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YÖNETİMDEN



CEO ve YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI’NIN MESAJI

Cem Boyner
CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı

2016’yı global ekonominin Brexit ve ABD Başkanlık seçimle-
rinde yaşanan şoklarla dalgalandığı ve jeopolitik belirsizliklerin 
ekonomik dalgalanmaları artırdığı bir yıl olarak geride bıraktık. 
2016’da düşük seviyelerde kalan global büyüme ve global tica-
ret hacmiyle korumacı ekonomi anlayışlarının güçlenmesine 
tanık olduk. Tüm dünya yıl boyunca FED’in olası faiz artırımı 
kararlarına odaklanırken, devam eden belirsizliklerle faiz oran-
ları dünya ölçeğinde düşük seyrini sürdürdü. 2015’e göre artan 
hammadde fiyatlarıyla birlikte güçlü ABD doları, gelişen ülke-
lerdeki büyümeyi ve para birimlerini yıl boyunca baskılamaya 
devam etti. 

2016’da Türkiye ekonomisi terör saldırıları ve 15 Temmuz darbe 
girişiminden büyük ölçüde etkilendi. Tüm olumsuz etkilerine 
rağmen 15 Temmuz darbe girişimine halkımızın, devletimizin ve 
sivil kurumlarımızın gösterdiği direnç, ülkemizin demokrasiye, 
iç huzura ve hukuk devletine sahip çıkması adına büyük bir ka-
zanım olarak tarihe geçti. Ekonomide yüksek faiz, yüksek enf-
lasyon ve özellikle son çeyrekte Türk Lirası’nın önemli ölçüde 
değer kaybetmesiyle tüketici güveninde yaşanan düşüş, Türki-
ye’nin potansiyelinin altında büyümesine neden oldu. Uluslara-
rası kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notu düşürme-
sinin de etkisiyle azalan yabancı sermaye girişleri makroekono-
mik zorlukları artırdı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, 2016 ve 
2017 yıllarında %3’e yakın seviyede gerçekleşeceği öngörülen 
büyüme hızlarının, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığı ve potan-
siyeli açısından umut verici olduğunu düşünüyoruz. 

Yönetilmesi zor belirsizlikler, yaşanan toplumsal travmalar ve 
ekonomideki gelişmelerle dalgalanan tüketici güveni ve davra-
nışları nedeniyle 2016 perakendenin zor yıllarından biri oldu. Bu 
nedenle 2016’yı hedeflediğimiz büyüme ve karlılık rakamlarının 
gerisinde tamamladık. 2016’da perakende satışlarımız %5 bü-
yürken konsolide ciromuz %1,4 artışla 3,44 Milyar TL oldu ve 
brüt kar marjımız 2015’e göre artarak %42 seviyesinde gerçek-
leşti. Bir defalık gelir ve giderleri dışarıda bıraktığımızda faiz, 
amortisman ve vergi öncesi kârımız (FAVÖK) 249 milyon TL ve 
konsolide FAVÖK marjımız %7,2 oldu. 

Hedeflediğimiz büyüme oranlarına ulaşamamakla birlikte grup 
şirketlerimiz 2016’da Türkiye’deki lider konumlarını sürdürdü-
ler. Özellikle 2013-2016 arasında perakende sektörüne büyük 
katkısı olan “turist akımı”nın heyecanına kendimizi kaptırma-
manın önemli bir karar olduğunu bu dönemde tecrübe ettik. 
2016’da enerjimizin büyük bölümünü mağazalarımızı tekrar 
tekrar ziyaret eden sadık müşterilerimize daha iyi hizmet ve 
daha fazla satış yapmak için harcadık. Boyner Perakende inter-
net satış gelirlerinin %60 civarında büyümesinin de bize büyük 
katkısı oldu. Hayata geçirdiğimiz CRM-teknoloji yatırımları ve 
Hopi gibi yenilikçi uygulamalar sayesinde 2016’daki durgun-
lukla başa çıkabildik. Alışverişin App’i Hopi 2016’da üye sayısını 
4 milyonun üzerine çıkardı. 2016 gibi zor bir yılda Hopi’nin Pa-
racık’ları hem müşterilere hem de üye markalara büyük katkı 
sağladı. 

2016’da çok önemli bir yatırımı hayata geçirerek Boyner Grup’a 
yeni bir şirket ve yeni bir marka, Türkiye’ye ise yepyeni bir 
çok katlı mağazacılık formatı kazandırdık. İlk mağazası Eylül 
2016’da Akmerkez’de açılan WEPUBLIC ile alışveriş, deneyim 
ve eğlenceyi biraraya getirerek müşterilerimize eşsiz bir pe-
rakende deneyimi yaşatıyoruz. 4 kata yayılan ve yaklaşık 8 bin 
m2 alanda hizmet sunan WEPUBLIC’te 100’ü Türkiye’ye ilk kez 
giren 500’ün üzerinde markayı müşterilerimizle buluşturduk. 
2017 ve sonrasında yurtdışı ve Türkiye’de yeni lokasyonlarla bu 
yeni perakende anlayışını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 

Geride bıraktığımız yılda operasyonel verimlilik en önemli odak 
alanlarımızdan biri oldu. Mağazalarımızın verimliliğini artırma 
stratejimiz kapsamında AY Marka Mağazacılık’ın gelir ve kar-
lılıkta açık ara en iyi performansı gösteren lokomotif markası 
NetWork’un mağazalarını ve koleksiyon yapısını büyüttük. Fab-
rika mağazalarının büyük bölümünü NetWork mağazalarına 
dönüştürerek karlılığı artırırken, koleksiyon ve fiyat yapısıyla 
Boyner Büyük Mağazacılık içerisinde yüksek bir performans 
gösteren Fabrika’yı Boyner mağazaları içerisindeki özel alan-
larda daha geniş ve yaygın şekilde müşterilerimizle buluştur-
maya devam ettik. Böylece Boyner Büyük Mağazacılık’ın özel 
markalara odaklanarak verimli büyüme stratejisini güçlü bir 
markayla desteklemiş olduk. Boyner’de verimliliği artırmak 
üzere aldığımız önemli karar ve tedbirlerle potansiyeline uygun 
büyüme ve karlılığa kısa sürede ulaşacağımızı öngörüyoruz. Öte 
yandan, azalan turist satışlarını yeni müşterilerle kapatmayı ba-
şaran Beymen, güçlü büyüme ve kârlılık performansını bu zor 
yılda da devam ettirdi. 2015’te katma değeri yüksek olan yünlü 
kumaş üretimine odaklanma kararı alan Altınyıldız ise konfek-
siyon üretimini Türkiye’ye örnek bir değişim yönetimi süreciyle 
sonlandırdı. 

En önemli değerimiz ve Boyner Grup’un tescilli markası olan 
“Koşulsuz Müşteri Mutluluğu”nu tercih edilen kanaldan bağım-
sız şekilde müşterilerimize yaşatmak için başlattığımız “all-line 
perakende” yatırımlarımızın sonuçlarından biri olan “Asista-
nım” projesini 2016 sonunda hayata geçirdik. Pilot uygulaması 
Beymen mağazalarında başlayan ve 2017’de tüm grup şirket-
lerimize yaymayı planladığımız bu projeyle satış temsilcilerimi-
zi kendilerine özel mobil asistanlar ile güçlendiriyoruz. Mobil 
asistanları sayesinde müşterilerimizin isteklerini çok daha hızlı 
yanıtlayabilecek, işlemleri daha hızlı tamamlayabilecek, işleri 
için gerekli bilgilere daha hızlı ulaşabilecekler. 

Global ve makro veriler 2017 için de çok iyimser bir tablo çizmi-
yor. Küresel ve bölgesel jeopolitik riskler ve FED’in olası faiz ar-
tırımları tıpkı 2016’daki gibi gündemde kalmaya devam edecek. 
Ülkemiz içinse, yüksek enflasyon, yavaşlayan ekonomik büyü-
me, turizm ve ihracattaki zorluklar ve Nisan ayındaki anayasa 
referandumunun getirdiği politik belirsizliğe rağmen 2017’nin 
2016’dan daha iyi bir yıl olacağını umuyoruz. Dinamik ve genç 
nüfusuyla ülkemiz özellikle perakende yatırımları için potansi-
yelini ve cazibesini koruyor.  

2017’ye hissedarlarımız ve tüm paydaşlarımız için iki önemli 
kararla girdik. Boyner Perakende’nin sürdürülebilir büyüme-
sini desteklemek ve sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla 
57.7 Milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı nakden 
(bedelli) karşılanmak üzere, %346,62 oranında artırarak 257.7 
Milyon TL’ye çıkarma kararımızı Şubat ayı başında kamuoyuna 
duyurduk. Sermaye artışında mevcut ortakların yeni pay alma 

haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmayacak ve yeni paylar 
nominal değer üzerinden kullandırılacak. Ayrıca kurumsal yö-
netimimizi daha da güçlendirmek için Yönetim Kurulu’ndaki ic-
racı üye sayısının azaltılarak Yönetim Kurulu’na bağlı çalışacak 
bir İcra Komitesi kurulmasına karar verdik. 

2017’de en önemli odağımız verimli, sürdürülebilir ve yüksek 
büyüme rakamlarını tekrar yakalamak olacak. Hazırlıklarımızı 
ve yatırımlarımızı, makro ekonomi veya piyasa şartlarından bir 
destek gelmeyeceğini düşünerek sadece kendi çabamızla %20 
büyüme hedefine ulaşmak üzere planladık. Turizm sektörün-
deki ve genel piyasa koşullarındaki olası iyileşmelerin bunun 
üzerine ekleneceğini umut ediyoruz. Müşterilerimizin mutlulu-
ğunu artırmak ve mağazalarımızın verimliliğini geliştirmek en 
önemli önceliklerimiz olmayı sürdürecek. 2017’de de hem bize 
sadık 16 milyonun üzerindeki müşterimize hem de yeni müşte-
rilerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. 

Bu yıl önemli bir mağaza yatırımımızın hazırlıklarını tamam-
layacağız. Beymen’in 5 katta yaklaşık 3.600 m2 satış alanına 
sahip olacak yeni Bağdat Caddesi mağazasını Eylül 2017’de 
Suadiye’de açmayı planlıyoruz. 2017’de geçtiğimiz yıllarda di-
jital alanda yaptığımız yatırımların meyvelerini toplayacağımızı 
düşünüyoruz. İnternet satışlarımızın bu yıl da %60’ın üzerinde 
büyümesini bekliyoruz. 

Boyner Grup olarak bugüne kadarki tüm yatırımlarımızın, fa-
aliyetlerimizin ve başarılarımızın temelinde, müşterilerimizle 
kurduğumuz ilişkiden aldığımız ilham ile çalışanlarımızdan 
aldığımız güç yatıyor. Müşterilerimiz ve müşterilerimizi mutlu 
etme misyonumuz işimizin özünü oluşturuyor. Aynı zamanda 
grup olarak toplumumuza ve ekonomimize kattığımız en bü-
yük değerin mağazalarımıza giren müşterilerimizin mutluluğu 
olduğuna inanıyorum. Bu nedenle müşterilerimizin ihtiyaç ve 
beklentileri bize cesaret ve ilham veriyor. Çalışanlarımız ise fi-
kirleriyle, emek, özveri ve çabalarıyla “Koşulsuz Müşteri Mutlu-
luğu”nun tüm mağazalarımızda hayata geçmesini sağlıyor, bu 
değerimize ruh ve güç katıyorlar. Grup değerlerimizi vareden 
10 bine yakın çalışanımızı desteklemeye ve içlerinden yeni lider-
ler yetiştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca 2017 boyunca 1000 yeni 
gencimize de Boyner Grup’ta iş imkanı yaratacağız. 

İşimize, müşterimize, ülkemize ve tüm dünyaya verdiğimiz de-
ğerin ve sorumluluklarımızın bir sonucu olan sürdürülebilirlik 
çalışmalarımız da 2016 boyunca devam etti. Sosyal girişimcileri 
kitlesel fonlama ve grup şirketlerimizin kaynaklarıyla destekle-
yen ve Türkiye’de stratejik bağışçılık analayışını geliştiren “Bu-
luşum” eğitim, kültür, sivil toplum gibi alanlarda 9 yeni sosyal 
projenin hayata geçirilmesine destek oldu. Boyner Büyük Ma-
ğazacılık müşterilerinin katkılarıyla ve Lokman Hekim Sağlık 
Vakfı desteğiyle 2016’da başlayan “Askıda İyilik” inisiyatifiyle de 
yaklaşık 30 bin ihtiyaç sahibine kıyafet paketleri ulaştırıldı. Her 
iki projeye de gönülden destek veren müşteri ve çalışanlarımıza 
ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 

Müşterilerimiz ve ülkemiz için en iyiyi, en farklıyı hedeflemeye, 
en iyi ürün ve hizmetleri üretmeye ve sunmaya 2017’de de de-
vam edeceğiz. Boyner Grup’a güvenleri ve destekleri için tüm 
müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortak-
larımıza teşekkür ediyorum. 2017’nin hepimiz için daha iyi bir yıl 
olmasını diliyorum. 
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HASAN CEM BOYNER
Yönetim Kurulu Başkanı

1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitiren 
Cem Boyner, aynı yıl aile şirketi olan Altınyıldız’da iş hayatına 
başladı. 1982 - 1994 yılları arasında Boyner Holding Yürütme 
Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 1989 - 1990 yılları arasında 
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Cem Boyner, 1996’da 
Boyner Holding Murahhas Üyesi oldu. Cem Boyner, 2010 yılın-
da Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devraldı. Cem 
Boyner, aynı zamanda, Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları 
A.Ş. ve diğer grup şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ
MASSIMO PIOMBINI
Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi

1983 yılında Cattolica del Sacro Cuore Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’nde eğitimini tamamlayan Massimo Piombini, Bank 
Amerika’da başladığı kariyerine sırasıyla Bulgari, Gucci ve Bal-
ly’de üst düzey yönetici pozisyonlarında devam etti. 2008 yılın-
dan bu yana Valentino’da Ticaret Direktörlüğü görevinin yanı 
sıra Valentino Grup şirketlerinde yöneticilik ve Yönetim Kurulu 
Üyeliği rollerini üstlendi. Piombini, 2015 yılından beri BOYP Yö-
netim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

MUSTAFA TÜRKAY TATAR
Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO

Türkay Tatar, ODTÜ İşletme Bölümü’nün ardından Bilgi Üniver-
sitesi’nde İş Hukuku yüksek lisansını tamamladı. Tatar, hazine 
bölümünde başladığı bankacılık kariyerini, çeşitli bankalarda 
görev aldıktan sonra, en son Demirbank Genel Müdür Yardım-
cılığı pozisyonu ile sonlandırdı. 2001’den sonra Cıngıllıoğlu Gru-
bu’nun finans şirketlerinin tümünün hazinesini yönetti. 2005 yı-
lında girdiği Arçelik’te Finans Direktörü olarak görev yaptı. 2011 
sonu itibarıyla Boyner Holding Başkan Yardımcısı olan Türkay 
Tatar, 9 Ocak 2014 tarihinde BOYP Yönetim Kurulu’na atandı.

SERDAR SUNAY
Yönetim Kurulu Üyesi

Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. İş 
yaşamında sırasıyla, Arthur Andersen ve Koç Holding A.Ş. Ku-
rumsal Planlama Bölümü’nde çalışan Serdar Sunay, 35 yıldır 
Boyner Grup bünyesinde görev alıyor. Boyner Holding A.Ş.’de 
Yatırımlar Koordinatörü olarak başlayan kariyeri, Grup İcra Ku-
rulu üyesi, Mc Kinsey & Co ile yürütülen Boyner Grup Yeniden 
Yapılandırma Projesi Lideri, Türkiye ve Orta Asya Benetton Li-
sans Operasyonu Genel Müdürü, Benetton Türkiye Yönetim Ku-
rulu Başkanı olarak devam etti. Serdar Sunay, 2009 yılından bu 
yana Boyner Grup Başkan Yardımcısı ve Grup şirketleri Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

NAZLI ÜMİT BOYNER
Yönetim Kurulu Üyesi

Yüksek öğrenimini University of Rochester’da tamamlayan 
Ümit Boyner, iş hayatına Chemical Mitsui Bank Kredi Pazar-
lama bölümünde başladı. Daha sonra sırasıyla Turcas Petrol-
cülük A.Ş.’de Finans Müdürü, Türk Petrol Holding A.Ş. Hazine 
Bölümü’nde Yatırım Direktörü olarak çalıştı. Ümit Boyner, 1996 
yılında Boyner Holding A.Ş.’de Finansman Direktörü olarak gö-
reve başladı. 2006 yılından bu yana BOYP Yönetim Kurulu Üyesi 
olan Ümit Boyner, 2010-2013 yılları arasında da TÜSİAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

NUR MEHMET İNAL
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Arthur 
Andersen denetim bölümündeki görevinin ardından, sırasıyla 
Altınyıldız Grubu Sistem ve Denetim Koordinatörü, Finansman 
Koordinatörü, Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve Altınyıldız 
Yürütme Kurulu Başkanı olarak çalıştı. Nur Mehmet İnal, 1996 
yılında Holding Başkan Yardımcısı ve BOYP Yönetim Kurulu 
Üyesi oldu. 9 Ocak 2014 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevini  
üstlendi.

S. METİN AR
Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Üye

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü bitirdik-
ten sonra yüksek lisansını London School of Economics’te yaptı. 
İş hayatına İngiltere’de Otis Elevator Company Ltd. şirketinde 
başladı. Sırasıyla; Türkiye Sinai Kalkınma Bankası’nda çeşit-
li görevler, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. Tic. A.Ş.’de 
Genel Müdür Yardımcılığı, İş Finansal Kiralama A.Ş.’de, Yatı-
rım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’de Türk Pirelli Kablo ve 
Sistemleri A.Ş.’de ve Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk 
A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003-2005 tarihleri arasında İs-
tanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkan Vekilliği, 1999 - 2013 
yılları arasında da Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’de İcra 
Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 2015 yılından beri BOYP Yönetim 
Kurulu’nda Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadır.

