kendi kişisel ilanlarını sunabilecekleri bir platform olarak
oluşturuldu. Oluşturduğumuz iç paydaş ağıyla beraber
her bir Grup şirket çalışanını tek bir paydada toplama
hedefimizi gerçekleştirdik. İç iletişim kanallarımızın yanı
sıra 2014 yılında yeni grup yapılanması ile beraber açtığımız Boyner Grup web sitesi ile paydaşlarımızla dış
iletişimi güçlendirirken eş zamanlı olarak çalışanlarımızı
da bilgilendirdiğimiz bir mecradır.

Yolsuzluk ile Mücadele Politikamız
• Yasal düzenlemelerin,
• İnsan Kaynakları uygulama esasları ile Toplu İş
Sözleşmesi’nin,
• Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne
katılarak uymayı taahhüt ettiğimiz ilkelerin,

?

Etik olmadığını
düşündüğüm
bir durum olduğunda
ne yapmalıyım?

Etik olmadığını
düşündüğüm
bir durum var...

altinyildiz.com.tr
aymarka.com.tr
etikkurul@ beymen.com.tr
brmagazacilik.com.tr
morhipo.com
(*)

Evet

Evet
Uyar

Olay
çözüldü

?

Kişiyi durması
konusunda
uyarabilir miyim?
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İş kazalarımız ile ilgili istatistikleri tutuyor, kök sorun analizlerimiz ile düzenleyici aksiyon planları oluşturuyoruz.
2014 yılında iş gücü kaybına neden olmayan bildirimlerimiz dahil toplam iş kazası sayımız 159’dur ve bunun
toplam çalışana oranı ise %1,58’dir ve ağırlıklı kaza bildirimlerimiz kayma ve düşme gibi iş gücü kaybına neden
olmayan vakalardır. Bunlar için hem ek fiziki tedbirler
hem de kaza sonrası çalışanlara bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 2015 yılı raporumuzda bu konuda karşılaştırmalı verilerimiz ile analiz yapmayı hedefliyoruz.

Hayır

?

Konuyu
bir üst yöneticim
veya İK yetkilisi
ile paylaşabilir
miyim?

Hayır

Çözülmedi

Şirket Etik
Kurulu’na
başvururum
(*)

Çözülmedi

Boyner Grup Etik Kurulu’na
başvururum
etikkurul@boynergrup.com

Olay
çözüldü

Evet
Paylaş

Olay
çözüldü

Çözülmedi

113

2014
• Kadın çalışan oranı
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• Merkez kadro
çalışanları içinde
kadın çalışan oranı

• Mağaza çalışanları
içinde kadın
çalışan oranı

• Mavi yaka
çalışanlar içinde
kadın çalışan oranı

• Kadın yönetici
oranı

8 Mart 2012 yılında verdiğimiz “Kadınlar İş
Yaşamında Ne İster” İlanımız ile Amerikan
İletişim Profesyonelleri Kuruluşu (League of
American Communications Professionals LACP) tarafından düzenlenen 2012 Spotlight
Awards - Global İletişim Yarışması’nda tam
sayfa basın ilanı kategorisinde altın ödül ile
onurlandırıldık ve 2012’nin en iyi 100 iletişim
çalışması sıralamasında 46. sırada yer aldık.
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47
%48
%47
%45
%41
%41
%32
%

• Eğitim ve gelişim
çalışmalarına
katılanlar içinde
kadın çalışan oranı

• 2014 yılında terfi
edenler içinde
kadın çalışan oranı

Belirli frekanslarla kadın çalışanlarımızın doğum iznine
çıkma ve dönüş sayılarını takip ediyoruz. Doğum izninden dönen kadın personelin dönüşünde aynı veya benzer pozisyonda işe devamını sağlıyoruz.

Doğum İznine çıkan
kadın çalışan sayısı 2014 yılı: 194

Doğum izninden dönen
kadın çalışan sayısı 2014 yılı: 147

Kadın-erkek eşitliği ile ilgili olabilecek verilerimizi konsolide edebileceğimiz ve sistemsel olarak izleme yapabileceğimiz bir kontrol paneli geliştirdik. SAP üzerinde
çalışan raporlarla aşağıdaki alanlardaki verilerimizi 3 ve
6 aylık periyodlarla izliyoruz.
• Dağılım: Merkez/mağaza, yönetici/diğer, tam
zamanlı/esnek zamanlı
• Kıdem
• Eğitim ve gelişim
• Devamsızlık
• İstifa, fesih
• Kreş hizmetlerinden yararlanma
Kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması konusundaki
çalışmalarımızı yalnızca Grup Şirketlerimizde değil, aynı
zamanda özel markalarımızın üretimlerini yapan tedarikçilerimizde de takip ediyor, denetliyor ve iyileştirmeleri için gerekli düzenleyici aksiyon planlarını hazırlayarak üreticilerimize bu konuda danışmanlık veriyoruz. Bu
konuda yapılan çalışmalarımızın detayları için tedarik
zinciri sürdürülebilirliği raporumuza bakabilirsiniz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Kadın-erkek eşitliği konusundaki duruşumuzu ayrıca
2008 yılından beri her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel verdiğimiz ilanlar ile kamuoyu ile de paylaşıyoruz. Her yıl verdiğimiz ilanlar ile kadınların yurttaşlık
haklarının altını çizerken, ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik kadınların sesi oluyoruz. Ayrıca kadın-erkek
eşitliğine ilişkin hayatın her alanında alınması gereken
politika ve uygulamaların yanı sıra, bu konuda gündem
oluşturma çabalarını da destekliyoruz.
Tepe yönetimimiz başta olmak üzere, tüm yöneticilerimizi bu konuda kamuoyunda farkındalık yaratmaya yönelik etkinliklere katılmaları konusunda teşvik ediyoruz.
Yazılı ve görsel basın mülakatlarının yanı sıra, katıldığımız üniversite veya sivil topum kuruluşu etkinliklerinde
de çalışmalarımızı ve mesajlarımızı paylaşıyoruz. Ulusal
ve uluslararası platformlara aktif olarak katılıyor, çalışmaların yaygınlaştırılması için üyesi olduğumuz platformlardan gelen deneyim paylaşımı buluşmalarında uygulamalarımızı diğer şirketlerle paylaşıyoruz.

Boyner Grup olarak çalışmalarımızı paylaştığımız platformlar tarafından onurlandırıldık:
• “Women in Leadership Forum” tarafından Yönetim
Kurulu Başkanı’mız Cem Boyner Male Champion of
Change Award ile 2013 yılında onurlandırıldı.
• Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri 2013
• UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Özel
Ödülü ile onulandırıldık.
• 2013 yılında Boyner Grup Great Place to Work Türkiye
tarafından verilen Fırsat Eşitliği ve Kadınların Desteklenmesi Özel Ödülü’nü aldı.
• Boyner Holding, 2012 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “İş yerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi” ödülü aldı.
• Boyner Holding 2012 yılında Yönetim Kurulu ve İcra
Kurulu seviyesinde cinsiyet eşitliğinin taahhüdü ile insan kaynakları politikalarında cinsiyet eşitliği, çalışanların cinsiyet eşitliğine ilişkin bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması, pazarlama iletişiminde cinsiyet
ayrımcılığına neden olunmaması başlıklarına uyarak
FEM sertifikası aldı.
• 8 Mart 2012 yılında verdiğimiz “Kadınlar İş Yaşamında
Ne İster” İlanımız ile Amerikan İletişim Profesyonelleri
Kuruluşu (League of American Communications Professionals - LACP) tarafından düzenlenen 2012 Spotlight Awards - Global İletişim Yarışması’nda tam sayfa
basın ilanı kategorisinde altın ödül ile onurlandırıldık
ve 2012’nin en iyi 100 iletişim çalışması sıralamasında
46. sırada yer aldık.
2014 yılı içerisinde Birleşmiş Milletler Ekonomi Komisyonu (United Nations Economic Commission for
Europe - UNECE) tarafından Cenevre’de düzenlenen
devletlerarası toplantıda 300 hükümet temsilcisi ve BM
kuruluşlarının temsilcilerinin katılımcı olduğu toplantıda
Boyner Grup tek özel sektör temsilcisi olarak yer aldı. 56
üye ülkede kadın-erkek eşitliğinin tesisi için çalışmalarda
bulunan, Türkiye’nin de üye olduğu, UNECE tarafından
4. Dünya Kadın Konferansı’nda, geçen 20 yılın gelişmelerinin ve hedeflerinin izlendiği ve 2015 sonrası kalkınma
stratejilerinin altında üye devletlerin kadın-erkek eşitliği
ile ilgili ajandalarının belirlenmesi amacı ile politika önerilerinin hazırlandığı konferansta; kadının ekonomik katılımından kız çocuklarının eğitimine, mülteci kadınların
durumundan çocuk gelinlere, kadınların karar alma mekanizmalarına katılımına kadar pek çok konu gündeme
alındı. Boyner Grup olarak kadın-erkek eşitliğinin tesisi
ve yönetim kademelerinde kadının temsili için iş dünyasının ne tür stratejiler benimsemesi gerektiğini, tepe
yönetimin ve yönetim kurulunun bu konuda taahhütte bulunmasının kurum içi politikaların geliştirilmesi ve
uygulama başarısı için gerekliliğini, istihdam verilerinin
cinsiyete göre ayrıştırılarak takip edilmesinin izleme ve
gelişmeyi sağlayacağını, cinsiyet eşitliğinin kurum içinde ve dışında savunusunun yapılmasının bu konuda rol
model olmanın çalışmaların olumlu ilerlemesini tetiklediğini kendi çalışmalarımızın ışığında paylaştık.
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Boyner Grup’ta Kadın-Erkek Eşitliği
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GREAT PLACE TO WORK
2013 yılında Boyner Grup olarak Türkiye’nin çalışılacak
en iyi işverenleri arasında yer aldık. Aynı zamanda çalışanlarımıza işe alımdan terfiye tüm istihdam koşullarında sunduğumuz Fırsat Eşitliği ilkemiz ve kadın istihdamını destekleyici çalışmalarımız ile bu kategoride özel
ödülü aldık.
Çalışmalarımızı sürdürülebilir kılarak 2014 yılında tekrar
“Great Place To Work” seçildik. İşveren Markası konusunda dünyanın en saygın kurumu olan Great Place to
Work Enstitüsü’nün düzenlediği ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ yarışmasında, Boyner Grup olarak bir kez daha
Kurum Kültürü İncelemesi ve Çalışan Anketi değerlendirmeleri neticesinde ‘En İyi İşveren’ Sertifikası aldık.

Boyner Grup Perakende Buluşması
2011 yılından bu yana her yıl düzenlenen Boyner Grup
Perakende Buluşması aracılığıyla çalışanlarımız ile yıl
içerisinde Grup’ un yeni proje ve planlarını paylaşıyor,
tepe yöneticilerin bilgi aktarımı yapmasını sağlıyoruz. Bir
tam gün süren bu buluşmada Boyner Grup şirketlerinin yöneticileri; ilham veren konuşmacıları, konularında
uzmanları, kendi sektörlerinden en iyi örnekleri dinliyor.

Eğitimi ve Sürekli Gelişimi Destekliyoruz:
Üniversite İşbirliklerimiz
Boyner Grup olarak iç ve dış paydaşlarımız ile deneyim
paylaşımı yoluyla büyümeye odaklanıyoruz. Üniversiteler mesleki tecrübeleri yeni kuşaklar ile paylaşmak için
kurumumuza alan sunuyor. Üniversite işbirliklerimiz ile
şirketlerimizin davet edildiği konferanslar ve paneller
sayesinde çalışanlarımız okullarda öğrencilerle kendi iş
deneyimlerini paylaşmakta bu sayede hem kendi gelişimlerine katkıda bulunurken hem de pek çok genç
üniversiteliye tarafımızca ulaşılmaktadır. Üniversiteler ile
Perakende Yönetimi/ Bahçeşehir Üniversitesi

2013
•
•
•
•

İlham veren konuşmacılar
İlgili konunun uzmanları
Sektörden iyi örnekler
Şirketlerden vakalar

Perakende buluşması ile her yıl yönetim kurulu üyelerimizi, genel müdürlerimizi, genel müdür yardımcılarımızı, bölüm müdürlerimizi ve mağaza müdürlerimizi ortak
paydada bir araya getiriyoruz. Bu şekilde grubumuzdaki
ki gelişmeleri paylaşıyor ve aynı zamanda yönetici ekiplerimiz arasında paydaşlık yaratma aracı olarak bu buluşmayı değerlendiriyoruz.

Perakende İşimiz: 12 Aralık Mağazacılar Günü
Boyner Grup genelinde 2013 yılında Türkiye’de ilkini
düzenleyerek 12 Aralık Mağazacılar Günü ile mağazada
görev alan bütün çalışanlarımız için bu özel günü kutlamaya başladık. 12 Aralık Mağazacılar Günü, satış yapan çalışanlarımıza merkez ofis çalışanlarının da destek
olduğu, gün içerisinde mağazalarda küçük sürprizlerin
yapıldığı, her yıl düzenlenen bir kutlama günü olacak.
2014 yılında da 12 Aralık Mağazacılar gününe devam
ettik ve etkimizi perakende sektörüne yayarak ilerledik.
Sadece Boyner Grup değil, diğer perakende firmaları da
Mağazacılar Günü’nü kendi mağazacıları için benimsediler.
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geliştirdiğimiz bu paylaşım kanalımızda gençlere perakende sektörünü tanıtıyoruz. İşbirliğimizin sürdürülebilirliğini Bahçeşehir Üniversitesi’nde CO-OP kariyer merkezi ile ortak olarak “Perakende Yönetimi” dersi ve Bilgi
Üniversitesi’nde de “Perakende ve Mağazacılık” sertifika
programı ile sağlıyoruz. 2014 yılında da süreçlerimizi
üniversiteler ile koordine olarak yürüttük. Üniversitelerle
olan işbirliklerimiz sayesinde grup geneli çalışanlarımız
mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, perakende sektöründe kariyer düşünen gençler için örnek teşkil
ediyorlar.

2014

Öğrenci Katılımcı sayısı

Çalışanlarımızdan Genç
Profesyonellerden
katılımcı sayısı

52

7

49

2014 yılı Eğitim veren
yöneticilerimizin şirket
dağılımları

• Ay Marka %11
• BBM %33
• Beymen %11
• Boyner Holding %45

6
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2014

Perakende ve Mağazacılık Sertifika Programı / Bilgi Üniversitesi
Öğrenci Katılımcı sayısı

Çalışanlarımızdan Genç
Profesyonellerden
katılımcı sayısı

2013

42

7

2014

59

6

2014 yılı Eğitim veren
yöneticilerimizin şirket
dağılımları

• Ay Marka %25
• BBM %25
• Boyner Holding %50

Üniversite, Meslek Yüksek Okulu ve Meslek Lisesi işbirliklerimiz kapsamında gençlere staj olanakları yaratarak, onların
iş yaşamı ve seçtikleri alanlar konusunda iş tecrübesi edinmelerini destekliyoruz.
Toplam stajyer sayımız:

Stajyerlerimizin üniversite- meslek lisesi dağılımı:
üniversite

meslek lisesi

277 187 90
119

Çevre
Duyarlılığımız

Çevre Duyarlılığımız
Ürün ve hizmetlerimizin olumsuz çevre etkisini azaltmak için daha az hammadde ve yardımcı madde, enerji
ve su kullanmak üzere başlattığımız projelerimizi kapsamında 2014 yılında da etkimizi ölçmeye devam ettik.
Çevre duyarlılığımız yalnızca şirket performanslarımız
kapsamında değil aynı zamanda tedarik zincirimiz için
de geçerlidir ve bu kapsamda tedarikçilerimizin enerji,
su ve atık yönetimlerini, yasalara uygunluk kapsamında
sosyal uygunluk denetimleri ile 2013 yılından itibaren
izliyoruz.
2014 yılında Boyner Büyük Mağazacılık tarafından hayata geçirilen “iyiliğe dönüştür” projemiz ile müşterilerimizi de sürece dahil ettik ve Lokman Hekim Vakfı ile birlikte geri dönüşüm ve yeniden kullanım konularını birlikte
içeren bir proje tasarlayarak uygulamaya başladık.
TÜSİAD ve REC (Bölgesel Çevre Merkezi) tarafından
kurulan İklim Platformu’na ve İş Dünyası Sürdürülebilir
Kalkınma Derneği’ne üyeyiz. Bu bağlamda İş Dünyası
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği bünyesinde kurulan
“enerji,” “su”, “eko-etiket”, ”sorumlu tüketim” çalışma
gruplarında aktif olarak yer alıyoruz. 2011 yılında İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından ilan
edilen Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi’ne tarafız,
2014 yılında derneğin Türkiye yayınında ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) yayınında iyi
uygulama örneği olarak yer aldık.
Şirketlerimiz tarafından ortak ve ayrı ayrı yönetilen özellikle enerji verimliliği ve salınım azalımı konularına yoğunlaşan projelerimizin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.
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Emisyon toplamlarımız

Altınyıldız Tekstil ve
Konfeksiyon A.Ş.

2014

Toplam Ton
CO2-e

80.426

68.670

56.129

Sürdürülebilirlik
Raporu

46.806
43.223

Kapsam 3

29.073

27.593
31.551
26.067

Çevre Duyarlılığımız
Kapsam 1

Kurum Karbon Ayak İzi – ISO 14064-1 Standardı
2011 yılından itibaren Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon
A.Ş.’nin (AYTK) üretim ve idari alanlarındaki bütün faaliyetlerinin karbon ayak izini hesaplıyoruz. Amacımız
iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kendi salınımlarımızı (emisyon) azaltmaktır.
AYTK’nın Emisyon Kaynakları Sera Gazı Protokolü ve
ISO 14064-1 standardına göre belirlendi. Bu bağlamda
AYTK standardın tanımladığı Kapsam 1 ve 2 gibi Kapsam 3’e bağlı emisyon kaynaklarını da hesaplamalarına
dahil etti. Emisyon faktörleri için ise IPCC’nin metotları
ve ölçümlerini, ayrıca Türkiye’nin kamusal kuruluşlarının faaliyet değerlerini, özel kurumların LCA raporlarını,
AYTK’nın dış kurumlara yaptırdığı ölçümleri, NGGIP’nin
katsayılarını ve UNFCCC’nin değerlerini kullandık.

Baz yılımız 2011 ile 2014 yılı
arasında % 9,48 oranında karbon
ayak izimizi azalttık.