Not: Bağımsız üyelerin detaylı özgeçmişleri Kurumsal Uyum 
Bölümü’nde bulunabilir.

TAYFUN BAYAZIT
Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Üye

Southern Illinois Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans ve Co-
lumbia Üniversitesi Finans ve Uluslararası İlişkiler alanlarında 
Yüksek Lisans derecesi alan Bayazıt, bankacılık kariyerine Ci-
tibank’ta başladı. 13 yıl Çukurova Grubu bünyesinde üst düzey 
yöneticilik görevlerinde bulundu. 2001 yılında Dışbank CEO’lu-
ğunu üstlendi. 2005’te Fortis Türkiye CEO’luğu ve Küresel Yö-
netim Komitesi Üyeliği’ne getirildi. Nisan 2007’de Yapı Kredi’ye 
Murahhas Üye ve Genel Müdür olarak döndü ve bilahare 2009 
başında Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu ve Yapı Kredi 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üslendi. Ağustos 2011’de 
“Bayazıt Danışmanlık Hizmetleri”ni kuran Bayazıt, 2014’ten bu 
yana BOYP Yönetim Kurulu’nda Bağımsız Üye olarak görev yap-
maktadır.

ELİF ATEŞ ÖZPAK
Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Üye

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ardından Harvard 
Hukuk Okulu’nda PIL programını tamamladı. Sırasıyla Pekin 
& Pekin Hukuk Bürosu’nda ortak avukatlık, Turkcell İletişim 
Hizmetleri A.Ş.’ de Kurumsal Hukuk Müşavirliği ve Kurumsal 
Yönetim Sekreterliği, Taboğlu, Ateş ve Demirhan Ortak Avu-
kat Bürosu’nda ortak avukatlık görevlerini üstlendi. 2008 yılın-
dan bu yana, Crescent Capital’ın Türkiye temsilcisidir. Ayrıca 
11880’in Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Elif Ateş 
Özpak, 2012 yılından itibaren BOYP Yönetim Kurulu Bağımsız 
Üyesi olarak görev yapmaktadır.
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%30,68
Mayhoola For
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%54,80
Boyner Holding 

A.Ş.*
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BOYNER GRUP

Boyner 
Perakende ve Tekstil

Yatırımları A.Ş.
(BOYP)

Fırsat Elektronik 
Tic. A.Ş. 

BNR Teknoloji 
A.Ş.

BR Mağazacılık 
A.Ş.

Beymen 
Mağazacılık A.Ş.

AY Marka 
Mağazacılık A.Ş. 

Altınyıldız Tekstil ve 
Konfeksiyon A.Ş.

Boyner Büyük 
Mağazacılık A.Ş.

Anka 
Mağazacılık A.Ş.

%14,52
Halka Açık Kısım ve 

Diğer Küçük Ortaklar

* Raporda yer alan Boyner Holding’in iştirakleri Hopi, Morhipo ve BR Mağazacılık’la ilgili veriler bilgilendirme amaçlıdır. 
 Bu şirketlerin BOYP’un konsolide finansal sonuçlarına doğrudan bir etkisi yoktur.



Sektöre ilk adım
Altınyıldız Mensucat ve 
Konfeksiyon Fabrikaları 
A.Ş., Boyner ailesi 
tarafından kuruldu.

1952

1997
Bir markanın doğuşu
Avrupa’nın en büyük 
tekstil fabrikalarından biri 
ve “Altınyıldız” markalı 
kumaş üreticisi olan 
Altınyıldız, sonradan 
NetWork adını alacak ilk 
perakende markasının 
operasyonunu başlattı.

2004
Çarşı Boyner’e 
dönüştü
Boyner Büyük 
Mağazacılık’ın ismi 
Çarşı’dan Boyner’e 
dönüştü.

2012
Ailemize yeni üye
Ülkemizin en eski ve köklü 
çok katlı mağazacılık 
şirketi YKM’yi satın alan  
Boyner Grup, ailesine çok 
değerli bir üye kazandırdı.

1971
Beymen doğdu
Boyner Ailesi, Beymen’i 
tüketiciyle tanıştırarak hazır 
giyim ve mağazacılık işine 
girdi. İlk Beymen mağazası 
Nişantaşı’nda açıldı. 2003

Müşteriye 7/24 destek
Türkiye’de ve dünyada 
bir ilk olan Back-Up 
ile yepyeni bir hizmet 
anlayışı yaratıldı. 

2011
E-ticaret’e merhaba
morhipo.com ile 
e-ticaret pazarına giriş 
yapan Boyner Grup, 
rakiplerinden farklı 
olarak tek bir çatı altında 
hem sezon ürünlerini, 
hem de günlük 
kampanyaları topladı.

2013
Hazır giyimin en büyük 
mağazası: Beymen Zorlu
Beymen, 10 bin m2 
büyüklüğüyle hem 
kendisinin hem de 
Türkiye’nin en büyük 
hazır giyim mağazasını 
İstanbul’da Zorlu 
Center’da açtı.

1981
Türkiye’nin ilk çok katlı 
mağazası
Sektöre çok katlı 
mağazacılık anlayışını 
kazandıran ve ülkemizin 
perakendecilik tarihinde bir 
dönüm noktası olan Çarşı 
mağazası açıldı.

1991
Altınyıldız halka 
açıldı
Boyner Perakende 
ve Tekstil Yatırımları 
A.Ş. (o dönemki adıyla 
Altınyıldız Mensucat) 
halka açıldı. 

2011
BR Mağazacılık kuruldu
Ran Mağazacılık ile 
birlikte kurulan BR 
Mağazacılık Altınyıldız 
Classics ve Beymen 
Business markalarıyla 
iş dünyasının yeni tercihi 
oldu.

2015
Perakendenin yeni 
icadı HOPİ 
Perakende sektörüne 
yepyeni bir bakış 
açısı getirecek mobil 
uygulama Hopi 
müşterilerle buluştu.

1987
Koşulsuz Müşteri 
Mutluluğu
Koşulsuz Müşteri 
Mutluluğu ilkesini ilan 
eden Boyner Grup, 
Türkiye’de tüketicilerin 
yaşamında yeni bir 
dönem başlattı. Koşulsuz 
Müşteri Mutluluğu, 
Boyner Grup’a özel, 
tescilli bir marka oldu.

1998
Taksitli kredi kartı 
pazarına öncülük
Boyner Grup Advantage 
Card ile Türkiye’de 
taksitli kredi kartı 
pazarının doğuşuna 
öncülük etti.

2015
Boyner Grup’a dev yatırım
Boyner Perakende ve 
Tekstil Yatırımları A.Ş. 
özkaynaklarını 885 Milyon 
TL artırma kararı aldı. Katar 
merkezli Mayhoola for 
Investments LLC, Boyner 
Perakende’nin hissedarı 
oldu.

2016
WEPUBLIC açıldı
Akmerkez’deki ilk mağazası 
ile müşteriyle buluşan 
WEPUBLIC, sektöre yeni 
bir mağazacılık anlayışı 
kazandırdı.

TARİHÇEMİZ
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2016 ÖDÜLLERİMİZ

• Mobile Excellence Awards “En İyi Mobil Analiz / Büyük Veri Ödülü”nü aldı.

• Cem Boyner “Business of Fashion 500” global moda endüstrisine yön veren 500 isim arasında yer aldı.

• Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde “Çeşitlilik ve Dahil Etme” kategorisinde ödül aldı.

• Kızlar Sahada Turnuvası’nda “En Çok Bağış Toplayan Kurum” ve “Doğaya En Dost Takım” ödüllerini aldı.

B O Y N E R 
G R U P

• IDC Türkiye Teknoloji Ödülleri “Teknoloji Hizmet Sunumu” ödülünü aldı.

• Altın Pusula Ödülleri’nde “En İyi Medya İlişkileri Ödülü”nü aldı.

• Effie ödüllerinde “İnternet Telekom Kategorisi”nde gümüş ödül aldı.

• Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları Ödülleri’nde “En İyi Reklam Filmi” ödülünü aldı.

• Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödülleri’nde “Yılın En İyi Yerli Uygulaması” ödülünü aldı.

• ODTÜ Genç Girişimciler Kristal Ağaç Ödülleri’nde Onur Erbay “Yılın Girişimcisi” ödülünü aldı.

H O P İ

• IDC Türkiye Teknoloji Ödülleri “Müşteri Deneyimi” ödülünü aldı.

• Accenture Dijitalleşme Endeksi’nde, “En Hızlı Dijitalleşme” başarısı gösteren şirketler arasında yer aldı.

• Beymen Bemoji, Mediacat Felis Ödülleri’nde “Üretimde Ustalık, Grafik Tasarım” kategorisinde ödül aldı.

• Beymen - Magnum İş Birliği, Mediacat Felis Ödülleri’nde “Promo&Aktivasyon Bölümü” kategorisinde ödül aldı.

B E Y M E N

• A.L.F.A Awards’da “Departman Mağazacılık” kategorisinde birinci oldu.

• TEGEP “En İyi Teknoloji Destekli Gelişim Programı” ödülü aldı.

• “İyiliğe Dönüştür” ile IGDS’nin “Global Department Store” ödüllerinde mansiyon aldı.

• Brandon Hall’da “Özgün Öğrenme ve Gelişim Programı” ve “Mobil Öğrenme” kategorilerinde ödül aldı.

B O Y N E R  B Ü Y Ü K 
M A Ğ A Z A C I L I K

• A.L.F.A Awards’da “Ayakkabı” sektöründe en başarılı ikinci marka oldu.D İ V A R E S E

• MMA ve Digital Age Dergisi “Dikkat Çeken Uygulamalar” ödülünde moda kategorisinde ikinci oldu.  M O R H İ P O

• Perakende Güneşi Ödülleri’nde “En İyi Sosyal Medya Kullanımı” ödülünü aldı.
A L T I N Y I L D I Z 

C L A S S I C S

DEĞERLERİMİZ

Müşteri Mutluluğunu 
Esas Alırız

Müşterinin beklentisinin üzerinde yaratıcı ürün, hizmet ve 
deneyim sunmaya odaklı olmak; müşteriye dokunan her noktada, 
o noktanın fonksiyonu doğrultusunda gelişim sağlamak; 
her davranışında müşteriye önemini ve önceliğini hissettirmek 
bizim için esastır.

YaratıcıyızYaratıcı çözümler ve yaklaşımlar keşfetme ve uygulama yeteneği; 
denenmemiş, yapılmamış olanları düşünüp uygulamak; 

iş yapış tarzını sürekli değerlendirip geliştirmek; 
yönetilen ekipte yeni fikirlerin doğmasını desteklemek; 

“Neden olmasın?” diye sorabilmek bizim en önemli özelliğimiz. 
Yenilikçiliğimizin esin kaynağı ise müşterilerimiz.

Cesuruz Hızlı karar verebilmek, gerektiğinde esnek davranabilmek; 
değişime olumlu yaklaşmak ve desteklemek; 
koşullar gerektirdiğinde zaman kaybetmeden değişmek, 
değiştirmek bizi biz yapan değerlerimiz arasında.

Tutkuluyuzİstekle çalışmak, işinin liderliğini yapmak; 
ekibi için motive edici, ilham veren ortamları yaratmak; 

olumlu tutum sahibi olmak ve ekibine yansıtmak; 
hedeflerine odaklanmak, coşkuyla ve keyifli çalışmak, 

Boyner Grup çalışanlarının temel özelliği.

Sürekli 
Öğreniriz

Sürekli öğrenmek, kendi uzmanlık bilgilerini sürekli güncel 
tutmak ve diğerlerini geliştirmek ve yetiştirmek; öğrenmenin 
yanında öğretebilmek; çeşitli kaynaklardan bilgi edinerek 
işlerin ne yöne gidebileceği konusunda vizyon yaratmak; 
işinin, ekibinin ve kendinin daha verimli olmasını sağlamak, 
Boyner Grup çalışanlarının olmazsa olmazı.

Sorumluluk 
Sahibiyiz

Topluma katkı sağlamak, katkı sağlamaya destek olmak; 
ekip arkadaşlarına, iş ortaklarına, müşterilerine ve topluma 

yönelik 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 vazgeçilmezi.

Büyük Bir 
Aileyiz

Daima iyi bir aile gibi karşılıklı güven, saygı, katılım, adalet ve 
iş birliği 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 büyük önem taşıyor.
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Boyner Grup, ilhamı müşterilerinden alan, tutkulu, sürekli icat 
çıkartan, iş sonuçlarına odaklı bir grup. Performans odaklı kül-
tür yaratmayı ve yaygınlaştırmayı da bu sebeple önemsiyoruz. 
Boyner Grup’ta bireysel ücret ve yan haklar belirlenirken, per-
formans sonuçları çok önemli bir gösterge olarak kullanılır. İyi 
performans mutlaka ödüllendirilir. Saha kadrolarımızda Boy-
ner Grup önceliğine, odağına uygun ve doğrudan satış ve per-
formans artırıcı, anlık ölçtüğümüz, takdir ve ödüllendirmesini 
de anlık yaptığımız programlarla bu kültürü sağlıyoruz. Merkez 
kadrolarında da ezberleri bozan, Boyner Grup değerlerine uy-
gun, esnek, yıl içinde sürekli geribildirim ve anlık motivasyon-
larla destekli performans sistemi yönetimine odaklanıyoruz. 
Bunun haricinde üst düzey yönetimin iş performansını ölçen ve 
ödüllendiren uzun vadeli teşvik programlarımız var.

Performans odaklı kültürü yaratırken, iş sonuçlarına etki ede-
bilecek her türlü engeli de kaldırmaya çalışıyoruz. Bunu tüm 
yönetim anlayışımızın odağına yerleştirdiğimiz “İş Yerinde De-
mokrasi” kültürümüz ile başarıyoruz. Boyner Grup’ta, tüm ça-
lışanlarımızın kendi fikir ve önerilerini özgür bir biçimde ifade 
edebildiği “açık iletişim” ortamını destekliyoruz. Çalışanlarımı-
zın görüş ve önerilerini iç iletişim kanalları üzerinden paylaş-
malarını teşvik ediyoruz. Her bir çalışanımızın kendi işi ve genel 
olarak işlerimiz ile ilgili her türlü görüş, öneri ve eleştirilerini 
paylaşmasının bizi geliştireceğine inanıyoruz.

Bizi biz yapan çalışanlarımızdır

Boyner Grup olarak esas aldığımız çalışma ortamı anlayışı, ça-
lışanlarımıza mutluluk ve güven sağlamaya dayanır. Müşteri-
lerimize nasıl “Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” ilkesi ile yaklaşı-
yorsak çalışma ortamımızda da bu yaklaşımımızı çalışanlarımız 
için uygulamaya özen gösteriyoruz. Boyner Grup’un tüm şirket-
lerinde “İş Yerinde Demokrasi”yi sağlamak ve çalışanlarımızın 
mutluluğunu en üst seviyede tutmak, bizler için büyük önem 
taşıyor. Çalışanlarımızı iyi tanımayı, aynı hedefte birleşebilmek 
için çok kritik buluyoruz. Tüm işlerimizi DNA’larımıza işleyen 
temel değerlerimizle ve etik ilkelerimizle yönetiyoruz. Detaylı 
prosedürleri tanımlamak yerine, ilkelerimizi ortaya koyuyor ve 
çalışanlarımıza güvenerek herkesi en doğru ve etik kararları 
vermek üzere yetkilendiriyoruz.

Ayrımcılık bizim için kabul edilemez

İşe alım, terfi, transfer, rotasyon, ücretlendirme gibi tüm İnsan 
Kaynakları politika ve uygulamalarımızda adil bir yaklaşımı be-
nimsiyoruz. Irk, renk,  cinsiyet, din, medenî hal, cinsel yönelim, 
cinsiyet kimliği, politik görüş ya da aidiyet, etnik kimlik, sağlık 
durumu, ailevi sorumluluklar, sendikal etkinlik ya da üye-
lik, fiziksel engellilik ya da yaş gibi etkenlere dayalı ayrımcılık 
yapılmasını kabul edilemez buluyoruz. Yasal tanımların çok 
üzerindeki bu eşitlik yaklaşımımızla işe alma, iş ilişkisi süreci, 
ücretlendirme, eğitime katılım, terfi, emeklilik ve tüm istihdam 
koşullarında fırsat eşitliği sunuyoruz.

ÇALIŞMA ORTAMIMIZ

İŞ SAĞLIĞI ve ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Güvenli çalışma yaşam hakkıdır

İnsan  onuruna  yakışan,  güvenli  iş ve çalışma koşullarını ya-
şam hakkı olarak görüyoruz. Çalışanlarımızı bilgilendirme ve 
aydınlatma yükümlülüğümüzü, eğitimler ve pratik ipuçları ve-
ren “İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği El Kitabı” ve çok çeşitli eği-
tim kampanyalarımız yoluyla yerine getiriyor, bu konunun yaşa-
mın bir parçası haline gelmesini sağlıyoruz.

KURUMSAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yalnızca destek değil, çözümde aktif rol

Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik, Boyner Grup’ta en 
üst yönetim seviyesinde temsil ediliyor. Kurumsal sorumlulu-
ğun “evde” başladığının bilincinde insan kaynakları ile kolkola 
yürütüyoruz. Sürdürülebilirliği, iş stratejilerimizin ve faaliyetle-
rimizin yapılandırılmasında, iç ve dış paydaşlarımızın bütününü 
kapsayan bir yönetim yaklaşımı olarak ele alıyoruz.

Toplumsal yatırım programımız altında, geçtiğimiz yıllarda ol-
duğu gibi 2016’da da ağırlıklı olarak kadının sosyo-ekonomik 
konumunu yükseltmeye yönelik çalışmalara, gençlerin eğitimi, 
kişisel gelişimi ve demokratik katılımına odaklanmaya devam 
ettik.