Kapsam 1: Direkt Emisyonlar; işletme sonucu oluşan ve
tarafımızdan doğrudan atmosfere salınan emisyon kaynaklarımız: doğalgaz, akaryakıt, LPG tüpler, klima-soğutucu, yangın tüpleri.
Kapsam 2: Elektrik Enerji Dolaylı Emisyonlar; satın aldığımız elektrik gibi, kaynağında oluşan ve kontrol etme
şansımız olmayan elektrik, buhar harcamalarımız.
Kapsam 3: Diğer Dolaylı Emisyonlar; kaynakları üzerinde hiçbir etkimizin olmadığı, diğer kurumların hizmetleri sonucunda faydalandığımız oranda hisse sahibi olduğumuz ya da geri dönüşüm gibi süreçler sonucu bir
yutak gibi değerlendirdiğimiz ama emisyon sonuçlarını
doğrudan göremediğimiz, emisyon kaynak ya da yutaklarımız evsel ve tehlikeli atıklar, atık su, hammaddeler,
personel servisleri, şehir içi taksi, lojistik faaliyetleri, içdış hat uçak seyahatleri.
Hesaplamalarımız için 2011 taban yılı olarak seçilmiş
olup yıllık kapsamlara göre emisyon toplamlarımız aşağıdaki tabloda veriliyor.
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24.148

5.652

2011

24.444
18.206

15.010

4.452

2.612

2013

2012

2014

2011

2012

2013

2014

Kapsam 1

5.652

15.010

24.148

29.073

Kapsam 2

43.223

27.593

4.452

2.612

Kapsam 3

31.551

26.067

18.206

24.444

80.426

68.670

46.806

56.129

Toplam Ton CO2-e

2012 Yılı itibari ile dönemsel, 2013 yılı itibari ile tam zamanlı olarak çalışmaya başlayan kojen tesisimiz başlıca
azalım kaynağımızdır. Ancak toplam emisyonlarımızda üretimdeki değişikliğe göre dalgalanma olmaktadır.
Emisyonlarımızı tekstil ve hazır giyim üretimlerimiz ile
eşleştirdiğimiz zaman ise aşağıdaki tablodaki değişim
oranlarını görmekteyiz. Baz yılımız 2011 ile 2014 yılı arasında % 9,48 oranında bir azaltım görüldü.
Üretime Bağlı
Emisyonlarda Değişim
2011 – 2014

Yıllara Göre Değişim Oranları
2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

% -9,94

% -1,05

% 2,35

% -9,48

Emisyonlarımız 2012 ve 2013 yılında azalma yönünde
ilerlerken, 2014 yılında ise artış gözlemlendi. Bu artışın
başlıca sebebi ise Kapsam 3 altında değerlendirdiğiniz
hammadde kalemlerimizin hesaplamalarında emisyon
faktörlerimize değerlerimizi ekleyerek yaptığımız hesaplamalardır. Bu yeni yöntemimiz, hesaplamalarımızda
belirsizliğimizi azaltırken toplam emisyonlarımızda artışa sebebiyet verdi.
Üretime Bağlı
Emisyonlarda Değişim
2011 – 2014
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Kapsam 2

Üretime bağlı emisyonlardaki değişimlerimize Kapsam
1 ve Kapsam 2’de baktığımız zaman ise azalım oranları bütün seneler için gözlemlendi. Baz yılımız 2011 ile
2014 yılı arasında ise % 15,92 oranında bir azalım görüldü.

Yıllara Göre Değişim Oranları Kapsam 1 - Kapsam 2
2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

% -8,06

% -2,54

% -5,45

% -15,92
123

Binalarda Enerji Verimliliği

• 2013 yılında tamamen devreye giren Birleşik Güç ve
Isı Tesisi’miz ile Kapsam 2’ye bağlı elektrik tüketimini minimize ederek, elektrik ihtiyacımızı doğalgaz üzerinden
sağlayarak daha verimli karşılar hale geldik. Ayrıca dışa
bağlı elektrik alımında taşıma esnasındaki kayıpların ortadan kaldırılması ile birlikte elektrik tüketimimizi azalttık.

İş Dünyası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından
özel sektörün katılımına ve imzasına açılan binalarda
enerji verimliliği bildirgesini ilk imzalayan şirket olarak
2012 yılından itibaren Grup şirketlerinin genel merkezlerinin bulunduğu binaların enerji harcamalarını ölçümlüyoruz.

• Kojen tesisimizin bir diğer çıktısı ise buharı süreçlerimizde kullanarak dışa bağlı buhar alımımızı 2013 yılında
azaltıp, 2014 yılında sıfıra indirdik.

Çalışma kapsamı Grup şirketlerinin merkez ofisleri ile
sınırlandırılmış olup, emisyon kaynağı olarak da tüketimi bina sınırları içinde yapılan enerji kaynaklı emisyonlar
seçildi. Bina dökümümüz göz önünde bulundurularak
tüketimlerimiz doğalgaz ve elektrik ile sınırlandı. Doğalgaz tüketiminde satın almayı ısınma değil, doğalgaz
olarak aldığımız için bu kaynak Kapsam 1 altında değerlendirildi.

2012 yılında BSI tarafından doğrulaması yapılan çalışmamız, 2014 yılında da doğrulandı.

Kapsam 1: Doğalgaz kullanımı
Kapsam 2: Elektrik
Doğalgaz ve Elektrik tüketim bilgileri fatura üzerinden
okunarak veri formlarına işleniyor. Bu veriler, veri formları ile ilgili bölümlerden çekilip Kurumsal Sorumluluk ve
Sürdürülebilirlik Departmanı tarafınca saklanır ve hesaplamalar yapılır. Doğalgaz Emisyon faktörlerimiz 2006
“IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” üzerinden belirtilen değerler ile hesaplanırken,
elektrik tüketimi için TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)
yıllık olarak açıkladığı Grid değerleri alınır. Hesaplamalar ise önceki yıllarda toplam olarak alınırken, 2014 yılı
itibari ise ayrı olarak firma bazında takip ediliyor. Bunun
sebebi ise geçtiğimiz yıllarda bu çalışmanın içinde olan
Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.’nin Yenibosna’daki
genel müdürlük ofisinin kapanarak Çerkezköy’deki üretim merkezine taşınması ve buradaki ofislerin üretim tesisi içinde farklı yerlere dağılmasıdır. Ayrıca envanter yılı
içinde AY Marka Mağazacılık adres değiştirerek yeni ofisine taşındı. Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.
ise faaliyet gösterdiği Park Plaza’da yeni bir ofis açarken,
gerek çalışan sayısını gerekse toplam m2 alanını arttırdı.

124

BOYNER PERAKENDE 2014 FAALİYET RAPORU- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

İyileştirdiğimiz Konular:

125

AY Marka Mağazacılık A.Ş.

2014

Sürdürülebilirlik
Raporu

Binalarda Enerji Verimliliği
2012 yılından itibaren merkez ofislerimizin enerji harcamalarını hesaplıyor ve raporluyoruz.

AY Marka
Mağazacılık A.Ş.
2012

Toplam Tüketim
Kw/sa

Birim Tüketim
Kw/sa / m2

Toplam Tüketim
Ton CO2-e

Birim Emisyon
Ton CO2-e

527.227,00

164,76

281

0,0878

2013

560.649,00

175,20

299

0,0934

2014

1.248.704,64

320,18

588

0,1508
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Çevre Duyarlılığımız

AY Marka Mağazacılık A.Ş. 2011 ve 2012 Yıllarında; Fazıl
Kaftanoğlu Cad. No:15, Seyrantepe / İstanbul adresinde toplam 3200 m2’lik ofisinde çalışıyor iken, 2014 dokuzuncu ay itibari ile, Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad.
No:22 Yenibosna Bahçelievler / İstanbul adresindeki
6000 m2’lik Yenibosna Ofisi’ne taşındı. Gerek bu ofis
binasının artan metrekaresi gerekse taşınma ve inşaat
süresinde tüketilen enerjinin de hesaplamalara katılması
ile 2014 yılı tüketimlerinde belirgin bir artış oldu.
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Beymen Mağazacılık A.Ş.

2014

Sürdürülebilirlik
Raporu

Binalarda Enerji Verimliliği
2012 yılından itibaren merkez ofislerimizin enerji harcamalarını hesaplıyor ve raporluyoruz.

Beymen
Mağazacılık AŞ.

Toplam Tüketim
Kw/sa

Birim Tüketim
Kw/sa / m2

Toplam Tüketim
Ton CO2-e

Birim Emisyon
Ton CO2-e

2012

641.734,28

265,07

287

0,1185

2013

590.827,36

244,04

270

0,1115

2014

619.327,52

255,81

255

0,1053
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Çevre Duyarlılığımız

Beymen Mağazacılık A.Ş. Büyükdere Caddesi Oycan
Plaza Kat: 8-9 Maslak / İstanbul adresinde faaliyet gösteriyor olup 3 yıllık dönem içinde bir değişiklik olmadı.
Tüketimlere baktığımız zaman ise dalgalanarak devam
ettiği görülüyor. 2014 yılı emisyonlarındaki azalma ise
TEİAŞ’ın Grid değerlerinden hesaplanan emisyon faktöründeki düşüştür.

128

129

Boyner Perakende ve
Tekstil Yatırımları A.Ş.

2014

Sürdürülebilirlik
Raporu

Binalarda Enerji Verimliliği
2012 yılından itibaren merkez ofislerimizin enerji harcamalarını hesaplıyor ve raporluyoruz.

Boyner Perakende ve
Tekstil Yatırımları A.Ş.

Toplam Tüketim
Kw/sa

Birim Tüketim
Kw/sa / m2

Toplam Tüketim
Ton CO2-e

Birim Emisyon
Ton CO2-e

2012

187.252,00

88,16

101

0,0476

2013

209.506,00

80,21

118

0,0452

2014

476.115,52

146,02

212

0,0650
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Çevre Duyarlılığımız

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza Maslak / İstanbul adresinde 2011 yılında 15. ve 16. Katlarda faaliyet gösterirken,
Mayıs 2012’de aynı plazanın 2. Katı, 2014 yılının Mayıs
ayında da yine aynı adreste 3. Katı da bünyesine katarak faaliyetlerine devam etti. Bu iki genişleme toplam
metrekareyi artırırken taşınma ve kurulum döneminde
yapılan tüketimler de enerji yükümüzü artırdı. Ayrıca Nisan 2014 itibari ile Plaza Yönetimi kararı ile daha önceki
dönemlerde aidatın içinde fatura edilen ortak alanların
doğalgaz ve elektrik tüketimleri bu ay itibari ile enerji
tüketimi faturalarının içine ilave edildi ve hesaplamalarımıza katıldı.
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Boyner Büyük
Mağazacılık A.Ş.

2014

Sürdürülebilirlik
Raporu

Binalarda Enerji Verimliliği
2012 yılından itibaren merkez ofislerimizin enerji harcamalarını hesaplıyor ve raporluyoruz.