Ekonomik ve çevresel performanslarımız ile birlikte ele aldığı-
mız sosyal performanslarımız kapsamında, iş sağlığı ve çalışan 
güvenliği, çalışanlarımızın mesleki eğitimi ve gelişimi, istihdam 
politikalarımızda fırsat eşitliği ve çeşitlilik, örgütlenme özgür-
lüğü, ürün sorumluluğu, müşteri sağlığı ve güvenliği, yasal uy-
gunluk ve toplumsal yatırım programlarımızı sürdürdük.

Sosyal sorumluluk projelerimiz,“Kurumsal Sorumluluk ve Sür-
dürülebilirlik” çalışmalarımız kapsamında yönetiliyor. Tepe yö-
netimimizin görev alanı içerisinde, sosyal sorumluluğun teşvik 
edilmesi, projelerin değerlendirilmesi ve çalışanların katılımla-
rının sağlanması da yer alıyor. Sosyal sorumluluk çalışmalarına 
yaklaşımımız gereği, ele aldığımız toplumsal sorunun çözümü-
ne yalnızca finansal destek sağlamakla kalmıyor aynı zamanda 
değişimin ve dönüşümün bir parçası haline geliyor, sorunun 
çözümünde aktif rol alıyoruz.

Sosyal sorumluluk çalışmalarının yönetiminde ve uygulanma-
sında katılımcılığa ve işbirliğine önem veriyoruz. Boyner Grup 
Gönüllüleri adlı kurumsal gönüllülük programımızın sürdürül-
mesini, sorumlu vatandaşlık yaklaşımımızın bir parçası olarak 
destekliyoruz. Çalışanlarımızın sorumlu vatandaş olma bilincini 
yükseltmeyi ve onların desteği ile kamu yararına yürüttüğümüz 
çalışmaları güçlendirip yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 

Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik alanındaki çalışma-
larımız hakkında detaylı bilgi için, “Sürdürülebilirlik Raporu”nu 
72. sayfadan itibaren bulabilirsiniz.

YETENEK YÖNETİMİ

Liyakate dayalı yönetim anlayışı

Tüm işlerimizde olduğu gibi İnsan Kaynakları Yönetimi konu-
sundaki performansımızı da net tanımlanmış kritik başarı fak-
törleri ve alanımızdaki ödül programları ve sertifikalarla ölçü-
yoruz. Demografik değişim, çalışan devinimi, eşitlik, verimlilik 
ve İK uygulamalarının etkinliği başlıklarında performansımızı 
gösteren toplam 81 metrik ile üç ayda bir ve yıllık olarak kendi-
mizi değerlendiriyoruz.

2016 yılında, büyüyen organizasyonumuz ve yeni projelerimiz 
için şirketlerimizden genç yöneticileri yetkilendirdik. Ayrıca çok 
özel yetenekleri grubumuza kazandırdık; telekomdan, dijital 
sektöre, FMCG’den kamu sektörüne kadar çok çeşitli alanlarda 
kariyerinde yükselmiş yöneticiler, Boyner Grup’u seçerek ara-
mıza katıldılar, güç verdiler.

Boyner Grup Mentorluk programı 

Boyner Grup’un en büyük değeri, fark getiren yöneticileri. Boy-
ner Grup’taki geleceğin liderlerini tanımak, gelişimlerine des-
tek olmak ve Boyner Grup kültürünü yaymak ve güçlendirmek 
hedefi ile Boyner Grup Mentorluk Programı’na başladık. 

Boyner Grup’taki yüksek potansiyelli, geleceğin yönetim kadro-
suna zaman içinde hazırlayacağımızı düşündüğümüz mentiler, 
Boyner Grup tepe yönetim ile eşleşti. Çapraz grup şirket ve çap-
raz iş fonksiyonu ile eşleşen mentor ve mentiler, bir yıl boyunca 
birbirlerinin deneyimleri ile öğrenecekler. Mentorluk programı, 
sürekli, gelişimin bir parçası olarak, BANGOnline (e-learning 
platformu), birbirimizden öğrenelim toplantıları, mini seminer-
ler ile de sürekli destekleniyor.  

Boyner Grup’ta gelişim 

Müşterilerimiz için uyguladığımız stratejiye paralel olarak, 
eğitim ve gelişim faaliyetlerimiz de kişiye göre özelleştirilmiş, 
esnek ve çeşitli. Tüm Boyner Grup çalışanlarının istedikleri 
zaman istedikleri yerden ulaşabilecekleri mobil ve internetten 
öğrenme platformu BANGOnline’ı ile çalışanlar hem kişisel 
gelişim hem mesleki konulardaki içeriklere ulaşabiliyorlar. Her 
bir grup şirketi kendi içinde markalaştırdığı bu e-learning plat-
formunu hem gelişim hem de iletişim aracı olarak kullanmaya 
devam ediyor.  

Kurum içi girişimcilik 

Boyner Grup olarak inovasyon kültürünü, çalışanlara sağladı-
ğı özgür ortam ve iş yerinde demokrasi anlayışı ile ele alıyoruz. 
Şirket içi demokrasi ve açık iletişim kanallarının mümkün ol-
masından öte, başarılı ve mutlu bir iş yaşamı için bir ön koşul 
olduğuna inanıyoruz. Bu demokratik ortamımız sayesinde de 
yaratıcı ve girişimci projeleri rahatlıkla duyuyor, üretip hayata 
geçirebiliyoruz. DNA’mızda olan cesaret, yaratıcılık, girşimcilik 
değerlerini benimsetmek, günlük akışımızın içine entegre et-
mek için çalışanlarımızı sürekli yaratıcı fikirler üretmeleri ve 
kendilerini geliştirmeleri için destekliyoruz. 
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2016 STRATEJİLERİMİZ – PROJELERİMİZ

2016 yılı tüm makroekonomik zorluklara rağmen Boyner Grup 
olarak daha önceki dönemlerde temellerini atmaya başladığı-
mız yatırımlarımızın geri dönüşlerini pozitif olarak yaşadığımız 
bir sene oldu.

Grup olarak çok kanallı perakende alanındaki büyüme ivmemizi 
devam ettiriyoruz. 2016 yılında tüm grup şirketlerimizin toplam 
e-ticaret ciroları %44 büyüme gösterdi, perakende ciromuzdaki 
payı %12 oldu. Müşterilerimizin istedikleri her kanaldan ‘Koşul-
suz Müşteri Mutluluğu’ ilkemizin getirdigi servis anlayışı ile bize 
ulaşabiliyor olması bizleri bu alanda yatırımlarımızı sürdürmek 
için motive eden en büyük güç. Ödeme seçeneklerini artırmak, 
daha hızlı teslimat yapabilmek, hem mobil hem de websiteleri-
mizdeki müşteri deneyimini iyileştirmek için yatırımlarımızı hız 
kesmeden 2017 yılında da devam ettireceğiz. Hem ülkemizdeki 
e-ticaret ve mobil ticaretin hem de grubumuzun bu alandan al-
dığı payın her sene artacağına inancımız tam.

Grubumuzun amiral gemisi mağazalarımızda da heyecanlı ya-
tırımlarımıza devam ediyoruz. Müşterilerimizi her gün yüzyüze 
ağırlayan satış temsilcilerimizin de yeni çağa daha donanımlı 
girebilmeleri için adımlar attık. Satış temsilcilerimizi kendile-
rine özel bir mobil asistan ile güçlendirmeye başlıyoruz. Mobil 
asistanları sayesinde çalışanlarımız müşterilerimizin isteklerini 
çok daha hızlı yanıtlayabilecek, işlemleri daha hızlı tamamla-
yabilecek, işleri için gerekli bilgilere daha hızlı ulaşabilecekler. 
2017 yılına daha güçlü satış temsilcilerimizle daha da güçlenen 
mağazalarımızla giriyoruz.

Dijital yatırımlarımızın yanında mağazacılık alanında da 2016 yı-
lında yeni bir konsept heyecanı yaşadık. Kendi kategorisinin tek 
örneği, Beymen ve Boyner arasında konumlanan çok katlı ma-
ğazacılık markamız WEPUBLIC’in ilk mağazasını Akmerkez’de 
açtık. Müşterilerimizin sadece alışveriş için değil, keyifli zaman 
geçirmek için de gelebilmeleri amacıyla tasarlanan yeni mağa-
za konseptimizin bizim kadar müşterilerimizi de heyecanlan-
dırıyor olması bizi çok mutlu ediyor. Bu “eğlenceli perakande” 
konseptinden edineceğimiz deneyimleri diğer mağazalarımızda 
da müşterilerimizle buluşturacağız. Mağazalarda keyifli de-
neyim alanları yaratarak alışveriş esnasında müşterilerimizin 
daha iyi zaman geçirmelerini istiyoruz.

Bu sene hayata geçirdiğimiz bir başka yenilik de yeni koleksi-
yon yapısı ile güçlendirilen NetWork mağazalarımız oldu. Fab-
rika markamızı bundan böyle Boyner Büyük Mağazacılık çatısı 
altında büyütmeye karar vererek 2016 yılı içerisinde AY Marka 
Mağazacılık bünyesinde bulunan Fabrika mağazalarımızın bir 
kısmını NetWork’ün genişleyen koleksiyon yapısı ile yeniden 
konumladık. Müşterilerimizden aldığımız olumlu tepkiler 2016 
kış sezonu satış rakamlarımıza da yansıdı. 2017 yılı içinde bu 
değişimin olumlu sonuçlarını daha kuvvetli olarak göreceğimizi 
düşünüyoruz. Fabrika markamız da Boyner Büyük Mağazacılık 
gücü ile müşterilerimizle buluşmaya devam edecek ve mevcut 
marka bilinirliğini daha da kuvvetlendirecektir. 

Seneler içinde mağazalarımızda yüz yüze ilişkiler kurarak birik-
tirdigimiz 20 milyon üzerinde müşterimizi daha iyi tanıyabilmek, 
hayatlarını kolaylaştırabilmek istiyoruz.Geçtiğimiz bir kaç sene 
içinde bu vizyon ile CRM sistemlerimize yaptığımız yatırımları 
bu sene de sürdürdük. Amacımız müşterilerimizi istedikleri 
ürünler ile istedikleri zaman ve kanalda buluşturmak. Müşte-
rilerimize özel kişisel kampanyaların belirlenmesi, mağazaları-
mızda bulunan ürünlerin lokasyon bazında müşteri taleplerine 
göre düzenlenmesi de bu vizyon ile takip ettiğimiz projelerimiz 
arasında. 2017 yılı ve sonrasında da ana stratejik hedeflerimiz 
arasında CRM proje ve yatırımlarımıza yer vermeye devam ede-
cegiz. 

Bu vizyonun ana parçası olarak 2015 yılında hayata geçen Hopi, 
2016 yılını 4 milyon üye ile kapattı. Hem Boyner Grup markaları-
mızı hem de piyasadaki pek çok sektörden önemli 90 üye mar-
kayı müşterileriyle buluşturan Hopi, alışveriş yaparken müşte-
rilerin daha çok kazanması ve kendi tercihlerine uygun marka 
ve ürünlerle buluşmasını sağlıyor. 2017 yılında mobil ödeme ve 
fotoğraf çekerek ürün arama özelliklerini de ekleyerek Hopi’nin 
hem müşterilerimiz hem de üye perakendeciler icin yarattığı 
değeri arttırmaya devam edecegiz.

Grup olarak 10 binden fazla çalışanımız ile 2017 yılını daha önce 
de olduğu gibi müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini daha ke-
yifli hale getirmek, birlikte yeni projelerimizi hayata geçirmek 
için çalışarak geçireceğiz. Daha fazla kişiye hayatlarının daha 
çok alanında dokunup mutlu edebilmek en büyük hedefimiz. 
Perakendede geçirdiğimiz 60 sene içerisinde mevcut işlerimiz-
de verimliliğe odaklandığımız, ama hizmet kalitemizi arttıracak 
yatırımlarımıza da devam ettiğimiz dönemlerde müşterileri-
mizden hep iyi geri dönüşler aldığımızı gördük. Her dönemde 
büyümemizin en büyük itici gücü Koşulsuz Müşteri Mutluluğu 
ilkemizle verdiğimiz hizmet ve müşterilerimizle kurduğumuz 
ilişkilerimiz oldu. Bu senenin de önceki deneyimlerimizden 
ögrendiklerimizi harmanlayarak hep birlikte büyüdüğümüz bir 
sene olacağına eminiz. 

2016
STRATEJİLERİMİZ 
VE PROJELERİMİZ

* Bu bölümde verilen bilgiler BOYP konsolide finansal sonuçlarına doğrudan etkisi olmayan Boyner Holding iştirakleri Hopi, Morhipo ve BR Mağazacılığı da kapsamaktadır.
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Samimi bir atmosferde, farklı bir deneyim: WEPUBLIC

2013’ten bu yana hazırlıkları süren ve merakla beklenen Boy-
ner Grup’un yeni markası WEPUBLIC’i 1 Eylül 2016’da Akmer-
kez’de hayata geçirdik. 4 kat ve yaklaşık 8 bin m2 alanda özgür, 
yaratıcı, samimi, dinamik, ilham veren atmosferimiz, mimari 
tasarımımız, Türkiye’de ilk kez satışa sunulan özel markaları-
mız ve müşterilerimizi şaşırtacak sıra dışı uygulamalarımız ile 
bambaşka bir dünya yarattık. Rahat yaşam anlayışını; sunduğu-
muz yeni nesil alışveriş deneyimi ile birleştirerek öncelikle ma-
ğazamızın kapısından giren herkesin memnuniyetini en yüksek 
seviyede tutmayı amaçlıyoruz. 

Mağaza mimarisi

WEPUBLIC’in zengin dünyasını, özündeki samimiyet, yaratıcılık 
ve özgürlüğü en doğru şekilde ifade edebilmek için mağazanın 
mimari projesini 3 farklı grup ile çalıştık. Mağazanın, farklı zevk-
lere hitap eden tasarımında; alanlarında güncel, genç, modern 
projelere imza atmış olan Universal Design Studio, HMKM ve 
Gökhan Avcıoğlu’nun imzası bulunuyor. WEPUBLIC’in her biri 
farklı ilham veren katlarında, değişik stiller birleşiyor ve kapı-
dan giren herkesin yorumladığı, kendine has bir WEPUBLIC 
olmasını sağlıyor. 

100’ü yeni 500’ün üzerinde marka bir arada

WEPUBLIC ekibi olarak markamızın özgür, genç ve samimi ru-
hunu marka seçkisi ve konumlandırmasında da alışılmış kalıp 
ve bariyerleri ortadan kaldırarak hayata geçirdik. -1 katından 
başlayarak sırasıyla erkek, kadın kozmetik ve aksesuar, ka-
dın hazır giyim ve kadın ayakkabı - home alanlarının yer aldığı 
WEPUBLIC’te her departmandaki sürprizler sıradışı bir dene-
yim vaad ediyor. Mağazanın tüm katlarını baştan aşağı dola-
şan kaydırak Wuhuu, kolonlar arasından akıcı bir geçiş sağla-
yan neon ışıklı arklar, gerçek boyutta bir zürafa ve gün ışığını 
WEPUBLIC renkleriyle içeri yansıtan ‘skylight’ tavan bunlardan 
sadece birkaçı. 500’ü aşkın moda markasını buluşturmanın 
ötesinde WEPUBLIC’te; Petra Coffee, Chado Tea, Giano Cho-
colate, Seslenen Kitap, iPad zone, Water Bar ve sürekli yenile-
nen Pop-Up alanları ile yaşayan, dinamik ve sıra dışı bir dünya 
sunuyoruz. 

ŞEHRİN KAOTİK SOKAKLARI: WEPUBLIC ERKEK KATI 

Şehrin kendi içindeki kaotik yapısı ve erkeklerin çok yönlü dün-
yasından esinlenerek tasarlanan 1900 m2 katta farklı konsept-
ler ve özel detaylar hayat buluyor. İstanbul’un tarihsel şehir 
yapısı ve dokusundan yola çıkarak kullanılan 17 farklı zemin 
malzemesinden oluşan mağazanın tabanı, farklı stillerin yan-
sıtıldığı alanlara ev sahipliği yapıyor. Geniş marka seçkisiyle 
birbirinden özgün markaların en özel sneaker’larına ev sahip-
liği yapan 10 metre uzunluğundaki sneaker duvarı, yaratıcı ve 
sıra dışı zevklere hitap ediyor. Katın orta alanında ‘Toys For Big 
Boys’ bölümünde teknolojik oyuncakların yanı sıra bisiklet, mo-
torsiklet, kask çeşitleri, kaykaylar, air drone, 360 kamera, 3D 
printer kalemler, kulaklıklar, hoparlörler ve daha birçok farklı 
ürün sunuluyor. 

WEPUBLIC
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DOĞANIN YANSIMALARI: KADIN AKSESUAR - KOZMETİK - 
ÇANTA KATI

Kadın aksesuar ve kozmetik katına adım atar atmaz; kozmetik 
dünyasının binbir markası, özel dekorasyonlu alanları ile müş-
terileri karşılıyor. 100 m2 bir alanda bulunan ve İngiliz kütüp-
hanesi stilinde tasarlanan parfüm duvarı, yaratıcı sergileme 
düzenlemesi ve çok özel markalarıyla dikkat çekiyor. Kozmetik 
bölümünde yeşil seramik taşlı dekorasyonu ile dikkat çeken kat 
kendini her daim bakımlı ve güzel hissetmek isteyen kadınlara  
Cozy Hair’la hizmet veriyor. Kozmetik alanının devamında yer 
alan aksesuar-bijuteri bölümünde çok geniş bir marka ve ürün 
yelpazesi yer alıyor. Doğa ve bitkilerden esinlenilerek dekore 
edilen katta, çantalar için de çok geniş bir bölüm yer alıyor. 