Boyner Büyük
Mağazacılık A.Ş.
2012

Toplam Tüketim
Kw/sa

Birim Tüketim
Kw/sa / m2

Toplam Tüketim
Ton CO2-e

Birim Emisyon
Ton CO2-e

872.736,88

161,62

411

0,0761

2013

1.545.551,69

166,19

739

0,0795

2014

1.482.428,68

146,02

573

0,0616
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Çevre Duyarlılığımız

Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. 2012 yılı sonu itibari ile
YKM ile birleşmesini tamamlayarak Büyükdere Cad.
No:245/A Uso Center Zemin Kat Maslak / İstanbul adresinde faaliyet göstermeye başladı. 2012 yılı değerleri
firmanın önceki adresi olan Büyükdere Cad. Noramin
İş Merkezi No:55 K:B-1 Maslak / İstanbul’daki eski ofis
için hesaplandı. Temel yıl olarak alınan 2012 ile 2013 yılı
arasında karşılaştırma yaptığımız zaman ise metrekare
başına düşen tüketimde % 12,15, Birim Emisyon’daki değişimde ise % 22,46 oranında bir azalma tespit ediyoruz.
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Boyner Büyük Mağazacılık
Yeşil Ofis

2014

Her kalem için gerek kişi başına düşen tüketimlerde gerekse m2 başına tüketimlerimizde hedeflediğimiz % 3
rakamının üzerinde bir azalım görülüyor.
Bu tüketim değerlerini bir biri ile toplayıp karşılaştıracak
bir değer bulmak için CO2-e karşılıklarına baktığımız zaman ise aşağıdaki rakamlara ulaşıyoruz. Aynı şekilde kişi
başı ve m2 karşılığı birim emisyonlarımızda da hedeflerimizin üzerinde bir azalım görülüyor.
Toplam Emisyon Ton
CO2-e
Emisyon tCO2-e
Elektrik
Doğalgaz

Çevre Duyarlılığımız

A4 Kağıt
Toplam Emisyon

Kişi Başı Yıllık Emisyon
2014

%
Değişim

1,64

1,07

-35%

0,21

0,17

-18%

3

0,01

0,01

-23%

576

1,86

1,25

-33%

2013

2014

2013

672

492

88

81

4
764

Çalışanların Katılımı İle Projenin Etkisini
Artırıyoruz
Boyner Büyük Mağazacılık merkez ofis çalışanları tarafından kurulan “Green Team” bina içinde fazla su, kağıt ve elektrik tüketiminin yapılmaması, atıkların doğru
şekilde ayrıştırılması, çalışan farkındalığının artırılması ve
çalışanın davranış değişikliği konularına yönelik proje
geliştiren düzenli periyodlarda bir araya gelen bir grup
olarak çalışıyor.

Boyner Büyük Mağazacılık (BBM) ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) işbirliğiyle 2012 yılında yeşil ofis çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda merkez ofis iç yapısı
çevre dostu olarak yenilenirken eş zamanlı olarak çalışanların tüketim alışkanlarına ve yeşil tüketime odaklandık.

Merkez ofis bünyesinde tüketilen; Elektrik, Doğalgaz, Su
ve A4 kağıtlar aylık raporlar halinde takip edilip, gerek
tüketim cinsi üzerinden gerekse sera gazı karşılığı CO2-e
üzerinden takibi sağlanıyor.

Kişi Başı Tüketim Aylık

Kişi Başı Tüketim
Günlük

m2’ye Düşen

2013

2014

2013

2014

%
Değişim

2013

2014

%
Değişim

2013

2014

%
Değişim

2013

2014

%
Değişim

1.256.851

1.041.805

3.065,49

2.264,79

-26%

255,46

188,73

-26%

12,41

9,10

-27%

135,15

112,02

-17%

45.233,00

41.412,00

110,32

90,03

-18%

9,19

7,50

-18%

0,45

0,36

-19%

4,86

4,45

-8%

Su litre

5.407,00

5.070,00

13,19

11,02

-16%

1,10

0,92

-16%

0,05

0,04

-17%

581,40

545,16

-6%

A4 Kağıt Kg

6.289,93

5.503,73

16,38

12,68

-23%

1,37

1,06

-23%

0,07

0,05

-23%

Tüketim
Elektrik Kwh
Doğalgaz m
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3

%
Değişim

0,0723

0,0529

-27%

0,0095

0,0087

-8%

0,0004

0,0003

-25%

0,0822

0,0619

-25%

Yeşil Ofis projesi kapsamında ortaya çıkarılan “aktivist
pandalar” ile markalanan çalışmanın şirket içerisinde farkındalığı artırıldı. Üç boyutlu yapılan 7 panda çalışanlara
verilmesi planlanan mesajlar için kullanıldı ve şirkette
çalışanların projeye katılımları pandalar aracılığı ile teşvik
edildi. Ayrıca yeşil tüketim manifestosu hazırlandı.

2013 – 2014 Yılı Tüketim değerlerine baktığımız zaman aşağıdaki miktarlara ulaşıyoruz.

Kişi Başı Tüketim Yıllık

2014

2013

Kurumsal olarak yaptığımız yatırımların çalışanların
davranışlarında karşılık bulması konusunda farkındalık
kampanyaları yürütüldü ve bu kampanyalar ile çalışanların elektrik, su ve kağıt kullanımında azalım yapmaları
hedeflendi. Çalışma “Green Touch” ismi ile şirket içinde
markalandı.

Süreçte Dört Tüketim Kaynağı Takip Altına Aldık

Toplam Tüketim

m2’ye Düşen Emisyon

BOYNER PERAKENDE 2014 FAALİYET RAPORU- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Sürdürülebilirlik
Raporu

Yeşil ofis tüketimleri düzenli periyodlarda izleniyor ve
mevcut durum analizleri ile mevsimsel önlemler ile tüketimi minimum seviyede tutmaya yönelik çalışmalar
yapılıyor.
Haziran 2014 ‘te yeşil ofis olmak için atılan adımdan
sonra alınan bütün aksiyonlar beraberinde Boyner
Büyük Mağazacılık, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’ndan
(WWF) Yeşil Ofis Sertifikasını aldı.
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Bir Gezegen Bir Gelecek

Sürdürülebilirlik
Raporu

Çevre Duyarlılığımız

5 Haziran Dünya Çevre Günü haftasında sertifikasını
alan Boyner Büyük Mağazacılık, çevreci şirket görüşünü
destekleyen ezberbozan bir işe daha imza attı. Boyner
Büyük Mağazacılık merkez ofisi, 5 Haziran Dünya Çevre
Günü’nde, çevre sorunlarına ve soyu tükenmekte olan
bitki türlerine dikkati çekerek, çevreye fonksiyonel bir
katkıda bulunmak için hem müşterilerin hem de çalışanların katıldığı interaktif bir projeyi hayata geçirdi. Üç
etaptan oluşan projenin ilk kısmında Mayıs ayında 3 haftalık bir süre boyunca Boyner merkez ofis çalışanlarının
kolektif bilinci motive edecek şekilde kullanmış oldukları
karton bardakları özel bir atık kutusunda toplandı, toplanan karton bardakların içerisine çam fidanları konularak
Boyner mağaza vitrin tasarımında kullanılıp “Bir Gezegen Bir Gelecek” vitrin tasarımı oluşturuldu.

2015 yılı için ise bu çalışmanın Kapsam 3 boyutunda
bütün mağazalar ve operasyonları kapsayacak şekilde
genişletilmesi planlanıyor. 2014 Yılı Emisyon hesaplamalarında ele aldığımız emisyon kaynaklarını incelersek;
Kapsam 1: Jeneratörlerde Kullanılan Dizel, Isınma
Amaçlı Kullanılan Doğalgaz, Motorin, Fuel-Oil, Şirket
Araçlarında Kullanılan Dizel – Benzin, Klima Kaynaklı Kaçak HFC Gazları, Yangın Söndürücüler
Kapsam 2: Elektrik kaynaklı emisyonlar

Bir ay boyunca bitkilerin büyümesini gözlemlemek
üzere sergilenen fidanlardan mağaza müşterileri de
sahiplenebildi. Çevre bilincini artırmaya yönelik yapılan
vitrin tasarımı çalışan gönüllülüğü projesine dönüştürüldü, vitrin tasarımında kullanılan çam fidanları toplanarak Boyner Grup Gönüllüleri ve Yeşil Takım liderliğinde
Çamlıca’daki Aziz Nesin Vakıf Çiftliği’ne dikimlerini gerçekleştirdi.

1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri aralığı için toplanan veri, ilgili emisyon faktörleri ile hesaplamaya alındıktan sonra aşağıdaki toplamlara ulaşıldı. Daha önceki çalışmalarda elde edilen 2012 ve 2013 değerleri de tabloya
eklendi, ancak bu iki yılın hesaplamaları sadece merkez
ofis binası için yapılmış olup, mağazalarımızın katılımı ile
emisyonlarımız artış gösterdi.
2012 (ton CO2-e)

2013 (ton CO2-e)

2014 ( ton CO2-e)

Kapsam 1

532

844

2.334

Kapsam 2

631

672

26.478

1.163

1.516

28.812

Genel Müdürlük

Mağaza

Toplam

Kapsam 1

212

2.122

2.334

Kapsam 2

492

25.986

26.478

TOPLAM

704

28.108

28.812

%2

%98

%100

Toplam

2013 yılı emisyondaki artış merkez ofis metrekaresinin
artışı ve YKM operasyonlarında dahil edilmesi ile ilgilidir. Binalarda Enerji Verimliliği hesaplamalarından farklı
olarak bina dışı kaynaklı emisyonlar da hesaplamalara
dahil edildi.
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2014

IPCC’nin metotları ve ölçümleri, Türkiye’nin kamusal
kuruluşlarının faaliyet değerleri ve UNFCC’nin değerleri kullanıldı. 2012 ve 2013 yılları için operasyonel sınır
BBM genel müdürlük binası ile sınırlandırılmışken, 2014
yılında 78 Boyner ile 63 YKM mağazası operasyonel sınır
içine alınarak çalışmayı daha detaylı hale getirdik.