BİR SANATÇININ OYUN ALANI: KADIN HAZIR GİYİM KATI

Bir sanatçının sergi alanını yansıtmak üzere tasarlanan Kadın 
hazır giyim katı, mağazanın en büyük alanına sahip. Bu kat 
kendi içinde departmanlara ayrılarak; street fashion, lifestyle, 
classic, designer, abiye, denim, iç giyim ve dış giyim olarak hiz-
met veriyor. Street fashion bölümünün ortasında konumlanan 
”WeDesign” kişiselleştirme alanı müşterilere satın aldıkları ve 
uygun olan ürünlere patch, nakış gibi uygulamalar ile özgün bir 
dokunuş katma olanağı sunuyor. WEPUBLIC kadın kasaları ise 
tasarımları ile bakışları üzerlerine çekiyor. Katta bulunan ka-
salardan biri kadınlara ait bir alan olan mutfaktan, diğeriyse bir 
çiçekçiden esinlenerek tasarlandı.

BULUTLARIN ÜZERİNDE YOLCULUK: 
KADIN AYAKKABI ve EV KATI 

Kadın ayakkabı ve ev katının dekorasyonu bir alt katın uzantısı 
olarak bir sanatçının atölyesinden yola çıkarak tasarlandı. Bu 
alanda kullanılan WEPUBLIC renklerindeki cam tavan ve gün 
boyu sızan gün ışığının farklı yansımaları, özel tahta parkeler ile 
kata artistik bir ortam katıyor. 

WEPUBLIC ayakkabı alanı Türkiye’nin en büyük ayakkabı alanı 
olma özelliğine sahip. Bu katta ayrıca hediye alternatifleri ve ev 
dekorasyon ürünlerinin yer aldığı Ev bölümü, gökyüzünü andı-
ran tromplöy bulut figürlü duvar desenleri ile öne çıkıyor. 

WEPUBLIC’in terası WeTerrace’ın da yer aldığı katta, kendini bu 
dünyaya kaptırıp,  alışverişten şekeri düşenler için Giano çiko-
lata köşesi ve tercihlerinde kararsız kalıp biraz düşünmek iste-
yenler için sağlıklı çayların sunulduğu özel Chado Tea alanı yer 
alıyor. Müşterilerine özel bir alışveriş deneyimi sunmayı hedef-
leyen WEPUBLIC Müşteri Hizmetleri “WeHelp” de bu katta yer 
alıyor. Londra metro istasyonlarından esinlenerek tasarlanan 
alanda; tadilattan detaylı hediye paketine kadar pek çok farklı 
servis sunuluyor. WEPUBLIC’in heyecanla beklenen ve sıra dışı 
yüzü; kaydırak ‘Wuhuu’ kadın ayakkabı katından -1 de yer alan 
erkek katına ulaşımı 14 metrelik aralıksız bir yolculuk sonunda 
sağlıyor. 

DO-IT-YOURSELF TRENDİ İLE BULUŞMA

WEPUBLIC, sıradışı alışverişin yanısıra, ziyaretçilerine kendile-
rini özel hissettirecek 30’a yakın marka işbirliğine de ev sahipliği 
yapıyor. Bu işbirlikleri gerek üniversite öğrencileri, gerek ban-
ka müşterileri, gerekse spor kulübü üyeleri olsun bir çok farklı 
kesimden müşterimize WEPUBLIC’le tanışma olanağı sağladı. 

Mağazada düzenli olarak yapılan “giysini kişiselleştir” tema-
lı etkinliklerimiz ve “kendi eşyanı/aksesuarını kendin tasarla” 
konseptli atölyelerimizle katılan 200’e yakın müşterimizi, son 
dönemlerde sıkça karşılaştığımız DIY (Do-It-Yourself) trendiyle 
de buluşturduk. 

DİNAMİK VE GENÇ EKİP

“Dünyanın En Mutlu Yeri Özgür Ruhlarını Arıyor” diyerek baş-
ladığımız WEPUBLIC yolculuğunda değerlerimizi ve ruhumuzu 
şu şekilde ifade ettik: 

•  Kapımızdan giren herkesin mutlu olmasını isteriz; onlar 
günlerinin en ilham verici, en rahat ve en mutlu anlarını ya-
şadıkça biz de iyi hissederiz. 

•  Bir konuda çok iddialıyız: Farklı olmak; özgürlük, rahatlık 
ve yaratıcılık kavramlarına bakış açımız bize yol gösterir. 
Sürekli tazelendiğimiz, kendimizi olduğumuz gibi ifade ede-
bileceğimiz, eğlenerek çalıştığımız ortamımız ise bize güç 
verir. 

• İşimizi keyif alarak yaparız; severek, eğlenerek, samimiyetle 
çalışırız. 

• İlham vemek en büyük heyecanımız; en ufak paylaşımımı-
zın dahi hayatları daha güzele doğru değiştirebileceğinin 
farkındayız. Kendimizi sürekli geliştirir, yenilikleri kovalarız.

 
• Takım oyunu vazgeçilmezimiz; sürekli paylaşır, gerektiğin-

de tereddütsüz insiyatif alır, birbirimizi takdir eder, başarı-
larımızı birlikte kutlarız.

Çalışan sayısı ve profili

Wepublic’te 31 Aralık 2016 itibariyle merkez ofiste 26, mağa-
zada 150 kişi olmak üzere toplam 176 kişi çalışmaktadır. Ça-
lışanlarımızın yaş ortalaması 28 olup, %67’si lise ve dengi okul 
mezunu iken %27’si lisans ve üzeri eğitime sahiptir.

WEPUBLIC eğitimleri

İşe alım sürecimizin başında çalışanlarımıza farklı bir işe alım 
deneyimi yaşatacak 1 aylık eğitim programı hazırladık. İlk güne 
hep birlikte WEPUBLIC Manifestomuzu ve değerlerimizi hisse-
deceğimiz bir workshop ile başladık. 12 gün sınıf içi eğitimler ile 
devam ettik ve ardından mağaza açılışına kadar 14 gün mağaza 
içi eğitimler ile programımızı sonlandırdık. Bu kapsamda çalı-
şanlarımız, devam eden eğitim sürecine ek Goal Mapping, Pe-
rakende Yaklaşımı ve Satış Süreci ile Temel Yönetim Becerileri 
eğitimleri aldılar.

WEPUBLIC’de işe başlayan herkes, oryantasyon eğitimlerinin 
yanı sıra yıl boyunca çalışanlara yönelik başlangıç, satış, yöne-
tim ve kişisel gelişim ana başlıkları altında yer alan eğitim prog-
ramlarına katılırlar. Eğitimler sınıfta, iş başında ve e-learning 
metodu ile gerçekleştirilir.

Başlangıç Eğitimleri: Bu bölüm Oryantasyon, WEPUBLIC’de 
Kariyer Yolculuğum Başlıyor, Moda’nın Dünü, Bugünü ve Tarih-
çesi, Marka/ Sezon eğitimleri, Moda Terminolojisi, Kişisel İmaj 
Prensipleri, İnsan Kaynakları Süreçleri, Temel İş Sağlığı ve Ça-
lışan Güvenliği eğitimlerinden oluşur.

Satış Eğitimleri: WEPUBLIC’de Kariyer Yolculuğum Devam 
Ediyor, Terminal ve Kasa Kullanımı, Ürün İnceleme, Müşteri 
İlişkileri, Denim Eğitimi, Erkek Stil Eğitimi, Kasa Ekipleri Eği-
timi, Görsel Düzenleme Standartları Eğitimi, Renklerle Analiz, 
Gizli Müşteri Uygulaması eğitimlerinden oluşuyor.

Yönetici Eğitimleri: Koçluk ve Geribildirim, Liderlik Gelişim 
Programı, Performans Yönetimi, Temel İnsan Kaynakları Uygu-
lamalarından oluşur.

2016 yılında düzenlenen eğitim programlarına 170 kişi katıldı ve 
toplamda 1500 saat eğitim aldılar.
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HOPİ

Türkiye’de ve Dünya’da bir ilk

2015 yılında “Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” yaklaşımımızı, pe-
rakendedeki deneyimimizi ve sahip olduğumuz müşteri iç gö-
rüsünü mobil teknoloji ile harmanlayarak, “Alışveriş’in App’i 
Hopi”yi yarattık. Dünyada ve Türkiye’de bir ilk olan Hopi, “Para-
cık” ödül sistemiyle kullanıcılarına üye markalardan yaptıkları 
alışverişlerde Paracık kazandırma ve kazandıkları Paracık’ları 
3, 5, 10 ve hatta 50 kat daha değerli harcama fırsatı sunarak 
“orantısız kazanç” sağlıyor.

2016’da lansman dönemindeki “Paracık” ve “Kişiselleştirilmiş 
Kampanyalar” gibi özelliklerine her geçen gün yenilerini ekle-
yerek “paracık gönderme”, “mobil ödeme” ve “görüntülü ara-
ma” gibi yeniliklerle sunduğumuz hizmetleri zengileştiriyoruz.

Büyük Veri ile kişiselleştirme

Hopi’yi rakiplerinden farklılaştıran en önemli özelliklerden biri, 
teknik altyapısının ardındaki Büyük Veri ve CRM alt yapısıyla 
müşteriyi 360 derece tanıması. Hopi’nin sürekli akıllanan tek-
nolojisi gereği müşterilerimizin tercihlerini, beklentilerini ve 
yaşam tarzlarını anlayıp onlara kişiselleştirilmiş kampanya ve 
teklifler sunuyoruz. Alışveriş alışkanlıklarını sürekli analiz ede-
rek her seferinde müşterilerimizi daha iyi tanıyor ve kendimizi 
de geliştiriyoruz. Bir kullanıcının ilk gün baktığı Hopi’siyle bir 
hafta sonra baktığı Hopi’si farklı olabiliyor. Başka bir deyişle; 
“Herkesin Hopi’si kendine özel”.

Lokasyon bazlı ve gerçek zamanlı pazarlama stratejisiyle, müş-
terilerimizin lokasyonuna veya geçmiş alışveriş alışkanlıklarına 
göre anlık kampanyalar tanımlanabiliyor ve ‘Beacon’lar aracı-
lığıyla kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş kampanyalar gönderi-
lebiliyoruz.

Marka ile müşteri arasında Kazan-Kazan ilişkisi

Hopi doğru müşteriye doğru zamanda doğru kampanyayı su-
narak, üye markalara trafik, yeni müşteri, sepet ortalaması, 
ciro ve ikinci alışveriş artışı getiriyor. “Alışverişin Akıllı App’i” 
Hopi, perakende sektörüne dinamizim katmanın, markalar ve 
müşteriler arasında “Kazan–Kazan” ilişkisi yaratmanın en etkin 
yolu.

Her gün 300.000 kişi Hopi’sine bakıyor

Türkiye’de pek çok kullanıcının indirdiği ilk alışveriş mobil uy-
gulaması olan Hopi, milyonlarca kullanıcıya alışverişlerinde QR 
kod şeklindeki Hopi kimliğini okutma alışkanlığı kazandırdı. Her 
gün 300.000 kişi Hopi’sine bakıyor ve 50.000 kişi Hopi’siyle alış-
verişe çıkıyor. 

Hopi’liler  270 milyon TL değerinde Paracık kazandı

Türkiye’de alışveriş alışkanlıklarını değiştiren Hopi, Nisan 
2015’ten beri kullanıcılarına üye markalardan 2.500’e yakın 
kampanya sundu ve bugüne kadar Hopi ile toplam 14 milyon 
işlem gerçekleştirildi. Hopi’nin Paracık kazandıran ve katla-
yan kampanyalarının yüzde 35’i, müşteri gruplarının alışveriş 
alışkanlıklarına göre belirlenerek gönderilen kişiselleştirilmiş 
kampanyalardan oluştu. Hopi’liler şimdiye kadar kampanya-
lardan 157 milyon Paracık kazanarak 270 milyon TL değerinde 
harcadı. Hopi’li işlem hacmi toplamda 3.5 milyar TL’nin üzerin-
de gerçekleşti.

Üye markalardan kampanyalar

Türkiye’nin lider markalarını buluşturan Hopi’nin üye marka ağı 
da yıl boyunca büyümeye devam etti. Hopi 2016’yı farklı sektör-
lerden 90 üye marka ve 5.000 satış noktası ile tamamladı. Hopi, 
bugün gıdadan teknolojiye, hazır giyimden ayakkabıya, çocuk 
ürünlerinden kişisel bakıma, seyahatten otomotive, kargodan 
valeye, havayolu ulaşımından akaryakıta farklı sektörlerden 
birçok markada farklı kampanyalar sunuyor. Müşterilerimize 
360 derece alışveriş deneyimi sunmak için marka ağını geniş-
letmeye devam eden Hopi ile önümüzdeki dönem hedeflerimiz 
arasında marka sayımızı 120’ye yükseltmek, yeme-içme gibi 
sektörleri dahil etmek ve hali hazırda varolduğumuz sektörleri 
derinleştirmek bulunuyor.

2017 hedefi: Alışveriş asistanı Hopi

Hopi’nin, 2017 yılında 5,5 milyon kullanıcıya ulaşmasını, aktif 
kullanıcı sayısını 2,5 katına çıkarmasını hedefliyoruz. Kullanı-
cılarına benzersiz bir alışveriş deneyimi sağlamaya odaklanan 
Hopi, önümüzdeki dönemde mobil ödemenin yanı sıra görüntü-
lü ürün arama ve farklı yeni özelliklerini de kullanıma sunarak 
donanımlı bir alışveriş asistanı olma yolunda hızla ilerliyor. 

* Hopi bir Boyner Holding iştirakidir. Buradaki veriler bilgilendirme amaçlı olup BOYP’un konsolide fnansal sonuçlarına doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. 
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ALL-LINE
PERAKENDE

Müşterilerimize daha kolay ve kişiselleştirilmiş deneyim

Boyner Grup olarak 2015 yılından itibaren Türkiye piyasasında 
öncülüğünü yaptığımız “All-Line” perakendeciliği 2016 yılı bo-
yunca desteklediğimiz yeni servisler ve pazarlama aktiviteleriy-
le ivmelendirdik. Müşterilerimize Koşulsuz Müşteri Mutluluğu 
sağlama vizyonumuza ek olarak daha akıllı ve kişiselleştirilmiş 
hizmet sunmak amacıyla 2016’da da gerek internet gerek ma-
ğazada yeni katma değerli servisler geliştirmeye devam ettik. 

Müşterilerimize istedikleri zaman istedikleri kanaldan (internet, 
mobil, mağaza) kolay, akıcı, benzersiz ve daha kişisel bir alış-
veriş deneyimi yaşayabilmelerini sağladığımız all-line peraken-
decilik hizmetlerimizi bu sene daha fazla kullanıcıya ulaştırdık. 
Bu amaçla, öncelikle beş grup şirketimizin internet sitelerini 
müşteri deneyimi, hizmet yetkinliği ve ürün çeşitliliği açısından 
zenginleştirip güçlü e-ticaret sitelerine dönüştürerek; getirdi-
ğimiz yüksek trafiği daha fazla satış ve müşteri siparişine çe-
virmeyi başardık. www.beymen.com, www.beymenclub.com, 
www.boyner.com.tr, www.ykm.com.tr, www.divarese.com.tr, 
www.network.com.tr, www.fabrika-tr.com, www.altınyıldız
classics.com.tr; www.morhipo.com ve www.wepublic.com.tr 
adreslerinden alışverişi, yeni kullanıcı deneyimi ve alışkanlığına 
uygun hale getirerek, müşterilerimize mağaza kanallarımızdan 
alabilecekleri tüm hizmetleri online kanallarımızdan da sunup 
kusursuz müşteri deneyimi ve mutluluğu yaratıyoruz.

2015’te canlıya aldığımız omnichannel servislerimizle, Morhipo 
dahil gruptaki tüm online sitelerimizin müşterilerine, teslimat, 
iade ve tadilat hizmetlerini 2016 yılında da sunmaya devam ettik. 
Bu sayede online müşterilerimizin mağazalarımıza ziyaret sık-
lığını arttırarak ek satış fırsatları elde ettik ve mağazalarımıza 
yeni müşteriler kazandırdık.  

Mobilin yükselişi devam ediyor

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gitgide artan mobil kulla-
nım ve mobil trafiğe uygun olarak, daha kolay ve kullanıcı dostu 
alışveriş sağlayan mobil uygulamalarını grubumuzun internet 
sitelerine kazandırmaya ve geliştirmeye devam ettik. 2016 yılın-
da yatırım yaptığımız mobil uygulamalarımız ve mobil uyumlu 
websitelerimize farklı teslimat ve ödeme seçenekler de ekle-
yerek müşterilerimize masaüstü deneyimlerinin yanında mobil 
deneyimlerini de bir üst seviyeye taşıdık. Online alışveriş imkanı 
sağladığımız mobil uygulamalarımız sayesinde, mağazada alış-
veriş yapan müşterilerimize, ürün ve stok bilgilerini alışveriş 
anında gerçek zamanlı olarak gösterebiliyor aynı zamanda ma-
ğazada kararsız müşterilerimiz mobil uygulamaları sayesinde 
mağazada beğendikleri ürünleri online’da sepetlerine atıp, alış-
verişlerine evden devam etme imkanı sunuyoruz. Buna benzer 
şekilde; mağazada beğendiği ürünün renk veya bedenini bula-
mayan müşterilerimiz yine mobil uygulamaları üzerinden iste-
dikleri renk ve bedendeki ürünü ister evlerine isterse istedikleri 
mağazaya teslim edilecek şekilde siparişlerini verebiliyorlar. 
Mobil uygulamalarımız ve mobil uyumlu websitelerimiz saye-
sinde online cirolarımızın %40’ını mobilden sağladık. 

Bu doğrultuda 2016 yılında tüm grubumuzun online peraken-
de satışını %12 seviyelerine getirerek, planladığımız hedeflere 
ulaştık. Online satışımızı %44, mobil satışımızı %55 büyüttük. 
Multichannel müşteri oranımızı 2 katına çıkardık. Mağazadan 

teslimat hizmetinden faydalanan müşterilerimizin sipariş ora-
nını %8 seviyelerine getirdik.