2014 yılı itibari ile hesaplamalara bütün Boyner Büyük
Mağazacılık mağazaları da dahil edilerek operasyonel
sınır genişletildi. Aşağıda tabloda görebileceğimiz üzere mağaza emisyonlarımız genel emisyonlarımızın %
98’ine denk geliyor.

CO2-e (Değerler Ton
Cinsinden Verilmiştir)

Boyner Büyük Mağazacılık: Karbon Azalım
Projesi ortaklığı (CDP)
CDP 2000 yılında şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliğine bağlı tehditlere karşı alınacak önlemlere kaynak olacak bilgiyi toplamak ve kaynak oluşturmak için başlatıldı, Boyner Büyük Mağazacılık 2012
yılından itibaren CDP’ye raporlama yapıyor.
Emisyon kaynaklarımız Sera Gazı Protokolü ve ISO
14064-1 standardına göre belirlendi. Bu bağlamda standardın tanımladığı Kapsam 1 ve 2’ye bağlı emisyon kaynakları hesaplamaya dahil edildi. Emisyon kaynakları için
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TOPLAM İÇİNDE ORAN
BBM Birim emisyonlarımız ise;

Ton CO2-e
Çalışan Başına Emisyon Ton CO2-e

5,1085

m Başına Emisyon Ton CO2-e/m

0,0962

Ciro Başına Emisyon Kg CO2-e / TL

0,0172

2

2
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Sürdürülebilirliği Etki
Alanımızda Yaygınlaştırmak

Sürdürülebilirlik
Raporu
TEDARİK YÖNETİMİNDE ETİK İLKELERİMİZ VE DAVRANI Ş K U R AL L AR I MI Z

Sürdürülebilirliği Etki
Alanımızda Yaygınlaştırmak

İşe alma, iş ilişkisi süreci, ücretlendirme, eğitime katılım, terfi, emeklilik ve tüm istihdam
koşullarında fırsat eşitliği sunarız. Irk, renk, cinsiyet, din, medeni hal, cinsel yönelim,
cinsiyet kimliği, politik görüş ya da aidiyet, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumluluklar,
sendikal etkinlik ya da üyelik, fiziksel engellilik ya da yaş gibi etkenlere dayalı
ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez buluruz.
Eşitlik ilkemiz temelinde, iş ortaklarımızın da çalışanlarına eşit muamele yapmasını ve
fırsat eşitliği sunmasını bekleriz.

Tedarik zinciri sürdürülebilirliği
“Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” ilkemiz uyarınca müşterilerimize sunduğumuz ürünlerimiz ile ilgili müşterilerimizden gelen tüm soruları eksiksiz yanıtlayabilmek,
sürdürülebilir bir tedarik zincirini özel marka üretimlerimiz için tesis etmek, kurumsal sorumluluk ilkelerimizi
etkilediğimiz tüm iş ortaklarımıza doğru yaygınlaştırmak
amacıyla özel marka ürünlerimizi üreten tedarik zincirimizde sosyal uygunluk çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Çalışmalar kapsamında tedarikçilerimize sosyal uygunluk denetimlerimizi gerçekleştiriyor ve akabinde eksik
ve yetersiz olduğunu tespit ettiğimiz konularda olumlu
eylemde bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenleyici
aksiyon planlarımızı hazırlıyoruz. 2013 yılında başladığımız çalışmalarımızın etki alanını 2014 yılında genişlettik.
Ürünlerimizin üretim sürecinde çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini iyileştirmek bunun yanı sıra;
• Uzun vadeli çevresel, sosyal ve ekonomik değer
yaratmak
• İşin sürekliliğini sağlamak, marka bütünlüğünü
korumak
• Etkin kaynak ve işletme maliyetlerinin yönetimini
yapmak, tedarikçilerimizin de yapmasını teşvik etmek
amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Sürdürülebilir tedarik zinciri çalışmalarımız kapsamında
öncelikli olarak sorumlu satın alma uygulamasını başlattık ve buna bağlı sözleşmelerimizi revize ettik. Tedarikçilerimiz ile sözleşmelerimizi güncelledik veya taahhütname imzaladık. Akabinde tedarikçilerimize eğitim ve
danışmanlık yolu ile bilgilendirme yaptık. Buna ek olarak
geliştirdiğimiz sosyal uygunluk denetim ve izleme aracımızı stratejik olarak tanımladığımız tedarikçilerimize
uygulamaya başladık.
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∞

ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEN SORUMLUYUZ
Çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak, meslek hastalıkları konusunda
onları bilgilendirmek ve gerekli rutin sağlık muayenelerini yapmak konusunda
gerekli çalışmaların yapılmasını bekleriz. Çalışanların temiz içme suyu, temiz tuvalet ve
koruyucu malzeme edinme hakkı vardır.
∞

ÇOCUKLARIN EĞİTİM VE GELİŞİMİNDEN SORUMLUYUZ
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EŞİTLİĞİ SAĞLAMAKTAN SORUMLUYUZ

İşyerlerimizde ve bizimle çalışan iş ortaklarımızın iş yerlerinde ve iş yaptığı kurumlarda
15 yaş altı çocukların çalışması bizim için çocuk hakları ihlali sayılır ve kesinlikle kabul edilemez.
15-18 yaş aralığındaki genç işçilerin çalışmaları ile ilgili olarak onların bedensel ve psikolojik
gelişimlerini destekleyen yasal düzenlenmelere uyulmasını bekleriz.
∞

GEBE VE EMZİREN KADINLAR VE GENÇ İŞÇİLERİN KORUNMASINDAN
SORUMLUYUZ
Gebe ve emziren kadınların ve genç işçilerin çalışma koşulları ile ilgili yasal düzenlemelere
uyulmasını bekleriz. Çalışma ortamında korunmaları, çalışma saatleri ile ilgili
özel düzenlemelere uyulması bizim için esastır.
∞

ÇEVRE SAĞLIĞI VE KORUNMASINDAN SORUMLUYUZ
Bütün tesisler ve üretim süreçlerinde insan sağlığını ve çevreyi tehdit edebilecek
bütün koşulları asgari seviyeye indirme konusunda duyarlılık bekleriz.
İş ortağımız ulusal ve uluslararası çevre mevzuatına uygun şekilde üretim yapmak,
malzeme temin etmek ile sorumludur.
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Sürdürülebilirlik
Raporu

Sürdürülebilirliği Etki
Alanımızda Yaygınlaştırmak

Tedarikçilerimizde çalışma hakları, insan onurunun korunması, iş sağlığı ve güvenliği, ayrımcılık yapmama, atık
yönetimi, kimyasal güvenliği, enerji ve su kullanımı, iyi
yönetişim, şeffaflık, hesap verebilirlik başlıkları ile yürüttüğümüz denetim, izleme ve iyileştirme çalışmalarımız
kapsamında doğrudan üreticilerimizin %45,52’sini, bu
üreticilere bağlı alt üreticilerin %11,70’inin denetimlerini
yaptık, eksik ve yetersiz kaldıkları konularda düzenleyici
aksiyon planlarını hazırladık.
2013 yılında denetimlerimiz ve izleme faaliyetlerimiz ile
olumlu aksiyon alamadığımız 4 tedarikçimiz ile 2014
yılında ise 13 tedarikçimiz ile sosyal uygunluk standartlarımızı karşılayamadığı ve bu konuda olumlu aksiyon
almadıkları için yollarımızı ayırdık.

DENETİM VE İZLEME ALANLARIMIZ

ÜRÜN GÜVENLİĞİ

• Yönetim sistemleri
› Yasal belgeler
› Çalışanların bilgilendirilmesi ve çalışanların temel
katılım mekanizmaları
› Çalışma sözleşmeleri
› Çalışma kayıtları

Ürünlerimizin üretimlerinde kullanılan kimyasalların denetim ve gözetimini yapıyor, bu konuda iş ortaklarımızı
laboratuvar testleri ile doğrulama işlemleri yürütüyoruz.
Ayrıca çok katlı mağazalarımızda müşterilerimize sunduğumuz farklı markaların ürün güvenliğini tesis etmek
için sorumlu satın alma ilkelerimiz doğrultusunda sözleşme ve/veya taahhütnameler ile kimyasal güvenliği
konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz. Bu
konuda ithalat, ihracat ve iç piyasayı düzenleyen yönetmeliklerin takibi ve uyumlaştırılmasını hem ekiplerimize
hem de tedarikçilerimize yönelik düzenlediğimiz bilgilendirme buluşmalarımızla aktarıyor, kimyasal güvenliği
konusunda yardımcı araçlar ile tedarikçilerimizi yazılı
olarak da bilgilendiriyoruz. Sürdürülebilirlik bölümümüz
tarafından tedarikçilerimize kimyasal güvenliği konusunda uyumlaştırmaları gereken regülasyonlar ve uyum
alanları ile ilgili danışmanlık veriyoruz.