Hızlı ödeme başladı

2016 yılında geliştirmeye başladığımız “Hızlı Ödeme” hizme-
timizi ilk olarak morhipo.com’da canlıya aldık. Bu sayede 
müşterilerimiz tek tıkla alışverişini tamamlayabiliyor ve kolay 
alışverişin tadını çıkarıyorlar. Ayrıca yine Morhipo’da bu sene  
müşterilerimizi farklı akıllı öneri sistemleri ve daha detaylı filt-
releme seçenekleriyle, istedikleri ürünü daha hızlı ve kolay ara-
ma fırsatı sunmaya başladık. Kullanıcı deneyimine ve müşteri 
memnuniyetine önem veren bir grup olarak bu insiyatifle baş-
ladığımız tum aksiyonlarımıza grubumuzun tüm diğer şirketle-
rinde 2017’de de uygulamaya devam edeceğiz.

Mağazalarımızda sunduğumuz ürün ve servisleri online müşte-
rilerimize açmanın yanında, online kanallarımızın ürün arama 
ve geniş stok avantajlarını da mağaza müşterilerimize açtık. 
Bu amaçla, Boyner Grup bünyesindeki birçok mağazamızda 
satış danışmanlarımıza sağladığımız mobil cihazlar üzerinden 
“Mağazadan Sipariş” uygulamasına geçtik. Müşterilerimizin 
mağazada bulamadığı ürün veya bedeni, satış temsilcilerimiz, 
kullandıkları mobil cihazlar üzerinden online siteden bularak, 
müşterilerimize tedarik etmeye başladı. Bu sayede, müşterile-
rimize “mobil check-out” ile “mağaza içi kasasız ödeme” gibi 
ödeme yöntemlerinden de faydalanma olanağı sunabiliyoruz. 
Bu uygulama sayesinde offline kanallarımızda da müşteri de-
neyimini iyileştirerek mağazadaki müşteri beklentisini en iyi 
şekilde karşılamak adına önemli bir adım attık. 2017 yılında bu 
insiyatifi, mağazalarımıza yerleştirdiğimiz beacon’lar ve büyük 
veri yatırımlarımız sayesinde daha kişiselleştirilmiş ve akıllı 
hale getireceğiz. 

Depo optimizasyonu

2016 yılı, e-ticaret depo operasyonlarımızın optimize edildiği, 
müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde hız ve kalite odaklı 
iyileştirmelerin hayata geçirildiği bir yıl oldu. Boyner Grup şir-
ketleri arasındaki e-ticaret ürün akışı süreçlerini geliştirdik ve 
grup sinerjisini kullanarak müşterilerimize daha geniş ürün 
yelpazesi sunabilmek için çözümler ürettik. Bu çözümler saye-
sinde, şirketler arası operasyonel akışlarda gelişme kaydettik, 
stokları daha verimli paylaşmaya dayalı projelerde ilerleme 
sağladık. Önümüzdeki dönemde “All-Line” büyüme planlarını 
hayata geçirmeye destek olacak lojistik altyapının kurulması 
için gerekli operasyonel tasarımları tamamladık. 2017 ve son-
rası için hayata geçirilecek lojistik projeleri için yol haritaları 
oluşturduk.

Dünyadaki ve sektördeki yenilikleri yakından takip eden ve Tür-
kiye’nin perakende sektöründe öncü uygulamalarını gerçek-
leştiren Boyner Grup etkin teknoloji kullanımı yönündeki yatı-
rımlarını 2017 yılında geliştirmeye devam edecek. 2017 yılında 
omnichannel perakendecilik yanısıra davranışsal hedefleme ve 
kişiselleştirmeye odaklanarak, müşterileriimize sunduğumuz 
ürün, hizmet ve avantajları mobil, mağaza ve webteki uygula-
malarımız üzerinden doğru zamanda, doğru insana ulaştırmayı 
hedefleyecek; müşterilerimize hız, zaman ve çeviklik kazandı-
rarak, fark yaratacağız. 

* Bu bölümde verilen bilgiler BOYP konsolide finansal sonuçlarına doğrudan etkisi olmayan Boyner Holding iştirakleri Hopi, Morhipo ve BR Mağazacılığı da kapsamaktadır. 
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29

BOYNER 
PERAKENDE 

ve TEKSTİL 
YATIRIMLARI A.Ş.

 ve ŞİRKETLERİ



Boyner Perakende (BOYP) Bağlı Ortaklıklar

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Ortaklık Yapısı

%54,80
Boyner Holding A.Ş.

31.619.228,29 TL

%14,52
Diğer Ortaklar

ve Halka Açık Kısım

8.380.771,71 TL

%30,68 
Mayhoola for 

Investments LLC

17.700.000,00 TL

%100 
Toplam

57.700.000,00 TL

31 Aralık 
2016

31 Aralık 
2015

Bağlı Ortaklık Ülke Faaliyet alanı
Etkin ortaklık 

oranı (%)
Etkin ortaklık 

oranı (%)

AY Marka Türkiye Perakende Mağazacılık 100,00 100,00

BBM Türkiye Perakende Mağazacılık 100,00 99,08

Beymen Türkiye Perakende Mağazacılık 100,00 100,00

AYTK Türkiye 

Tekstil Ürünleri 
Satış ve Pazarlaması 
Gayrimenkul Geliştirme 100,00 100,00

BYN Türkiye
Gayrimenkul Geliştirme 
ve Yönetimi - 100,00

Alticom Almanya
Tekstil Ürünleri Satış ve 
Pazarlaması 100,00 100,00

Altınyıldız Corporation ABD
Tekstil Ürünleri Satış ve 
Pazarlaması 100,00 100,00

A&Y LLC Dubai 
Tekstil Ürünleri Satış ve 
Pazarlaması 100,00 100,00

Nişantaşı Turistik Türkiye Restaurant İşletmeciliği 75,00 75,00

İzkar Türkiye Perakende Mağazacılık 75,00 75,00

Beymen İç ve Dış Ticaret Türkiye İthalat-İhracat 100,00 100,00

Anka Mağazacılık Türkiye Perakende Mağazacılık 100,00 100,00

Bulin Türkiye İthalat-İhracat 100,00 -

352

4,490

356,0

3,444

386

4,083

362,6

3,398

2015 2016

2015 2016

2015 2016

2015 2016

Boyner Perakende Toplam Mağaza Sayısı

Boyner Perakende Konsolide Aktif Toplam (Milyon TL)

Boyner Perakende Toplam Satış Alanı (Bin m2)

Boyner Perakende Konsolide Net Satışlar (Milyon TL)
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33BOYNER BÜYÜK 
MAĞAZACILIK A.Ş.



KİLOMETRE TAŞLARI

1981  İlk Çarşı mağazası İstanbul Bakırköy’de açıldı.

1989  Çarşı Kredi Kartı’nın lansmanı yapıldı.

1990  İlk çok katlı mağaza, Maslak mağazası, açıldı.

1992  Karat Mağazacılık A.Ş.’nin kuruluşu ile Çarşı 
mağazaları ayrı bir tüzel kişilik kazandı.

1996  Karat Mağazacılık A.Ş., Çarşı Büyük Mağazacılık A.Ş.’ye 
dönüştü ve %15’lik ilk halka arz gerçekleştirildi.

1998  %15’lik ikinci halka arz gerçekleştirildi. 4 yeni mağaza 
açılarak büyüme ve genişlemeye hız verildi.

2004  Çarşı’dan Boyner’e Değişim Programı hayata geçirildi.

2006  %9,9’luk üçüncü halka arz gerçekleştirildi.

2007 Fennella S.a.r.l (Citi Venture Capital International, CVCI) 
ile %30,05 oranında ortaklık gerçekleştirildi.

2010 Yıllık 500 milyon TL net satış rakamına ulaşıldı.

2012 YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’nin çoğunluk hisseleri 
satın alındı.

2013 YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’nin kalan kontrol 
gücü olmayan payların hisseleri de satın alındı. Şirket’in 
CVCI’daki %30,05 hissesi Boyner Perakende ve Tekstil 
Yatırımları A.Ş. tarafından satın alındı. Eylül ayında 
yapılan çağrı sonucu, halka açık olan pay oranı %4’ün 
altına düştü.

2014 Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş., YKM A.Ş. ve YKM 
Pazarlama A.Ş.’yi devraldı.

2015 Boyner Büyük Mağazacılık, Borsa İstanbul kotundan 
çıkma kararı aldı. Boyner logosu yenilendi. 

2016 Boyner Büyük Mağazacılık, Borsa İstanbul kotundan 
çıkma sürecini tamamladı. 

MAĞAZA FORMATLARI

2016 sonu itibarıyla, Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. Türkiye’nin 
37 ilinde farklı marka ve mağazacılık konseptlerinde 114 Ma-
ğaza ve 265.715 m2’ye ulaşan toplam satış alanıyla, Türkiye’nin 
lider mağaza zinciri olarak hizmet veriyor.

1981 yılında ilk mağazasını açan Boyner Büyük Mağazacılık, 
ürün çeşitliliğini kalite, güvenilirlik ve uygun fiyat anlayışıyla 
birleştirerek sektöre öncülük etmeyi sürdürdü. 2006 yılında 
başlattığı yenilenme süreci ile birlikte Boyner, belirli bir ürün 
kategorisine yoğunlaşan ve uzman bir takımla özel müşteri 
hizmetleri sağlayan “konsept” mağazacılık kategorisinde de 
mağazalar açmaya başladı. 2012 yılında, sektörün en güçlü ve 
köklü oyuncularından YKM Mağazaları ile birleşti.

Bugün Boyner ve YKM Mağazaları, müşterilerine kadın, erkek, 
çocuk, genç aktif spor giyimden ayakkabı ve aksesuara, kozme-
tikten ev dekorasyon ürünlerine kadar farklı kategorideki pek 
çok yerli ve yabancı marka ürünü bir arada sunuyor. Ayrıca ka-
dın, erkek, çocuk, genç aktif spor giyim ve ayakkabı reyonlarında 
yer alan Mammaramma, Pink & Orange, Funky Rocks, Monster 
High, Barbie, North of Navy, T-Box, Cotton Bar, Fabrika, Pen-
ford, Limon, House Of Camellia, Black Pepper ve Boyner Evde 
ürünleri de “Boyner - YKM Özel Markaları”nı oluşturuyor.

Boyner Büyük Mağazacılık; halen Boyner çok katlı mağazaları 
(Boyner ve YKM Mağazaları), tek kategoride uzmanlaşmış kon-
sept mağazalar (Boyner Sports Mağazaları) ve Boyner Outlet 
mağazaları ile hizmet veriyor.
 

Toplam Şirket 
Mağazası

Bayi
Mağazası

Boyner ve YKM Mağazaları 88 61 27 

Konsept Mağazaları 8 6 2 

Outlet Mağazaları 18 14 4 

Toplam 114 81 33 

Boyner ve YKM Mağazaları; kadın, erkek, çocuk, genç, aktif 
spor giyimden ayakkabı ve aksesuara, kozmetikten ev deko-
rasyonuna kadar farklı kategorilerdeki pek çok yerli ve yabancı 
marka ürünü, 88 çok katlı Boyner ve YKM Mağazası’nda müşte-
rilerinin hizmetine sunuyor. 

Boyner Sports Mağazaları; 65’ten fazla uluslararası markanın 
farklı spor dallarına ve gündelik giyime yönelik genç, aktif ve 
spor giyim ürünlerini satan özelleşmiş mağazalardır.

Boyner Outlet Mağazaları; Boyner & YKM Outlet indirimli ürün-
ler sunan 18 mağazası ile Türkiye’nin 12 şehrinde hizmet veri-
yor. 

Moda ne ise, o mutlaka Boyner’de

2016 yılını özel kılan en önemli gelişim alanı, “Moda ne ise, o 
mutlaka Boyner’de olacak” iddiasını güçlendirmekti. Boyner, 
2015’te yarattığı Boyner Fresh konsepti sayesinde, dünya moda 
markalarını müşterilerine sunma olanağı buldu. House Of 
Camellia, Black Pepper, Fabrika, Penford ve North Of Navy ile 
kadın ve erkek için güçlü marka ve ürün seçeneklerini müşte-
rileriyle buluşturdu.  

BOYNER BÜYÜK 
MAĞAZACILIK A.Ş.
2016 sonu itibarıyla BBM, Türkiye’nin 37 ilinde farklı 
mağazacılık konseptlerinde 114  mağaza ve 265,715  
m2’ye ulaşan toplam satış alanıyla Türkiye’nin lider 
mağaza zinciri olarak hizmet veriyor.
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Online’da büyüme 

2003 yılında faaliyete geçen Boyner online satış sitesi; 2013 
yılında e-ticaret altyapısını ve operasyonel süreçlerini yenile-
yerek, yine aynı sene olgunlaşan Türkiye e-ticaret pazarında, 
müşterilerine Koşulsuz Müşteri Mutluluğu altında hizmet ver-
meye ve pazarda kendini göstermeye başlamıştı.

boyner.com.tr 2014-2015 yılları boyunca üzerine birçok özel-
lik ve servis eklenen altyapısı ve mobil uygulamasıyla online 
müşteri adedini çok kısa zamanda yüksek bir noktaya getirdi. 
Getirdiği yüksek trafik ve büyüyen iş hacmi doğrultusunda 2016 
yılında müşterilerine kesintisiz ve sorunsuz bir online deneyim 
yaşatabilmek adına altyapısını uçtan uca ve entegre bir şekilde 
yenilemek için bir e-ticaret platformu dönüşüm projesi başlattı.

2016 yılındaki büyük dönüşüm projesi yanı sıra, mevcut altyapı-
sını ve operasyon gücünü kullanarak tam %59 yıllık ciro büyü-
mesi elde etti.

SATIŞLAR

Servis ve satış sonrası hizmet anlayışında sektöre öncülük eden 
Boyner Büyük Mağazacılık, “Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” ilke-
si ve müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği tek adres 
olma özelliği ile 2016’da da farklılaştı.

2014 yılından itibaren sisteme giren ve sürekli gelişimi devam 
eden Tıkla-Gel sayesinde grubun online satış sitelerinden 
(Boyner, YKM ve Morhipo)  alınan ürünlerin mağazalara iadesi 
ile müşteri deneyimi anlayışına yeni bir boyut kazandırdı.

2015 yılı itibariyle sektöre giren “Alışverişin App’i Hopi” ile ya-
pılan işbirliği sonucunda müşterilerinin alışveriş alışkanlıkları 
doğrultusunda, kişiye özel kampanyalarla müşterilerinin ihtiya-
cına yönelik avantajlar sağladı.

Özel günlerde mağaza içi aktivite alanları, pazarlama faaliyet-
leri ile desteklenerek 2016 yılında da, hediye alışverişlerinin en 
çok tercih edilen mağazası oldu.

All-Line alışveriş deneyimi 

2015 yılından itibaren başlayan omnichannel dönüşümü; 2016 
yılı boyunca eklenen yeni servisler ve pazarlama aktiviteleriyle 
ivmelendi. Multichannel müşteri oranı 2 katına; Tıkla-Gel hiz-
metinden faydalanan sipariş oranı %15 seviyelerine yükseldi. 

Boyner ve Morhipo online müşterilerine Boyner ve YKM mağa-
zalarından sunulan iade ve değişim seçeneği sayesinde müş-
terilere kolaylık sağlanırken, iade karşılığında verilen çeklerle 
mağaza cirolarına ciro eklendi.  

Boyner mobil uygulaması, mağazada alışveriş yapan müşte-
rilere, ürün ve stok bilgilerini alışveriş anında gerçek zamanlı 
gösteriyor. Aynı zamanda mağazada alışveriş yapan müşteriler 
mobil uygulamaları sayesinde mağazada beğendikleri ürün-
leri online’daki sepetlerine atıp, alışverişlerine evden devam 
edebildiler. Buna benzer şekilde; mağazada beğendiği ürünün 
renk veya bedenini bulamayan müşteriler yine mobil uygulama 
üzerinden istedikleri renk ve bedendeki ürünü ister evlerine is-
terse istedikleri mağazaya teslim edilecek şekilde siparişlerini 
verdiler.  

2016 yılı boyunca boyner.com.tr, müşterilerine her kanaldan 
entegre bir şekilde alışveriş deneyimi sundu. 2017 yılında bu 
omnichannel deneyiminin yeni akıllı hizmetler ve 360 derece 
müşteri davranış analizleriyle daha da kuvvetlenmesi hedefle-
niyor.

PAZARLAMA

2016 yılı Boyner’in marka imajına yatırım yaptığı bir yıl oldu.

2015 yılı Aralık ayındaki logo değişimiyle birlikte başlayan ünlü 
kullanımı, Ezgi Mola, Gülse Birsel ve Tugay Kerimoğlu’nun ar-
dından, sevgililer günü döneminde yine hediye temalı bir filmde 
rol alan Engin Altan Düzyatan ile devam etti.

2016 yılı boyunca marka imajına yatırım yaparken öncelikli he-
def, kadın ve kadınla ilgili tüm kategorilerde moda algısını yük-
seltmek oldu. Ürün ve marka yapısında birçok yeniliğin hayata 
geçmesiyle birlikte iletişim stratejisi de bunun üzerine kurgu-
landı. Tüm bu iletişim hedefleri doğrultusunda Boyner’in büyük 
gücü 2016 yılında marka yüzü olarak seçtiği “Elçin Sangu” oldu.

Elçin Sangu’nun Boyner markasının yüzü olarak seçilmesinde 
bir çok kriter göz önünde bulunduruldu. Eğitimi, rol aldığı diziler 
ve canlandırdığı karakterler, geniş bir kitle tarafından sevilmesi, 
sosyal medya hesaplarının milyonlarca takipçisi, Türkiye’nin en 
popüler yeni yüzlerinden biri olması bu seçimde etkili oldu.

Ayrıca 2016’da interaktif dünyanın kuralları ve Boyner’in omnic-
hannel stratejisi göz önüne alınarak dijital dünyanın ünlüleri ilk 
kez televizyona taşındı. Geleneksel medya ve sosyal medyanın 
en başarılı şekilde sentezlendiği bu kampanyada Türkiye’nin 
moda ve stil konusunda öne çıkan Instagram fenomenleri Billur 
Saatçi, Meriç Küçük (Maritsa) ve Moda Tutkusu olarak bilinen 
Ayşegül Köksal ve Yasemin Öğün rol aldılar. Instagram’ın kare 
formatından esinlenerek çekilen film, Türkiye’de kare formatta 
çekilen ilk film olma özelliğine de sahip oldu.

Moda algısını yükseltmek için sonbahar-kış sezonunda Boyner 
müşterileriyle buluşan “Boyner Talks” hem basılı hem de dijital 
mecralarda erişim rekorları kırdı. Dijitalde 56 milyon gösterim 
elde ederken, 115 bin basılı dergi mağazalardan, direkt postay-
la, All ve Elle dergilerinin Ekim sayıları ve seçkin cafe ve resto-
ranlarda dağıtılarak müşterilerle buluştu.

2016 yılının ikinci yarısında imaj kampanyalarının yanı sıra koz-
metik, ayakkabı-çanta, dış giyim kategorilerini ön plana çıkara-
cak kampanya iletişimleri ile de trafik ve ciro da artış hedeflendi.

Kuvvetlenen sosyal medya

Dijital iletişimin öneminin her geçen gün arttığı bu dönemde 
tüm mecralarda etkin ve entegre bir şekilde müşterilerle etki-
leşim sağlanmasına özen gösteriliyor.

Dijital alanda milyonlarca mesajla karşılaşan müşterilerin dik-
katini çekecek yaratıcı içeriği üretmek konusunda 2016 yılında 
geçtiğimiz yıllardan daha büyük bir eforla büyük başarılara imza 
atıldı.

Boyner’in Instagram takipçi sayısı %321, Facebook takipçi sayısı 
%31, Twitter takipçi sayısı %30 artış gösterdi.

Sonbahar-Kış 2016

2 0 1 6  F A A L İ Y E T  R A P O R U  v e  S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K  R A P O R U36 37



2016 Yılında Açılan Mağazalar

Açılan 
Mağazalar Lokasyon Açılış Tarihi

Net Satış 
Alanı

Boyner 41 Burada 01.04.2016 3.216 m²

As Merkez 
Outlet Bursa 29.07.2016 1.271 m² 

Toplam 4.487 m²

2016 yılında gerçekleştirilen yatırımların dağılımı

TL 2016

Yeni mağaza ve renovasyonlar 11.254.308

Demirbaş 7.790.273

Donanım yazılım diğer 10.531.416

Toplam yatırım 29.575.997

Alışverişin “anahtar”ı Boyner’de

Boyner Mağazaları’ndaki fırsatlar dünyasının kapılarını müş-
terilere açan Anahtar Kart sayısı her geçen gün artıyor. Sada-
kat programları sayesinde müşteriler, kendi talepleri ve satın 
alma alışkanlıkları doğrultusunda düzenli olarak bilgilendirilip 
avantajlardan faydalandırılıyor. 2015’te hayata geçen Hopi uy-
gulaması ile müşterilerin kayıt ve Paracık kazanımı sağlanıyor, 
ilerleyen dönemde tekrar ve daha fazla alışverişe dönüşüm elde 
ediliyor. 

Boyner Anahtar ve YKM Kart Programı’na kayıtlı müşteri sayısı 
2016 yılsonu itibariyle 12 milyon 650 bini aştı. Mağazalarda ya-
pılan alışverişlerin %80’inde Boyner Anahtar ve YKM Kart kul-
lanılıyor. 

Boyner ve YKM Mağazaları’nda farklı şekilde yönetilen 2 sada-
kat programı mevcut. Müşterilerin beklentilerine ve alışveriş 
alışkanlıklarına göre farklı tasarlanan programlar, yeni müşteri 
kazanımı, mevcut müşteriyi elde tutma, pasif ve kayıp müşte-
riyi geri kazandırma, müşterileri farklı kategorilere yönlendir-
me, fatura başı ürün adedini, müşteri sepetini ve müşteri geliş 
sıklığını artırmayı hedefliyor. Yıl içinde anlaşılan banka, marka 
ortaklıkları, ana ihtiyaçları belirleyerek yaratılan genel, tek bir 
kategoriye özel, kategoriler arası bağlantılı alışveriş ilişkisi sağ-
layan kurgular, lokal ve kişiye özel kampanyalarla da müşteri 
kazanımı gerçekleşiyor. 

Koşulsuz Müşteri Mutluluğu ilkesi gereği müşterilerin sesi, tüm 
müşteri temas kanallarından dinleniyor ve müşteri ihtiyaçları 
çok hızlı ve müşterinin gönlünü kazanacak şekilde çözümleni-
yor. 2016 yılında internet sitesi canlı chat uygulaması ile müşte-
rilerin soruları anlık olarak yanıtlandı. 

Müşterilerin iç görüsünü doğru keşfetmek ve çok hızlı aksiyon 
almak için her alışveriş, iade, değişim işlemleri sonrası müşte-
rilerin sesi anketler ile dinlendi. 

Online ve mağaza süreçleri entegre olmaya devam ediyor. Bu 
alanda 2016 yılındaki en önemli projelerden biri Boyner Asis-
tanım uygulaması oldu. Boyner Asistanım uygulaması ile tüm 
satış danışmanlarına Boyner logolu bir cihaz verildi. Satış da-
nışmanları bu cihazlar ile tüm ürün çeşitlerine ulaşarak ma-
ğaza içinde online satış işlemi gerçekleştirebiliyor. Müşteriler 
Boyner Asistanım üzerinden verdikleri siparişleri ister istediği 
mağazadan isterse evinden teslim alabiliyor. Aynı zamanda 
Boyner Asistanım uygulaması ile satış danışmanları kendile-
rine özel eğitimlerini, kampanyaların detaylarını, anlık hedef 
görünümlerini takip edebiliyor. 2017’de Boyner Asistanım’a 
yeni fonksiyonlar eklenerek müşterilere farklılaşan çoklu kanal 
deneyimi sunulmaya ve alışveriş deneyimlerini güzelleştirmeye 
devam edilecek.

YATIRIMLAR

2016 yılında toplam satış alanı 265.715 m2 olmuştur.
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İNSAN KAYNAKLARI

Çalışan sayısı ve profili

Boyner Büyük Mağazacılık bünyesinde 2.544 erkek, 2.412 kadın 
olmak üzere toplam 4.956 çalışan bulunuyor.

Boyner Büyük Mağazacılık’ın kadrosu oldukça genç ve dinamik. 
Mağazalar ve merkez ofiste görev yapan tüm çalışanların yaş 
ortalaması 30. Çalışanların %60’ı lise ve dengi okul mezunuy-
ken, %40’a yakını lisans ve üzeri eğitime sahip. Merkez ofis çalı-
şanlarının eğitimi ise %77’si lisans ve üzeri seviyededir.

Seçme, yerleştirme ve organizasyonel gelişim

Merkez Ofis kategori organizasyonu 2016 yılında Kadın Giyim ve 
Erkek Giyim olacak şekilde iki ana grup altında yeniden yapı-
landırıldı. Özel Markalar (Üretim) Direktörlüğü bünyesinde yer 
alan üretim faaliyetlerini Boyner Grup bünyesinde yer alan diğer 
grup şirketleri ile konsolide ederek, zaman ve maliyet tasarrufu 
yaratmak amacıyla BOYTEM ekibi Boyner bünyesinde üretim 
süreçlerini yürütmekle görevlendirildi.

Operasyon (Lojistik) Grubu ile birlikte aynı Genel Müdür Yar-
dımcılığı altında yönetilen Bilgi Teknolojileri Departmanı, 2017 
ve 2018 yıllarında Bilgi Teknolojileri Sistemleri projelerinin daha 
verimli yönetilebilmesi için ayrı bir Genel Müdür Yardımcılığı 
olarak yapılandırıldı. Aynı ekip içerisinde faaliyet gösteren Ana-
litik CRM Departmanı ve Marka ve Kampanya Ortaklıkları De-
partmanı ise ayrı birer Müdürlük olarak konumlandırıldı. Her iki 
departman da CRM Direktörlüğü’ne raporlayacak şekilde orga-
nize edildi. 2016 yılı içerisinde merkez ofisin değişen ve gelişen 
kadrolarına 100 yeni işe alım yapıldı. 

Mağaza satış ve destek kadrolarımız için İŞKUR ile işbirliği 
yaparak, İstanbul, Ankara, Trabzon, Mersin, Adana, Konya ve 
Afyon illerindeki mağazalara toplam 164 kursiyer Satış Danış-
manı ve Lojistik Elemanı yerleştirildi Altı aylık programı başa-
rıyla tamamlayan 83 kursiyer kadroya alındı. 2017 yılında proje 
tekrar edilecek.

İŞKUR ile yapılan proje haricinde, mağaza kadrolarında 2016 
yılında 2.989 yeni çalışan katıldı.

İK dijitalleşiyor - İK360

2016 yılında mağazalardaki İnsan Kaynakları süreçlerini hızlan-
dırıp, eksiksiz bir şekilde yürütebilmek üzere yeni bir proje baş-

latıldı: İK360. Çalışan bilgilerinin güncellemeleri, terfi, fesih ve 
ihtar süreçleri, işe alım ve işten çıkış işlemleri artık EBA sistemi 
üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca bütün İK arşivleri tamamen diji-
tal  ortama aktarıldı. İK360 projesiyle sahadaki insan kaynakları  
ekiplerinin operasyonel iş yüklerini hafifleterek, mağazalardaki 
İK yöneticilerinin kariyer danışmanlığı rolleri daha da güçlendi-
rilmesi hedefleniyor.

Mağaza organizasyonu

2016 yılında mağaza organizasyonu yeniden yapılandırıldı. Des-
tek departmanları birleştirilerek iş süreçleri daha verimli hale 
getirildi. Mağaza satış organizasyonlarında Kadın Katı ve Erkek 
Katı olarak  iki kat yapısına geçerek kategori birleşmeleri haya-
ta geçirildi. Böylece mağaza yöneticileri ve satış danışmanları 
müşterilere  birden çok kategoride servis verebiliyor. 

Tüm bu organizasyon yapılanmasının iş sonuçlarını ve Kat Yö-
netimini destekleyen prim sistemleri de oluşturuldu. Ayrıca, iş 
hedeflerine uygun olarak kasiyerlerin prim sistemi de esnek ve 
şirket hedeflerini destekleyecek hale getirildi. Özellikle kasiyer 
prim sistemine, aylık olarak belirlenen hedefler ile sadakat kart 
kullanımı, Hopi’li işlem ve ortalama taksit sayısı oranları dahil 
edildi. Yıl içinde bu oranlarda önemli gelişmeler olduğu göz-
lemlendi.

Kariyer Yönetimi

2016’da yeni Kariyer Yönetimi programı tüm mağaza kadroları 
ile paylaşıldı. İçeriden yükselme imkanları yaratan ve mağaza 
çalışanlarının kariyer yollarını net bir şekilde çizen Boyner’de 
Kariyer Var’la birlikte mağazalarda kariyer süreçlerine hız ve-
rildi.

Boyner’de Kariyer Var’ı kitapçıkları, posterler ve Genel Müdür 
Yardımcılarının video mesajları aracılığıyla saha kadroları ile 
paylaşıldı. Kariyer süreçlerinin içerisinde yer alan, Bölge Ka-
riyer Komiteleri kurularak, 257 çalışan ile bölge bazlı kariyer 
görüşmeleri gerçekleştirildi. 2017 yılındaki tüm terfi süreçle-
rinde Bölge Kariyer Komiteleri ile ilerlemeye devam edilecek. 
Aynı zamanda Mağaza Müdürü adaylarının yetiştirileceği Yete-
nek Yönetimi süreçleri başlayacak. 2016 yılında Boyner Büyük 
Mağazacılık’ta mağazalarda 198, merkez ofiste ise 10 çalışanın 
terfisi gerçekleşti. Ayrıca Boyner Büyük Mağazacılık’ta yetişmiş 
olan 7 çalışan terfi ile grup şirketlere transfer oldu. Terfi verile-
rine bakıldığında özellikle mağazalar tarafında güçlü bir iç terfi 
politikası olduğu gözüküyor.

 Grup Şirketlerine Terfi İle Geçiş 7

 Konsept Mağazadan Çok Katlı Mağazalara Müdür Geçişi 6

2016 Terfi Pozisyonları
2016 

Çalışan Sayısı
2016 
Terfi

2016 Yönetici 
ve üstü 

Dış Alım Toplam
İç Terfi 

Oranı Dış Oran

Merkez Ofis 348 10 58 68 %15 %85

Mağazalar 4508 198 50 248 %80 %20
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Performans yönetimi

Mağazada satış kadrolarının performanslarını düzenli ve aylık 
takip edebilmek amacıyla Satış Danışmanlarına özel SD Kar-
nesi oluşturuldu. Satış Danışmanları tüm hedeflerini ve anlık 
değerlerini, kendi bölgelerindeki sıralamalarını görüntüleye-
biliyorlar. Ayrıca ay sonunda Satış Yöneticileri ile birlikte aylık 
değerlendirmelerini yapabiliyorlar. Mağaza performansını daha 
büyük resimde, aylık ve hızlı takip edebilmek ve anlık aksiyon 
planları geliştirebilmek amacıyla Satış Yönetimi ile koordineli 
olarak “Mağaza Performans Karnesi” hayata geçirildi. 

Takdir ve ödüllendirme

2015’te hayata geçirilen Takdir ve Ödüllendirme Programı “Ba-
şarı Senden, Tebrik Hepimizden” ilk ödülleri Şubat 2016’da da-
ğıtıldı. 19 farklı kategoride “Yılın En Başarılı Mağaza Müdürleri”, 
“Kategori Satış Yöneticileri”, “Satış Danışmanları”, “Kasiyerleri, 
Lojistik ve Operasyon Yöneticileri” ve “B2C Çalışanları” ödül-
lendirildi. Aynı zamanda merkez ofisten 2015 yılı içinde “Fark 
Yaratan Çalışanlar” ve “En İyi İşbirliği”ni sağlayan departmanlar 
tebrik edildi. 

2016’da ayrıca yeni bir ödüllendirme kategorisi daha uygulama-
ya alındı. Güzel bir toplu satış yapan, zorlu bir müşteri proble-
mini çözen veya güzel bir müşteri teşekkürü alan mağaza çalı-
şanlarına, kutlanması gereken bu güzel başarıları karşılığında 
Mağaza Müdürleri anında bir hediye çeki vererek ödüllendirme-
ye başladılar. “İşte Budur” ile yıl boyunca 150’ye yakın mağaza 
çalışanı hediye çekiyle ödüllendirildi. 

Motivasyon

Çalışan motivasyonu yıl boyunca çeşitli aktiviteler düzenlendi. 
Anneler Günü için Genel Müdür’ün imzasının yer aldığı özel bir 
ilan çalışması yapıldı. İlanın birer ‘kişiye özel’ kopyası 8 Mayıs 
Pazar günü tüm çalışanlara dağıtıldı. Haziran ayında kutlanan 
Babalar Günü için İstinyepark, Cevahir ve Şaşkınbakkal mağa-
zalarında Boyner logusu “BABAM” şeklinde değiştirildi ve diğer 
mağazaların tabelalarına kravat takıldı.

Eylül ayı başında yaz tatili sona ermeden, merkez ofiste gele-
neksel “Çocuk Günü” düzenlendi. Yaklaşık 45 çocuğun katıldığı 
etkinlikte büyük ailemizin en önemli üyelerinin çocuklarımız 
olduğu vurgulandı. Merkez ofis çalışanlarının motivasyonu için 
ekim ayında “Sonbahar’a Merhaba” barbekü partisi ve aralık 
sonunda bir “Yılbaşı Kutlaması” organizasyonu yapıldı. “En Gü-
zel Yılbaşı Ağacını Ben Süslerim” yarışması da merkez ofis’te 
düzenlendi. 

2016 yılında merkez ofis çalışanlarının motivasyonu için yeni bir 
kanal daha yayına alındı. “B-Active” ile çalışanlara gün içinde 
sürpriz sorular sorularak konser biletleri hediye edildi. Aynı za-
manda çalışan mutluluğu için çalışanlara fayda sağlayan ücret-
siz göz kontrolü, cilt bakımı, fitness aktivitesi, kahve ikramı gibi 
etkinliklerin duyurusu da buradan yapıldı.

İşveren markası & Üniversite ilişkileri

Boyner Büyük Mağazacılık’ı üniversite öğrencilerine tanıtmak 
ve ‘Perakende’de İş Var’ sloganıyla mağazacılık sektörünün 
önemli bir kariyer yolu olduğunu anlatmak üzere 2016 yılında 9 
farklı üniversitenin 12 etkinliğine katılarak 800’ün üzerinde öğ-
renciyle bir araya gelindi.

İşveren Markasını sosyal medya üzerinden tanıtmak amacıyla 
iki yıl önce kullanılmaya başlayan Linkedin’deki Boyner Büyük 
Mağazacılık sayfasından da şirket hakkında gelişmeler ve ça-
lışan etkinlikleri duyurulmaya devam etti. 2016 yılında Linkedin 
sayfasının takipçi sayısı 7 bin kişi artarak 22 binin üzerine çıktı.

Eğitim ve gelişim

2016 yılında 41 farklı başlıkta merkez ofis ve mağazalar gene-
linde 7.748 çalışana toplamda 39.773 saat sınıf içi eğitim verildi. 
2015 yılında kurulan Boyner UP (Uzmanlık Programı) kapsa-
mında çalışanlar ilk iş günlerine oryantasyon eğitimi ile baş-
lıyor. “Boyner’in Dünü Bugünü Yarını” olarak adlandırılan bu 
eğitim 2016 yılında 1.561 kişiye verildi. 