Çalışma Hakları ve İş Sağlığı ve Çalışan
Güvenliği
• Çalışma saatleri ve izinler
› Gece çalışması
› Fazla mesai saatleri
› Haftalık ve yıllık izinler
• Ödemeler ve sosyal faydalar
› Asgari Ücret
› Ödeme yöntemleri
› Fazla mesai ödemeleri
• Ayrımcılık yapmama politikası
› Eşitlik ilkesi
• Disiplin prosedürü
› Savunma hakkı
• Gebe ve genç işçilerin çalışma koşulları
› Çalışma koşulları
› Çalışma saatleri
› Yıllık izinler
• Çocuk işçi ve zorla çalıştırma
• Tıbbi hizmetlere erişim
› Gebe kadınların rutin muayene izinleri
› İş kazaları bildirimi
› İlk yardım eğitimleri
• Servis güvenliği
• Yangın güvenliği
› Acil durum eğitimleri
› Acil durum sorumluları
› Tedbir alıcı ve koruyucu malzemeler
• Bina güvenliği
• Kimyasal güvenliği
› Bilgi formaları
› Kişisel Koruyucular
• Elektrik güvenliği
› Belgelendirme
› Koruyucu tedbirler

Tedarikçilerimizde çalışma hakları, insan onurunun korunması, iş sağlığı
ve güvenliği, ayrımcılık yapmama, atık yönetimi, kimyasal güvenliği, enerji
ve su kullanımı, iyi yönetişim, şeffaflık, hesap verebilirlik başlıkları ile
yürüttüğümüz denetim, izleme ve iyileştirme çalışmalarımız kapsamında
doğrudan üreticilerimizin % 45,52’sini, bu üreticilere bağlı alt üreticilerin
% 11,70’inin denetimlerini yaptık, eksik ve yetersiz kaldıkları konularda
düzenleyici aksiyon planlarını hazırladık.
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• Makina güvenliği
› Eğitim
› Bilgilendirme
› Kişisel koruyucular
• Atık yönetimi enerji ve su yönetimi
› Belgelendirme
• İş yeri temizliği
› Eğitimler

BİRLİKTE BÜYÜME
2014 yılında gerçekleştirdiğimiz “BİRLİKTE BÜYÜME”
teması ile Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Buluşmalarımıza
158 tedarikçimiz, 189 temsilci ile katıldı. Tedarikçilerimizi
sorumlu üretim sürecimize dahil etmek üzere izlediğimiz adımlar:
• Beklentilerimizin Tanımlanması
a. Etik ve davranış kurallarımızı paylaştık
b. Bu kuralları iş sözleşmelerimize ve/veya
taahhütnamelere aldık.
c. İzleme ve Denetim mekanizmamızı kurduk ve
süreci tedarikçilerimize anlattık
• İzleme ve Değerlendirme
a. Sosyal uygunluk standartlarımıza uyumu
denetliyoruz
b. Uygunsuzluk durumunda düzenleyici aksiyon planı
hazırlıyoruz
c. Uyumlaştırma yapmayan tedarikçilerimizi
ağımızdan çıkarıyoruz
• İyileştirme ve kapasite geliştirme
a. Tedarikçilerimizi takip denetimlerimiz ile
iyileştirmeye çalışıyoruz
b. İhtiyaç duydukları konularda danışmanlık veriyoruz
c. Özel projeler ile tedarikçilerimizin kapasitelerini
arttırmaya çalışıyoruz
• Ortaklık kurma
a. Amacımız tedarikçilerimizin kendi kapasitelerine
sosyal uygunluğu almaları ve kendi denetim
mekanizmalarını hayata geçirmeleri
b. Bu seviyede uyum gösteren tedarikçilerimizin tüm
grup markalarımız tarafından tercih edilmesini
teşvik ediyoruz
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Sosyal uygunluk denetim ve izleme çalışmalarımızın
kapsamını ve planlamasını yaparken özellikle etkimizin
yüksek olduğu, toplam kapasitesi içinde oranımızın en
yüksek olduğu, tedarikçilerimizi ve bunlara bağlı alt üreticileri öncelikli olarak sistem içine almaya başladık.

Tedarikçilerimizin yönetim, yönetmeliklere uyum, sosyal uygunluk standartlarımız için mekanizma kurmalarını
desteklemek adına 2014 yılında “Tedarik Zinciri: Sosyal
Uygunluk El Kitabı” yayınını hazırladık ve tüm tedarikçilerimiz ile paylaştık. Ayrıca sürdürülebilirlik ekibimiz sosyal
uygunluk denetimlerinin yanında belirlenen sorun alanlarına yönelik talepte bulunan tedarikçilerimize çalışma
standartları, kurumsal yönetim ilkeleri ve İş Sağlığı ve
Çalışan Güvenliği konularında danışmanlık verdi.
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Sürdürülebilirliği Etki
Alanımızda Yaygınlaştırmak

2014 yılının son çeyreğinde ise “kapsayıcı tedarik zinciri” yaklaşımımız uyarınca tedarik zincirimizde bulunan
kadın girişimcilerin kapasitelerini artırmak üzerine Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile işbirliğimizi hayata geçirmeye başladık.

Tüm tedarik ağımızda kadın girişimcileri tespit etmeye
yönelik başladığımız çalışmalarımız aynı zamanda işin
yönetiminde yer alan kadın girişimcileri ayırt etmek ve
kadınların liderlik becerilerinin yanı sıra, yönettikleri kurumların kurumsal kapasitelerini yine onların tanımladığı
ihtiyaçlar çerçevesinde desteklemek için ihtiyaç analizi çalışmalarına IFC ortaklığı ile Aralık 2014’te başladık.
2015 yılı içinde tamamlayacağımız ihtiyaç analizi çalışmamız akabinde kadın girişimcilere yönelik eğitim, danışmanlık mentörlük ve ağ oluşturma gibi hem bireysel
hem de kurumsal kapasitelerini destekleyeceğiz.

YAYGINLAŞTIRMAK
2013 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Küresel Danışma Kurulu
tarafından yayına hazırlanan “Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği: Sürekli İyileştirme için Pratik Rehber” başlıklı yayını
Türkçeye çevirdik ve dağıtımını sağladık. 2014 yılında
yayına ek baskı yaparak işbirliği yaptığımız paydaşlarımız
aracılığı ile yaygınlaştırma çalışmalarına destekçi olduk.

BİRLİKTE ÖĞRENMEK
Paydaşlarımız ile yürüttüğümüz çalışmaların karşılıklı
öğrenme ortamı yarattığı inancımız ile 2014 yılında da
üyesi bulunduğumuz ulusal ve uluslararası örgütlenmelere aktif katılım sağladık, platformların çalışmalarını yaygınlaştırmaya destek verdik.
Bu bağlamda UNGC Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Küresel Danışma Kurulu faaliyetlerine Danışma Kurulu üyeliğimiz ile devam ettik, küresel ölçekte edindiğimiz bilgi
ve tecrübeyi paylaşmak için UNGC TR Tedarik Zinciri
Çalışma Grubu başkanlığımıza 2014 yılında da devam
ettik.
Ayrıca “İŞTE EŞİTLİK” platformu için 2013 yılında hazırladığımız “Çalışma Yaşamında Cinsiyet Eşitliğinin Tesisi
Edinmesi” yayınından sonra “Tedarik Zincirinde Cinsiyet
Eşitliğinin Tesisi” yayınını hazırladık, 2015 yılında Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından basılacak ve yaygınlaştırılacak olan bu yayın hem iş yerinde demokrasi
hem de sürdürülebilir tedarik zinciri çalışmalarımızı buluşturma, bilgi ve deneyimlerimizi diğer kurumlara aktarmamıza fırsat veren bir araç oldu.
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2015 yılı HEDEFLERİMİZ
2015 yılında özel marka üretimlerimizi yapan tüm tedarik ağımızın sosyal uygunluk denetim mekanizmamıza
dahil edilmesini hedefliyoruz. Tedarikçilerimizin değerlendirilmeleri kalite, satın alma ve sosyal uygunluk üst
başlıklarını yapabilmek için Tedarik Zinciri Optimizasyonu Projemize 2014 yılında başladık, 2015 yılında tamamlayacağız. Sürdürülebilir ve birlikte büyüme esaslı
kurduğumuz mekanizmanın yalnızca bizim ürünlerimizi
sağlığı ve güvenliğini tesisi etmemize değil aynı zamanda ekonomik olarak da sürdürülebilir modelleri olan tedarikçilerimiz ile birlikte büyüdüğümüz iş modellerimizi
hayata geçirmemize yardımcı olacak. 2015 yılında gerçekleştireceğimiz Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Buluşmamızın teması “Sürekli İyileşmek” olacak.

• Şirketlerimizin marka kimliklerini ve tasarım / moda
yaklaşımlarını değiştirmeden satın almalarında birleştirmeye gidilebilecek ürün grupları ve hammaddeleri belirleyip ortak satın alma çalışmaları başlatıldı. Bu
şekilde ürünlerimizin kimyasal güvenliği ve üreticilerimizin sosyal uygunluğunu daha hızlı denetleyebileceğiz.

Boyner Grup şirketleri olarak özel marka tedarik akışlarımızda, grup satın alması ve ölçek ekonomisinden
yararlanarak, ürünlerimizin kalitesi ve fiyat aralığı ile farklılaştırmak, sürdürülebilir bir tedarik ağını kurmak, özel
markada pazar payımızı, karımızı ve markalarımızın saygınlığını artırmak için 2014 yılının dördüncü çeyreğinde
Grup Ortak Satın Alma Optimizasyon Projesi’ne başladık
ve bu yapılanmanın 2015 2. çeyreğinde işler hale gelmesini hedefliyoruz.

• Mevcut veriler çerçevesinde yapılan analizlere dayandırarak, üretim ihtiyaçlarımız ve tedarikçilerin yetkinlikleri doğrultusunda tedarikçi sayımız optimize edildi.
Sosyal uygunluk seviyeleri uygunlaştırma sürecinin
önemli bir parametresi olarak ele alındı, bu şekilde
uygunluk düzeyi iyi olan tedarikçilerimiz ile stratejik
ortaklıklar kurulmaya başlandı.

• Özel marka tedarikçileri derecelendirme ve bölümleme analizleriyle, şirketlerimiz için en uygun tedarikçilerin tespiti için sistemsel geliştirme çalışmalarına
başlandı. Bunun için SAP üzerinde geliştirmelerle yola
çıkarak PLM dünyasına adım atmak için çalışmalar
başlatıldı.
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2014

KAPSAYICI TEDARİK ZİNCİRİ: Kadın Girişimci
Güçlendirme Programı

2015 yılında gerçekleştireceğimiz Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
Buluşmamızın teması “Sürekli İyileşmek” olacak.
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2014

Türkiye’nin demokratikleşmesi ve kalkınması üzerine
faaliyette bulunan kişi, kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar
kurarak topluma fayda sağlamaya yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. İnsan haklarına, kadın- erkek eşitliğine,
çevreye ve farklılıklara duyarlı yaklaşımı olan ve bu yaklaşımı sahiplenen kurumlarla işbirlikleri yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik
Raporu

Nar Taneleri: Güçlü Genç Kadınlar Mutlu Yarınlar
2009 yılında başlayan Nar Taneleri Güçlü Genç Kadınlar
Mutlu Yarınlar projemiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Boyner Holding ve bağlı ortaklıkları tarafından,
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) teknik desteği
ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İnsan
Yönetimi Derneği (PERYÖN) ve TAPV Türkiye Aile Sağlığı
ve Planlaması Vakfı ortaklığında yürütülüyor.2014 yılında
proje paydaşlarımız ile etki alanımızı genişleterek projeyi
yürütmeye devam ettik.

Topluma Katkı

Dezavantajlı grupların sosyal içerilmesine, eğitime devamına ve istihdama katılmalarına dikkat çeken projemizde 2009-2012 yılları arasında Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’ne bağlı yetiştirme yurtlarında yetişmiş, koruyucu aile yanında bakımı sürdürülen ya da ayni-nakdi
yardım ile aile yanında desteklenmiş 18–24 yaş arası en
az lise mezunu genç kadınlarla çalıştık.
Projemizin ilk dört yılında öğrendiklerimiz;
• Bu grubun uzun soluklu desteğe ihtiyaç duyduğu ve
bu desteğin 18 yaş altında başlaması gerektiği
• Kişisel gelişim
• Sosyalleşme
• Eğitme ve mesleki kariyere yetenek ve ilgi alanları
doğrultusunda yönlendirme
• Kişisel bakım ve ergenlik dönemlerinde desteklenme

• İstihdama katılanlar

• Eğitime devam
edenler

• Aktif iş arama
sürecine girenler
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Projemizin ilk dört yılında öğrendiklerimizle 2013-15 yılları arasında ÇHGM’ne bağlı sevgi ve çocuk evlerinde
görev yapan personelin görev tanımları uyarınca çocukların yetiştirilmesinde kişisel bilgi ve yetkinliklerini artırmayı ve bu kapsamda kurum personelinin eğitimlerini
yapmayı planladık ve uygulamaya başladık. Projenin
geliştirdiği bilgi bu yeni dönem içinde ÇHGM’ne çalışan
personel aracılığı ile 18 yaş altı çocuklara transfer edilecek, insan kaynağının desteklenmesi ile çocukların gelişimine destek olan personelin mevcut ihtiyaçları karşılayacak şekilde kapasitelerinin artırılması için çalışmalara
başlandı. Bu kapsamda personel eğitimleri, eğitimlerin
çocukların gelişimlerine nasıl katkı sunduğunun izlenmesi, yerel paydaşlar ile kurum arasında işbirliklerinin
geliştirilmesi faaliyetleri hayata geçirilmeye ve izlenmeye başlandı.
2009-2013 yılları arasında Türkiye genelinde 162 genç
kadına on beş gün süren eğitim ve bir yıl süren mentörlük desteği sağlandı. 2014 yılında Projemize katılan
genç kadınların mevcutta %73’ü istihdama katıldı, %11’i
eğitimine devam ediyor, %16’sı aktif iş arama sürecine
girdi.

2013 yılında; 7 ilde (Bursa, Samsun, Sivas, Ankara, İzmir,
Diyarbakır, Konya) 445 kurum personelinin katıldığı ihtiyaç analizi çalışmaları yaptık ve belirlenen ihtiyaçlar
çerçevesinde hazırlanan eğitimler 4 ilde (Sivas, Bursa,
Diyarbakır, Samsun) yöneticiler, bakım elemanları, grup
ve ev sorumluları ile meslek elemanlarından 305 kişinin
katılımı ile uygulandı.
2014 yılında projenin devamlılığına katkı sağlayacak şekilde; Nar taneleri projesi Çocuk Güçlendirme Programı
Tamamlama Eğitimleri kapsamında yapılan eğitimlere;
grup ve ev sorumluları, bakım elemanları, gönüllüler,
gençler ve çocuklar, il koordinasyon ekiplerinin içinde
bulunduğu 369 kişi katılım sağladı.
Çocuk Güçlendirme Programı için çalışmaların yapıldığı
dört pilot il olan Sivas, Diyarbakır, Bursa ve Samsun‘da
yerel yönetimler ile işbirlikleri yapılarak projeye ivme kazandırıldı.

Nar Taneleri-Uzaktan Eğitim Platformu
Projenin 2013-2014 yılları arasında seçilen 4 ilde, farklı
görev grupları ile ihtiyaç analizi ve eğitim çalışmalarına
odaklanılması ile 2014 yılında belirlenen 91 katılımcı ile
Nar Taneleri- Enocta uzaktan eğitim platformu uygulaması başlatıldı. Temmuz 2014‘te başlatılan ortak çalışmanın 2015 yıl sonuna kadar sürdürülmesi planlanmakta.
Uzaktan eğitim programına katılanların dağılımı;

• Meslek Elemanı

• Grup ve Ev Sorumlusu

Projemiz uzun dönemde kurum personeli eğitimleri
ve akabinde yapacağı eğitmen eğitimi ile Nar Taneleri
projesinin geliştirdiği modeli Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’ne aktarmayı ve bu şekilde tüm Türkiye’de
koruma altındaki çocuklara ulaşmayı hedefliyor.

• Bakım Elemanı

Proje Yayınları

• Gönüllü Mentor
Ben Değerliyim:
Projenin güçlendirme hedefi ile
yaptığı çalışmalar Dr. Nihan Bozok
tarafından sosyolojik değerlendirme’ye tabi tutulmuş ve projenin ilk
dönem çalışmalarının sosyal etkisi
ölçülmüştür.

10
%7
%44
%39
%

Uzaktan eğitim katılımcılarının çalışılan illere göre
dağılımı;
•
•
•
•

Bursa %24
Diyarbakır %22
Samsun %37
Sivas %17

Nar Taneleri-Enocta Uzaktan Eğitim platformu ile
açılan eğitim başlıkları:
Eğitim El Kitabı:
Proje kapsamında Nar Taneleri
ile paylaşılan tüm eğitim içerikleri
kitaplaştırılmış ve proje web sayfası üzerinden tüm ilgili kurum ve
ihtiyaç duyan kişilerin kullanımına
açılmıştır.

Kariyer Planlama El Kitabı:
Proje 2. dönem çalışmalarına
başlamadan önce özellikle lise
çağ nüfusun ihtiyacı olabilecek,
bu çağ nüfus ile çalışanların
kullanabileceği “Kariyer Planlama
El Kitabı” yayını hazırlamış ve yine
web sayfası üzerinden paylaşıma
açmıştır. Bu yayın ÇHGM bağlı
kurumlara gönderilmiştir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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TOPLUMA KATKI

Beden Dili
İletişim Anlayarak Başlar
Stresle Başa Çıkma Teknikleri
Çalışanlar için Stres Yönetimi
Stresle Başa Çıkma Bedensel Teknikler
Sağlıklı İlişkiler Yaşamak
Aklın ve Duyguların İşbirliği
Öfke Yönetimi
Motivasyon Yönetimi
Güçlü Yönlere Odaklanmak
Depresyonla Başa Çıkma Yöntemleri
Çatışma-Çözme (Yöneticiler için)
Çatışma-Çözme
Problemleri Etkili Çözme
Problem Çözme Teknikleri
Zor Kişilerle Başa Çıkma
Bugünün Liderleri
Profesyonel Hayatta Etki için Kişisel İmaj
İş Yaşamında Profesyonel Davranış
Müzakere Becerileri
Karar Verme
Temel Koçluk Becerileri
Cesur Sorularla Koçluk
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Sürdürülebilirlik
Raporu

İYİLİĞE DÖNÜŞTÜR

Dijital Perakende kanallarımız aracılığıyla www.network.
com.tr, www.divarese.com.tr, www.fabrika-tr.com ve
www.boyner.com.tr, “YUVARLA” ile müşterilerimize sivil
toplum kuruluşlarına destek olmaları için ortam sunduk.
Müşterilerimiz eğer isterse alışverişini sorunsuzca tamamladıktan sonra sepet tutarlarını yukarıya yuvarlayarak seçtiği sivil toplum kuruluşuna kolayca destek olabiliyor. 2014 yılında kullanılmaya başlayan “YUVARLA”, ile
bağışcılık kültürünü desteklenerek 2014 yılı içerisinde
toplamda 5004 defa bağış toplandı ve müşterilerimizin
seçtiği sivil toplum kuruluşlarına iletildi.

2014 yılı içerisinde Boyner Grup şirketlerinden Boyner
Büyük Mağazacılık bünyesinde “İyiliğe Dönüştür” projesi ile Boyner ve YKM mağazalarında müşterilerin kullanılmayan tekstil ürünlerinin geri dönüşümü için çağrı
yaptık. Çalışanlarımıza, müşterilerimiz, ziyaretçilerimize
mağazalarımızdan, yazılı basına verdiğimiz mülakatlardan ve şirketimizin sosyal medya hesaplarından yarattığımız çağrıda kullanılmayan tekstil ürünlerini mağazalarımıza getirmelerini, yeniden kullanım ve geri dönüşüm
yolu ile atıklarını azaltacağımızı belirttik. Lokman Hekim
Sağlık Vakfı ortaklığında tasarladığımız projemizde gelen ürünleri vakfın Gebze’deki deposuna taşıdık ve buradan ayrıştırma işlemine tabi tuttuk. Ayrıştırılan ürünleri
yeniden kullanılabilecekler, geri dönüştürülecekler, vakfa gelir getirmesi amacı ile değerlendirilecekler kategorilerinde ayrıştırdık.