2016 yılında bölge müdürlerinin kariyer eğitimleri kapsamında 
İletişim, Kişisel Durumsal Liderlik, Stratejik Bölge Yönetimi, 
Müzakere Teknikleri eğitimleri tamamlandı. Mağaza Müdürleri 
için İletişim, Kişisel Durumsal Liderlik, Stratejik Mağaza Yöneti-
mi eğitimlerine başlandı. Kat Satış Yöneticileri için İlişki Yöneti-
mi, Takım Olmak ve Biz Büyük Bir Aileyiz eğitimlerine başlandı. 
Mağazalarda erkek-kadın kat yönetimine geçilmesi ile birlikte 
308 satış yöneticisine toplamda 1842 eğitim saat Kategori ve 
Ürün eğitimi verildi. 273 satış yöneticisi Yıllık Kat Yönetimi Se-
zon eğitimleri aldı. 

Boyner UP ile satış danışmanlarının servis kalitesini iyileştir-
mek, ve böylece tüm müşterilere güzel bir alışveriş deneyimi 
yaşatarak sadık müşteri haline gelmelerini sağlamak amacıyla 
“6 Güzel Alışkanlık” eğitimi hayata geçirildi. Mayıs ayında başla-
yan eğitimler Kasım sonu tamamlandı. 2248 satış danışmanına 
ve toplamda 13.488 eğitim saatine ulaşılan satış içerikli eğitim 
kariyer eğitimlerine dahil oldu. İş sonuçları ölçümlendiğinde 
ciro ve çalışan devir oranlarına pozitif etki yarattığı tespit edildi. 
2017 yılında tüm kasiyerlere de 6 Güzel Alışkanlık Eğitimi veril-
mesi planlanıyor. 

Merkez ofisteki satın alma ekiplerine özel, seviyelere göre sı-
nıf içi ve online İngilizce eğitimleri devam etti. 2016 yılında 40 
çalışan online İngilizce eğitimlerini tamamladı. Ayrıca merkez 
ofis birimlerinin her biri ile ayrı ayrı görüşülerek ihtiyaç analizi 

yapıldı ve ihtiyaca yönelik WGSN işbirliğinde Moda Eğitimleri, 
MS Office Eğitimleri ve konferanslara katılım organizasyonları
gerçekleştirildi.

Boyner UP Akademi kapsamında, 2015 yılında kurulan “Power 
UP” eğitim teknolojilerinde fark yaratan uygulamalara devam 
edildi. Power Up, Boyner Grup – Turkcell Akademi işbirliğindeki 
teknolojik altyapı üzerine kurulu bir online eğitim platformu. Bu 
uygulamaya bilgisayar, tablet ve cep telefonları üzerinden üc-
retsiz bir şekilde ulaşılabiliyor. Çalışanlara “Marka, Ürün Bilgisi, 
Ürün Teknolojileri, Satış ve Servis, Moda, Başarılar, Yetenekler 
ve Sürpriz Yarışma ve Ödüller” başlıkları altında haftanın 3 günü 
farklı temalarda videolar gönderiyor ve Cuma günleri “Bu Haf-

ta Ne Öğrendik?”ile haftanın sınavı yapılıyor. Kısa süreli, gör-
sel olarak izlemesi zevkli, ulaşılması kolay ve akılda kalıcı olan 
2-3 dakikalık videolardan; 183’ü eğitim, 44’ü test olmak üzere 
2016 yılında toplam 227 adet gönderildi. 2016 yılı izlenme oranı 
%32’den %65’e ulaştı. 2017 hedefi %80’e ulaşması. İş sonuç-
larına etkileri ölçümlendiğinde NPS (Müşteri Tavsiye Skoru) ile 
mağaza izlenme oranı arasında %85 uyum saptandı.

2016 yılında Boyner Eğitim ve Gelişim Departmanı 3 ödülün sa-
hibi oldu. “Power UP”; TEGEP (Türkiye Eğitim ve Gelişim Plat-
formu Derneği) tarafından “En İyi Teknoloji Destekli Gelişim 
Programı” ödülüne layık görüldü. Aynı zamanda ABD’nin en 
prestijli wğitim ödülleri Brandon Hall’dan 2 ödül kazandı. Bran-
don Hall Group Excellence in Learning Awards’te 2 ayrı katego-
ride (Best Unique Learning and Development Program ve Best 
Use of Mobile Learning ) gümüş ödül aldı.

Perakende sektörünün hızı ile birlikte sürekli değişen görsel, 
kampanya ve satış oyunları gibi tüm motivatörlerin mağaza-
larımızda aynı standartlarda aktarılmasını amaçlayarak “Ren-
garenk Toplantılar” başlığı altında her Cuma günü mağaza-
larımıza toplantı gündemi ve gündem ile paralel aktiviteleri 
göndermeye başladı. O haftanın en önemli kampanyaları, ödül-
ler, prim, yarışmalar ve hafta sonuna coşku ile girmelerini sağ-
layacak oyunlar içeren bu gündem föyü mağaza satış toplantı-
larının hedefe ulaşmada daha etkili olması sağlandı ve sürekli 
hale geldi. 2016 yılında mağazaların gelişim ihtiyaçları göze alı-
narak sadece tek bir mağaza için eğitim programı tasarlamaya 
ve o mağazanın gelişim aşamalarını takip etmeye de başlandı. 
Özel program ile eğitim verilen mağazanın tüm KPI’ları ve NPS 
(Net Tavsiye Skoru) puanlarının artış ve azalışları takip edilerek 
yeni aksiyonlar alındı. 

2016 yılının bir diğer önemli projesi ise Brandon Hall gümüş ödül 
sahibi “Satış Koçları” oldu. Mağazalarda Satış Danışmanlarının 
müşterilere verdikleri servis öncesinde, sırasında ve sonrasın-
da anlık geri bildirim verilmesi amacıyla planlanan proje ile bir 
kez daha Türkiye’de perakende sektörüne öncülük etti. 23 farklı 
mağazada 6 aylık sürelerle uygulanan proje standart düzeyde 
yüksek servis kalitesi ile müşterilere olumlu deneyimler yaşat-
mayı sağladı. 2017’de de ödüllü proje devam edecek.

Sonbahar-Kış 2016
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KİLOMETRE TAŞLARI

1969  1969 İtalyan Moda Evi sahibi Silvano Corsini ile 
ortaklaşa Türkiye’de ilk hazır giyim üretimi başladı.

1971   Nişantaşı’nda ilk Beymen mağazası açıldı.

1983   Ankara’da Türkiye’nin ilk “megastore” mağazası açıldı.

1985   Beymen Club markası lanse edildi. 

1987   “Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” ilkesi benimsendi.

1990   Beymen Home bölümü hayata geçti. 

1992   Beymen’lerde uluslararası moda markalarının satışına 
başlandı.

1992   Beymen Academia markasının lansmanı yapıldı.

1994   Beymen Akmerkez açıldı.

2003  Prada ve Dolce & Gabbana markaları Türkiye’de ilk kez 
satışa sunuldu.

2005  Beymen Kahire ile Mısır’da ilk uluslararası mağaza 
açılışı yapıldı.

2005  Beymen Kavaklıdere Mağazası açıldı.

2007  Beymen İstinye Park açıldı.

2007  Monobrand Butik Mağazacılığı başladı.

2008  Beymen Blender konsepti lansmanı yapıldı.

2009  Beymen Çikolata ve Beymen Çanta dahil olmak üzere 
yeni ürün kategorileri lanse edildi.

2010   Beymen Academia Kadın Koleksiyonu lanse edildi. 
Beymen.com hayata geçirildi.

2011   Beymen Kids kategorisi hayata geçti.

2012   Beymen Erbil ile ikinci uluslararası mağaza açıldı.

2013  Beymen Aqua Florya mağazası ile Zorlu Center’da 
Türkiye’nin en büyük moda perakende mağazası 
Beymen Zorlu Center ve Beymen Club mağazaları 
açıldı. 

2013 Zorlu Center’da 7 yeni monobrand butik açıldı.

2014   Akasya AVM’de Beymen ve Monobrand butikler açıldı.

2015  Beymen Mavibahçe Mağazası açıldı.

2016  Beymen 2016’da Outlet ve Monobrand butik ağını 
genişleterek İstanbul ve İzmir’de yeni mağazaları 
bünyesine kattı.

BEYMEN 
MAĞAZACILIK A.Ş.
Beymen, dünyanın en önde gelen 600’den fazla 
markasından oluşan zengin  marka gamı, dünyada 
sınıfının en iyi örnekleri arasında kabul edilen özel marka 
koleksiyonlarıyla birlikte; mağazacılık uygulamaları ve 
müşteri ilişkileri anlayışıyla, sadece Türkiye’de değil 
dünyada da kabul görmüş lüks sektörünün en önemli 
kurumlarından biri sayılıyor.

1971 yılında ilk mağazasını açan Beymen Mağazacılık A.Ş., bu-
gün toplam net 51.159 m2 alanda, yurt dışı mağazaları ve yaban-
cı ortaklıklar da dahil olmak üzere farklı mağazacılık anlayışla-
rını temsil eden 82 mağaza ile hizmet veriyor.

Beymen, kuruluşundan bu yana Türk moda sektörünün yanı 
sıra dünya lüks perakende sektörünün de önde gelen oyuncu-
ları arasında. Bugün 600’den fazla dünya markasını bünyesinde 
barındıran Beymen, mağazacılık alanında dünyada sınıfının en 
iyileri arasında kabul ediliyor. Beymen, mağazacılık deneyi-
minin yanı sıra müşteri ilişkileri anlayışı ve “Koşulsuz Müşteri 
Mutluluğu” uygulamalarıyla, yalnız perakende sektöründe değil 
farklı sektörlerde de örnek gösteriliyor.

2013 Mayıs ayında, Citigroup Venture Capital International’ın bir 
kuruluşu olan Fennella S.a.r.l.’a ait olan %50 hissesini Boyner 
Perakende’nin (eski adıyla Altınyıldız Mensucat) geri alması ile 
Beymen Mağazacılık A.Ş.’nin %100’ü, bugün itibarıyla Boyner 
Perakende bünyesinde hizmet veriyor.

Mağaza Sayısı Toplam Satış Alanı (m2)

2015 2016 2015 2016

Şirket Mağazaları 58 57 33.283 33.143

Beymen Multibrand 14 13 25.655 25.678

Beymen Monobrand 17 16 2.745 2.640

Beymen Club 27 28 4.883 4.825

Bayi Mağazaları 20 15 6.498 6.929

Beymen Multibrand 8 7 4.457 5.768

Beymen Club 12 8 2.041  1.161 

Beymen Toplam 78 72 39.781 40.072

Beymen Multibrand 22 20 30.112 31.446

Beymen Monobrand 17 16 2.745 2.640

Beymen Club 39 36 6.924 5.986

Yabancı Ortaklıklar 6 5 4.947 3.981

Beymen Multibrand (Erbil Kahire) 2 1 4.405 3.439

Beymen Monobrand (Dior, Christian Louboutin) 4 4 542 542

Outlet - 5 - 7.106

GENEL TOPLAM 84 82 44.728 51.159

TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN LÜKS PERAKENDE 
SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN OYUNCUSU

Temel Göstergeler
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MAĞAZA FORMATLARI

Başta Beymen Multibrand mağazaları ve Beymen Club ma-
ğazaları olmak üzere; Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Ch-
ristian Louboutin, Celine, Dior, Dolce&Gabbana, Club Mona-
co,Etro, DsQUARED, Stella McCartney, Saint Laurent, Tod’s, 
Tory Burch ve Valentino gibi “monobrand” butikler de Beymen 
operasyonu içinde yer alıyor. 

Beymen Multibrand Mağazaları; kendi tasarımı ve üretimi ile 
kendi adı altında satışa sunduğu Beymen Collection Kadın, 
Beymen Collection Erkek, Academia Kadın, Academia Erkek 
ve Blender koleksiyonlarının yanı sıra, lüks ve yeni jenerasyon 
tasarımcılardan oluşan 600’ü aşkın hazır giyim, ayakkabı-çanta, 
aksesuar, takı, ev aksesuarı ve çocuk giyimi markasını tüketici 
ile buluşturan büyük metrekareli lüks perakende mağazaları-
dır.

Beymen Monobrand Mağazaları; moda dünyasının önde gelen 
uluslararası markalarını Beymen Mağazacılık çatısı altına taşı-
yan markalı butiklerdir. Her bir butik, o markanın global kimliği-
ni yansıtır. Monobrand konsepti ile halen Bottega Veneta İstinye 
Park, Brunello Cucinelli İstinye Park, Christian Louboutin İstin-
ye Park, Christian Louboutin Nişantaşı, Celine İstinye Park, Dior 
İstinye Park, Dior Zorlu Center, Dolce&Gabbana Women İstinye 
Park, Dolce&Gabbana Men İstinye Park, Dolce&Gabbana Zorlu 
Center, Club Monaco Akasya, Etro İstinye Park, Dsquared Zor-
lu Center, Saint Laurent Zorlu Center, Stella McCartney Zorlu 
Center, Tod’s Nişantaşı, Tods Akasya, Tory Burch Zorlu, Tory 
Burch Akasya ve Valentino Zorlu olmak üzere, 16’si Beymen’e 
ait, 4’ü yabancı ortaklı toplam 20 adet markalı butikle hizmet 
veriyor.

Beymen Club Mağazaları, günlük, stil sahibi ve gerek  iş dünya-
sına gerekse sportif giyime yönelik geniş ürün gamına sahip ka-
dın ve erkek hazır giyim koleksiyonlarının satışa sunulduğu kü-

çük metrekareli mağazalardır. 2016 sonu itibariyle 37 Beymen 
Club mağazası buluyor. Beymen Club ayrıca, Kasım 2010’dan 
bu yana online alışveriş hizmeti veren beymen.com’un yanı sıra 
Mart 2015’ten bu yana beymenclub.com üzerinden online alış-
veriş imkânı sunuyor.

Beymen Mağazacılık, Beymen şemsiyesi altında farklı segment 
ve kategorilere yönelik markalarıyla da hizmet veriyor. Beymen 
Home, Beymen Chocolate ve Beymen logolu eşarp, çanta, 
ayakkabı  ve deri aksesuar koleksiyonları bu yaratıcı geleneğin 
temsilcileri arasında yer alıyor.

2016 yıl ortası itibarı ile BSSD Outlet operasyonu Beymen tara-
fından deviralınarak, Beymen Outlet mağazaları hizmete girdi. 
2016 yıl sonu itibarı ile 5 adet Beymen Outlet mağazası (Beymen 
Outlet Viaport, Beymen Outlet Otim, Beymen Outlet Starcity, 
Beymen Outlet Optimum, Beymen Club outlet Optimum) bulu-
nuyor.

SATIŞLAR

Artan marka ve ürün çeşitliliği, yapılan altyapı yatırımları, pazar-
lama faaliyetleri ve operasyonda verimliliği artıran aksiyonlar 
sonucunda; 2016 yılında beymen.com üzerinden gerçekleştiri-
len satışlar bir önceki seneye göre %75 oranında artış gösterdi. 
Ayrıca 2016 yılında IOS ve Android platformlarındaki Beymen 
mobil uygulaması yenilendi. Mobil uygulamadaki alışveriş de-
neyimini iyileştirerek Beymen mağazalarındaki alışveriş dene-
yimi kadar kusursuz bir hizmet sunmaya başlandı. E-ticaret 
satışları Beymen perakende cirosunun %9,2’sine ulaşarak en 
büyük 3. mağaza seviyesine yükseldi. 

Beymen, 2016 yılında gerçekleştirdiği projeler ile birlikte Tür-
kiye genelinde 82 mağazayla toplam 51.159 m2 net satış alanı-
na ve 1.568 çalışana ulaştı.

PAZARLAMA

Türkiye’de “Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” kavramını ilk kez kul-
lanan ve uygulamaya başlayan Beymen’de, ürün-marka port-
föyü ve üstün servis anlayışı ile dünya çapında bir mağazacılık 
deneyimi sunuluyor. Beymen’lerde müşteri her işin başında 
gelir; mağaza ortamından ürünlere, servisten satış sonrası 
hizmetlere kadar müşterilere sunulan deneyimin mükemmel 
olması için çalışılır.

Beymen, sezon boyunca ve dönemsel olarak özel gün ve kate-
gori iletişimi ile müşterileri için hayat tarzı belirleyen bir marka 
olmayı amaçlıyor. Geleneksel mecra dışında farklı ve yeni uy-
gulamaları da hızla hayata geçiren Beymen, dijital iletişim ve 
sosyal medya konusunda da sektörün en aktif markaları ara-
sında. Beymen’lerde yıl boyunca belirli bir takvime bağlı olarak 
müşterilere farklı sunumlar, organizasyonlar ve tasarımcılarla 
özel buluşmalar gerçekleştiriliyor. Ayrıca sektörün dönemsel 
ve mevsimsel dinamiklerine paralel kampanyalar ve marka 
işbirlikleri, tüm yıl boyunca devam ediyor. Dünyanın en önemli 
tasarımcı ve sanatçıları ile gerçekleştirilen etkinliklerde, müş-
teriler küçük gruplar halinde ağırlanarak ilgilendikleri konular-
da konunun uzmanı ile sohbet etme, ürün ve koleksiyonu in-
celeme, kişiye özel sipariş verme imkanı buluyor. Gerçekleşen 
etkinliklere katılım oranı oldukça yüksek olup, basın yansıma-
ları oldukça geniş yer alıyor. Beymen’de kampanyalar sadece 
fiyat avantajı şeklinde değil, müşterilerin yaşam stillerine göre 
onlara farklı deneyimler kazandıracak şekilde özel olarak kur-
gulanıyor.

Beymen Özel Müşteri Programı “The One” ile özel müşterilere 
ayrıcalıklı bir deneyim ve onların tercih ve alışveriş alışkanlık-
larına paralel teklifler, ayrılcalıklar geliştiriliyor ve sunuluyor. 
Programda VIP, Platin, Gold ve Beige olmak üzere farklı seg-
mentler mevcut. Beymen’de yeni müşterilere yönelik pazarla-
ma faaliyetleri de oldukça önem taşıyor. Yeni Müşteri Hoşgel-
diniz Programı ile bu müşterilere yönelik aramalar, Beymen 

dünyası e-postaları ve özel teklifler ile müşterinin Beymen ile 
olan ilişkisi güçlendiriliyor. Müşterilerin Beymen’lerdeki aktivi-
teleri düzenli izleniyor ve alışveriş sıklığı, oranı gibi farklı kriter-
lere müşterilerin mutluluğunu sürdürecek çalışmalar yapılıyor. 
Zaman içinde alışverişe ara veren müşterilerin geri kazanımları 
da CRM çalışmaları içerisinde ayrı bir odak altında yer alıyor. 
Müşteri datasının kalitesinin artırılması ve izinli müşteri datası 
oluşturulması CRM çalışmalarının merkezini oluşturuyor.