Yuvarla aracılığıyla;
• Ağustos 2014 itibari ile www.network.com.tr
üzerinden 501, www.divarese.com.tr üzerinden 270
ve www.fabrika-tr.com üzerinden 651 defa bağış
yapıldı.
• Kasım 2014 itibari ile de www.boyner.com.tr
üzerinden 3582 defa bağış yapıldı.

Topluma Katkı

Divarese: 10 %

NetWork: 18.3 %

Fabrika: 21.5 %

Boyner: 50.2 %

Mağazalara kumbaralar yerleştirilerek, Boyner ve YKM
müşterilerinden, kullanmadıkları tekstil ürünlerini mağazalarda bulunan kumbaralara bırakabileceklerinin iletişimi yapılarak, müşterilerin ‘İyiliğe Dönüştür’ projesine
ortak olmasını sağladık.
Kampanya ile insanlara iyilik yapma platformu sunarak
yaptıkları bu iyiliğin çevreye katkının yanı sıra Lokman
Hekim vakfı aracılığı ile ihtiyacı olan insanlara ulaştırılmasına öncülük ettik. Topluma “Sizin için kullanılmayan
toplum ve çevre için çok şey ifade ediyor” mesajı verdik.
Giysi ve her türlü tekstil malzemelerinin geri dönüşümü
veya yeniden kullanımını hedeflendi, gelen ürünler içinde kullanılabilir durumda olanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı, kullanılamayacak durumda olanlar geri dönüşüm
sürecine girdi. Lokman Hekim Vakfı tüm bu süreçten
elde ettiği geliri kendi burs fonunda değerlendirebildi.
Projemiz ile kullanılmayan tekstil ürünlerinden burs fonuna kaynak yaratmış olduk ve bu bilgileri tekstil ürünleri ile bağışta bulunanlar ile paylaştık.

Müşterilerin aktif katılımı ile hayata geçen bu kampanya
da sürdürülebilir, sürekli ve ekonomik, toplumsal, çevresel etkisi yüksek bir modeli proje iş birlikleri ile sağlamlaştırıldı. Mağazaların içerisine konulan kumbaralarımız
ve Lokman Hekim depoları daha ilk günden dolmaya
başladı.
Ekim 2014’ de başlanan projede müşterilerin katkısı ile
toplamda 4.355 adet bağış yapıldı. Geri dönüştürülme
sürecinde kıyafetlerden 2780 kg enerjiye dönüştürüldü,
3075 parça kermeste kullanıldı, 191,880 kg metal parça metal geri dönüşümüne gönderildi. İyiliğe dönüştür
projesi ile farklı başlıklar altında toplumsal faydaya ulaşıldı.

Ekim 2014’ de başlanan projede
müşterilerin katkısı ile toplamda
4.355 adet bağış yapıldı.
Geri dönüştürülme sürecinde
kıyafetlerden 2780 kg enerjiye
dönüştürüldü, 3075 parça kermeste
kullanıldı, 191,880 kg metal parça
metal geri dönüşümüne gönderildi.
İyiliğe dönüştür projesi ile farklı
başlıklar altında toplumsal faydaya
ulaşıldı.
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2014

YUVARLA

Bağışçıların tercih ettiği sivil toplum kuruluşları

TEMA Vakfı: 16.5 %

Kanserli Çocuklara Umut
Vakfı: 27.4 %

Toplum Gönüllüleri Vakfı: 0.8 %
Doğal Hayatı Koruma Vakfı: 5.9 %

Türkiye Korunmaya Muhtaç
Çocuklar Vakfı: 11.4 %
Tohum Otizm Vakfı: 15.7 %
Arama Kurtarma Derneği: 10.3 %
Anne Çocuk Eğitim Vakfı: 5.2 %
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Tüvana Okuma İstekli
Çocuk Eğitim Vakfı: 2.1 %
UNICEF Türkiye: 4.7 %
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Sürdürülebilirlik
Raporu

Çalışan Gönüllülüğü

“Boyner Grup Gönüllüleri, işine, gönüllülere, gönüllülüğe tutkulu, kurumsal bir takımdır.”

Küresel İlkeler Sözleşmesi Referanslarımız

349 gönüllü 4398 saat gönüllülük yaptı.

Küresel İlkeler sözleşmesi

2014 yılında 349 gönüllü ile 4398 saat toplum yararına ve fayda sağlayan gönüllü faaliyetler hayata geçti.
2013 yılında Boyner Grup Gönüllüleri tarafından toplam 1648,5 saat gönüllük yapıldı ve gönülller tarafından
2014 yılında gönüllülük saati 4398 saate çıktı.
Boyner Grup Gönüllüleri (BGG); 2002 yılından bu yana
her yıl belirlediği temalarda proje ve etkinlikler ile toplumsal sorunların çözümüne katkı sunuyor. Kurumsal
sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışımızı yaygınlaştıran gönüllülerimiz, paydaşlarımızın da düzenlediği organizasyonlara katılımını sağlayarak etki alanını geliştiriyor.
Kurumsal gelişim çalışmaları kapsamında Boyner Grup
Gönüllüleri-BGG kendi veri tabanını oluşturarak yıl içinde yapılan tüm etkinlik ve projelerin toplumsal katkısını
ve etkisini ölçüyor.
Aynı zamanda çalışanlarımızın ilgi alanlarını, gönüllülük
yapmak istedikleri konuların da kaydını tutan veri tabanımız çalışanlarımızın bireysel ilgilerini, sunabileceği
gönüllü destekleri de tespit ederek gönüllü katılımı artırmaya yönelik gelişim alanlarını tanımlamamıza da fırsat
veriyor.
Boyner Grup Gönüllülerinin 2014 Yılı Çalışmaları
Kampanyalarımız: Boyner Grup gönüllüleri “Bir Fazlanı
Paylaş”, “5 Aralık Gönüllü Günü”, “Kan Bağışı” kampanyalarımıza devam ettik ve bu kampanyalarımıza yenilerini ekledik. Düzenlenen kampanyaların teması ve fayda sağladığı alan sosyo- ekonomik açıdan dezavantajlı
grupların desteklenmesi oldu.

2014 yılında 349 gönüllü ile
4398 saat toplum yararına ve
fayda sağlayan gönüllü faaliyetler
yapıldı. 2013 yılında Boyner Grup
Gönüllüleri tarafından toplam 1649
saat gönüllük yapıldı ve gönülller
tarafından 2014 yılında gönüllülük
saati 4398 saate çıkarıldı.
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Raporlama Referansımız

Etkinliklerimiz: Her yıl işbirliği yaptığımız kurumların
desteği ile yaptığımız ziyaretlerimize devam ediyoruz.
Bunlar ağırlıklı olarak huzurevi, çocuk yuvası ve hastaneleri kapsıyor. Bu ziyaretlerimizin düzenli olmasına
hassasiyet gösteriyoruz. Ayrıca yaratıcı etkinlikler ile gönüllülerimizin destek sunduğu sivil toplum örgütlerine
kaynak yaratma etkinlikleri organize ediyoruz. 2014 yılında “En Güzel Kek Benim Kekim” etkinliği ile mağaza
çalışanlarımız gönüllü işler için kendileri yaptığı kekleri
yine şirket çalışanlarının beğenisine sunarak gelir elde
ettiler ve bu geliri toplum yararına bağışladılar. Boyner
Grup Gönüllüleri çevre duyarlılığımız doğrultusunda Bir
Gezegen, Bir Gelecek projesi kapsamında kullanılan
çamların dikimini gönüllü olarak gerçekleştirerek Aziz
Nesin Vakfı Fidan Dikme etkinliği gerçekleştirildi.
Boyner Grup Gönüllüleri etkinlik ve kampanyalarını ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi, dezavantajlı grupların
sosyal içerilmeleri, kaynak geliştirme, motivasyon arttırma, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi, çevre duyarlığının ve stratejik hayırseverliğin geliştirmesi kalemleri altında şekillendirerek projelerini oluşturuyor.

Raporda Bulunduğu Bölüm

İnsan Hakları
İlke 1: İş Dünyası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu
haklara saygı duymalıdır.

Sürüdürülebilirlik Yönetimi ve Paydaşlarımız,
Çalışma Ekosistemimiz/ İşyerinde
Demokrasi/ Eşit Davranma İlkemiz/Fırsat
Eşitliği/Etik Kurul

İlke 2: İş dünyası insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalıdır.

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği, Eşit
Davranma İlkemiz,

Çalışma Koşulları
İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere
özgürlüğünü desteklemelidir.

Tedarik zinciri Sürüdürülebilirliği, Örgütlenme
Özgürlüğü

İlke 4: Her türlü zorla ve zorunlu çalıştırmaya son verilmelidir.

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği

İlke 5: Her türlü çocuk işçiliğe son verilmelidir.

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği

İlke 6: İşletmeler işe alma ve meslek konusundaki ayrımcılığın
ortadan kaldırılmasına azami önem vermelidir.

Çalışma Ekosistemimiz/Eşit Davranma
İlkemiz/Fırsat Eşitliği/ Ücret Politikamız/
İşyerinde Demokrasi

Çevre
İlke 7: İş dünyası Çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları
desteklemelidir.

Sürüdürülebilirlik Yönetimi ve Paydaşlarımız,
Çevre Duyarlılığımız

İlke 8: İş dünyası çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü
faaliyete ve oluşuma destek vermelidir.

Sürüdürülebilirlik Yönetimi ve Paydaşlarımız,
Çevre Duyarlılığımız, Tedarik zinciri
Sürdürülebilirliği, İyiliğe Dönüştür

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
özendirilmelidir.

Çevre Duyarlılığımız

Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla
mücadele etmelidir.

BOYNER PERAKENDE 2014 FAALİYET RAPORU- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Boyner Grup Gönüllüleri (“BGG”)

Yolsuzlukla Mücadele, Etik Kurul

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:15 -16 34398 Maslak / İstanbul
Boyner Perakende Sürdürülebilirlik Raporu ile ilgili bilgi için:Aysun Sayın
Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Departmanı / asayin@boynergrup.com
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