Müşteri yönetim süreçlerinde müşterilerin mağaza ve internet 
alışverileri incelenip çapraz kanallar ile tanışmaları hedefleni-
yor. Mağaza müşterilerinin Beymen deneyimini internet kanal-
larından da yaşamaları için online dönüşümleri destekleniyor. 
  
Sosyal medya ve dijital pazarlamayı etkin kullanmakla birlikte, 
ürün ve koleksiyon tanıtımı ile güncel trendler hakkında takip-
çilerle bilgi paylaşılıyor.

BEYMEN SOSYAL MEDYADA

Beymen Instagram’da  532 bin takipçiye ulaştı. Like2buy’ı Türki-
ye’de ilk kullanan marka olan Beymen, Instagram takipçilerine 
profilleri üzerinden alışveriş yapma imkanı sunuyor. 

Beymen Club Instagram hesabı 2016 yılı içerisinde 288 bin 
takipçiye ulaştı. Mr. Beymen 4,7 bin takipçiye sahip, Beymen 
Blender ise 29,8 bin takipçiye sahip.

Beymen Facebook 169 bin takipçi, Blender Facebook 53 bin ta-
kipçi, Beymen Club Facebook 78 bin takipçiye ulaştı. Beymen 
Twitter  32,7 bin, Beymen Club Twitter 15,8 bin ve Blender 16 
bin takipçiye ulaştı. 

2 0 1 6  F A A L İ Y E T  R A P O R U  v e  S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K  R A P O R U46 47



BEYMEN BEMOJİ

Emojilerin günlük iletişimimizin vazgeçilmezi olması ve moda 
dünyasının da bu trendi benimsemesinden yola çıkarak Tür-
kiye’de bu trendi sahiplenmek ve Türkiye’de kendi markasına 
özel bir emoji seti tasarlayan ilk moda markası olmak amacıyla 
Eylül 2016’da Beymen Bemoji hayata geçirildi. İngiliz illüstratör 
Kate Philipson tarafından, Beymen dünyası, moda ve trendler-
den ilham alınarak tasarlanan, 300 farklı ve eğlenceli emoji-
den oluşan Beymen Bemoji uygulaması Apple Store ve Google 
Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor. Beymen’e özel grafik ta-
sarım dilinde hazırlanan ve dönemsel olarak güncellenen Bey-
men Bemojiler moda, duygular, lifestyle, doğa ve tipografi gibi 
farklı kategorilerden illüstrasyonlardan oluşuyor. Vitrinlerden 
sosyal medya hesaplarına, ilanlardan mağaza içi uygulamalara 
ve ürün ekibiyle geliştirilen ürün setine kadar tüm iletişim ça-
lışmalarında Beymen Bemoji kullanılıyor. Hatta Beymen logosu 
bile Bemoji’lendi. 2017 İlkbahar Yaz sezonunda yeni ikonlar ile 
daha da zenginleşecek. Beymen Bemoji uygulamasına klavyeye 
ekleme özelliğini ilave ederek yazışmaları kişişelleştirme imka-
nı sunulacak.
 

YATIRIMLAR

2016 yılında Beymen Club Terracity, Beymen Club Mall of İstan-
bul mağazaları; Dsquared Zorlu ve Club Monaco Akasya mo-
nobrand butikleri açıldı.

Diğer taraftan 2016 senesi içerisinde Beymen Outlet operas-
yonunun yönetimi de Beymen’e geçti ve bu kapsamda 5 adet 
Outlet mağaza hizmet vermeye başladı. (Viaport, Otim, Starcity, 
Beymen Optimum, Beymen Club Optimum)

2016 senesi içerisinde Beymen İzmir Point Bornova mağazası 
bayi mağazası olarak faaliyete geçti.

İNSAN KAYNAKLARI

Beymen İnsan Kaynakları, “Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” ilke-
sine yürekten bağlı, yenilikçi, dinamik, kendisini ve işini sürekli 
geliştiren Beymen çalışanlarını sürekli olarak destekliyor ve 
güçlendiriyor. Çalışanlara sunulan kariyer fırsatları, eğitim ve 
geliştirme programları, motivasyon ve ödüllendirme sistemleri 
sayesinde, lüks perakende sektöründe en çok tercih edilen iş 
yerleri arasında yer alıyor.

Kariyer ve performans yönetimi

Beymen’de merkez ve mağaza kadrolarını kapsayacak şekilde 
performans yönetim sistemleri uygulanmaktadır. Merkez ofis 
çalışanları ve saha yönetici ekipleri için her yılın başında belir-
lenen hedefler doğrultusunda performans yönetim sistemleri 
uygulanmakta ; saha satış ekipleri için ise aylık olarak takip edi-
len prim sistemi ile entegre performans yönetim sistemi kulla-
nılmaktadır.

Beymen mağaza yöneticileri, kariyer sürecinde “iç değerlendir-
me  merkezi” uygulamasına alınıyorlar. Diğer terfi kriterleri ile 
birlikte değerlendirilerek kariyer ve gelişim planlamaları yapı-
lıyor.

Yöneticilerin yanı sıra, satış danışmanlığı yetkinliği en üst sevi-
yede olan, belirli kriterleri başarmış ve yedek havuzuna giren 
her çalışan, kendi seviyesinde bu iç uygulamalardan geçerek bir 
üst pozisyona hazırlanıyor ve koçluk süreci ile takip ediliyor. Ay-
rıca, performans-potansiyel matrisi, performans yönetimi gibi 
birçok değerlendirme aracı kullanılarak çalışanların gelişim 
alanları değerlendiriliyor. Bu doğrultuda çalışanlar için mesleki 
veya kişisel gelişim eğitimleri düzenleniyor ve koçluk süreci ile 
takip ediliyor. 

Yeni pozisyon atamalarında kurum içi ve grup içi çalışanlara ön-
celik veriliyor. Ayrıca grup içi deneyim paylaşımı ve şirketlera-
rası sinerjiden maksimum yararlanabilmek için şirketler arası 
transferler gerçekleştiriliyor.

2016 yılında çalışanların yaklaşık % 6’sının (90 kişi) bir üst pozis-
yona terfisi gerçekleştirildi.

Operasyon, Teknoloji ve Omnichannel, Satış, Ürün ve Üretim, 
Pazarlama ve Finans gibi kritik pozisyonlardaki çalışanların 
grup içi transferi yapılarak hem gelişime yönelik kariyer hare-
ketine ivme kazandırıldı hem de deneyim paylaşımı artırılmış 
oldu. 

Çalışan sayısı ve profili

2016 yılında; açılan yeni mağazalar, büyüyen iş hacmi ve e-tica-
ret gibi gelişen iş kollarıyla birlikte, merkez ofiste 101, mağaza-
larda 358 kişi olmak üzere toplamda 459 kişiye daha istihdam 
sağlandı. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Beymen Mağazacılık 
bünyesinde %43 kadın, %57 erkek olmak üzere toplam 1.568 
kişi istihdam ediliyor. Mağaza çalışanlarının yaş ortalaması 33, 
merkez çalışanlarının ise 35. Çalışanların %61’i lise ve dengi 
okul mezunu, % 33’ü ise lisans ve üzeri eğitime sahip.

Çalışan motivasyonu

Beymen’de insan kaynakları politikalarını geliştirirken çalışan 
mutluluğu ve motivasyonu göz önünde bulundurulur. Bu kap-
samda yıl boyunca çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor. 

2016 yılında “BeHappy Projesi” kapsamında marka işbirlikle-
riyle çeşitli ikramlar ve aktivitelerin olduğu kutlamalar yapıldı. 
Örneğin “Sendromsuz Pazartesi” ile çalışanlara kahve, nesfit 
vb. ikramlar yapıldı, çeşitli spor aktiviteleri yürütüldü.

Bu yıl ikinci defa düzenlenen “Kıdem Ödülleri” töreninde 20., 
15., 10. ve 5. yılını tamamlayan 107 kişiye tüm çalışanların katı-
lımıyla ödülleri verildi.

Beymen eğitimleri

Beymen’de işe başlayan herkes, oryantasyon eğitimlerinin yanı 
sıra yıl boyunca çalışanlara yönelik başlangıç, satış, yönetim ve 
kişisel gelişim ana başlıkları altında yer alan eğitim programla-
rına katılırlar. Eğitimler sınıfta, iş başında ve e-learning metodu 
ile gerçekleştirilir. 2016 yılında düzenlenen eğitim programları-
na 979 kişi katıldı ve toplamda 7956 saat eğitim verildi.

Beymen’de, her alanda olduğu gibi eğitim sistemi ile de gelişim 
fırsatı desteklenmektedir. Eğitim Liderleri Projesi ile alanında 
yetkin ve deneyimli iç eğitmenlerimiz, şirket / grup içerisinde 
sürekli bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadır. Böylece şirket içi 
iletişim ve motivasyon desteklenmekte ve sürekli paylaşılan bil-
gi kaynakları yaratılmaktadır.

Başlangıç Eğitimleri: Bu bölüm Oryantasyon, Beymen’de Ka-
riyer Yolculuğum Başlıyor, Moda’nın Dünü, Bugünü ve Tarih-
çesi, Marka / Sezon eğitimleri, Moda Terminolojisi, Kişisel İmaj 
Prensipleri, İnsan Kaynakları Süreçleri, Temel İş Sağlığı ve Ça-
lışan Güvenliği eğitimlerinden oluşur.

Satış Eğitimleri: Beymen’de Kariyer Yolculuğum Devam Ediyor, 
Terminal ve Kasa Kullanımı, Müşteri İlişkileri, Erkek Stil Eğitimi, 
MTM-Özel Dikim Eğitimi, Butik Marka Eğitimleri, Kasa Ekiple-
ri Eğitimi, Gizli Müşteri Uygulaması, Butik Marka Eğitimleri ve 
Kombin eğitimlerinden oluşuyor.

Yönetici Eğitimleri: Liderlik Gelişim Programı, Ekip Çalışması 
ve Yönetimi, Liderlik programlarından oluşur. 

Kişisel Gelişim Eğitimleri: Zaman ve Stres Yönetimi, Etkin İle-
tişim, MS Ofis programları ve Yabancı Dil eğitimlerini kapsar.

2016’da merkez ve mağazalarda verimliliği artırmak amacıyla 
ihtiyaç duyulan departmanlarda organizasyon yapısı, iş yapış 
şekilleri ve süreçler gözden geçirildi.

Turist satışını güçlendirmek üzere İngilizce, Arapça, Rusça dil-
lerini bilen Satış Danışmanları istihdam edildi. Üniversite me-
zunlarının mağazacılığı bir kariyer yolu olarak değerlendirme-
lerini sağlamak için  yarı zamanlı satış danışmanları işe alındı. 
Üniversite ve lise öğrencilerinin kariyer gelişimlerini destekle-
mek için 16 lise öğrencisi ve 60 üniversite öğrencisi olmak üzere 
toplam 76 öğrenciye staj olanağı sağlandı.
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KİLOMETRE TAŞLARI

1997 Altınyıldız, kendi çatısı altında kurulan perakende 
departmanı ile hazır giyim sektörüne adım attı.

1999   Türkiye’de iş kadınlarına hitap eden ilk marka olarak 
kadın iş giyiminin de öncüsü NetWork’ün lansmanı 
yapıldı.

2000  Modayı iş hayatının hızlı temposuyla birleştirerek hem 
iş hem de günlük yaşama uygun kullanışlı tasarımlar 
sunan Fabrika markası geliştirildi.

2003  NetWork sektörde ilk tasarımcı-marka işbirliğini 
başlattı.

2007  NetWork, Turquality markaları arasına katıldı.

2007  Que markası lanse edildi.

2008  AY Marka tüzel kimliğini kazandı.

2010   Divarese operasyonu AY Marka Mağazacılık’a dahil 
oldu.

2013   NetWork ve Divarese’nin online satış siteleri açıldı.

2014   AY Marka yeni merkez ofisine taşındı.

AY MARKA 
MAĞAZACILIK A.Ş.
AY Marka Mağazacılık, sahibi olduğu ünlü ve seçkin 
hazır giyim markalarıyla Türkiye’nin moda trendlerini 
belirliyor. Her biri farklı bir tüketici segmentinin stil 
beklentisini karşılayan markaları ile yurt içi ve yurt 
dışındaki mağazaların yanı sıra internet üzerinden de, 
ürün çeşitliliğinden satış sonrası hizmetlere kadar 
her aşamada müşteri mutluluğunu hedefleyerek fark 
yaratmayı sürdürüyor.

FARKLI PROFİLDEKİ MÜŞTERİLERE HİTAP EDEN 
GENİŞ BİR ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Türkiye hazır giyim ve aksesuar sektörlerine yön veren önemli 
şirketler arasında yer alan AY Marka Mağazacılık A.Ş., bünye-
sindeki NetWork, Que, Divarese ve George Hogg markalarıyla, 
Türkiye’nin 30 iline dağılmış 152 mağazanın yanı sıra, yurt dı-
şında  Azerbaycan, Arnavutluk ve Katar olmak üzere toplam 3 
yurt dışı mağazası ile hizmet veriyor. AY Marka, ürün portföyünü 
3 online mağaza ve Boyner-YKM mağazalarında yer alan satış 
noktalarında da müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Türkiye’nin köklü markalarından Altınyıldız, kendi markasını ta-
şıyan ilk hazır giyim koleksiyonunu 1997 yılında piyasaya sundu 
ve bu amaçla bünyesinde bir perakende departmanı oluşturdu. 
1999 yılında genç profesyonellere hitap eden NetWork markası 
kuruldu. 2007’de ise Que markası hayata geçti. Art arda doğan 
markaların ardından kurum içi perakende departmanı büyük 
bir tekstil perakende şirketine dönüştü.

AY Marka, Ekim 2008’de bir Boyner Perakende kuruluşu olarak 
tüzel kişilik kazandı. Sahip olduğu NetWork ve Que markaları-
nın tasarım, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerine ilaveten 
2010 yılında da Divarese operasyonunu bünyesine kattı; 2011 
yılında ise Divarese markasını satın aldı. 2016 yılı içerisinde, 
Fabrika operasyonunu Boyner Büyük Mağazacılık’a devrederek 
ve katma değeri yüksek yeni NetWork koleksiyonlarını piyasaya 
sunarak büyük bir verimlilik dönüşümüne imza attı.
 
AY Marka’nın başlıca hedefi; tasarıma verdiği önem ve toplam 
kalite anlayışı doğrultusunda, çalışanları,  ortakları ve müşteri-
leri kadar toplum ve çevrenin de çıkar ve mutluluklarının birbi-
rini tamamladığı bir başarı anlayışı ile karlı ve lider bir kuruluş 
olmak ve bunu sürdürmek. 2016 yılı içinde Fabrika operasyonu-
nun devri nedeniyle 28 mağaza kapanırken, yapılan dönüşüme 
uygun olarak 7 yeni mağaza açıldı.  Gerçekleştirilen bu mağaza 
dönüşümleriyle ziyaretçi sayısı 14 milyonu aştı. Buna ek olarak 
toplam yatırım bütçesi de %38 artarak 20 milyon TL oldu.

Mağaza Sayısı NetWork Fabrika NetWork Fabrika Que Divarese Outlet Toplam 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Şirket Satış Noktası 33 61 21 0 29 0 5 6 29 29 17 17 134 113

Bayi Satış Noktası 7 25 9 0 8 0 0 0 0 0 15 14 39 39

Toplam 40 86 30 0 37 0 5 6 29 29 32 31 173 152

  

Mağaza Alanı m2 NetWork Fabrika NetWork Fabrika Que Divarese Outlet Toplam 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Şirket Satış Noktası 7.246 15.878 4.265 0 8.510 0 453 608 2.402 2.704 5.008 5.059 27.884 24.249

Bayi Satış Noktası 1.287 4.792 1.205 0 2.118 0 0 0 0 0 3.917 3.742 8.527 8.534

Toplam 8.533 20.670 5.470 0 10.628 0 453 608 2.402 2.704 8.925 8.801 36.411 32.783

Yurtdışı mağazalar dahil değildir.
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AY MARKA BÜNYESİNDEKİ MARKALAR

NetWork

Türkiye hazır-giyim sektörüne 1999 yılında katılan NetWork, 21. 
yüzyılın çok kültürlü yapısından beslenen, yeni açılımlarla ken-
dini zenginleştiren, yaratıcı ve dinamik bir marka. Net çizgisini 
her zaman devam ettiren NetWork, marka olarak seçtiği isimle 
öncelikle içinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağını simgeli-
yor. Öte yandan, bir hazır giyim koleksiyonunun fikirden tasarı-
ma, dikişten sunuma varan hayata geçme sürecini de tanımlı-
yor. Kurulduğu ilk günden bu yana NetWork, modern ve şehirli 
insanın gündelik hayatındaki dinamizmi, gerçekçi bir anlayışla 
modaya yansıtıyor. Şehirli kadın ve erkeğin günden geceye deği-
şen bütün ihtiyaçlarına cevap veren özenli tasarımları kaliteyle 
birleştiriyor.

NetWork koleksiyonları, şehirli kadın ve erkeğin günden gece-
ye taşıyabileceği, yaşamın yoğun temposuna uyum sağlayan ve 
detaylarda özgünleşen, kumaş kalitesiyle öne çıkan rafine bir 
çizgiye sahip.

Hayatın her anı için farklı alternatifler üreten NetWork, Ağustos 
2004’de lanse ettiği “Limited” markasıyla sınırlı sayıda üretim 
ayrıcalığı sunan ilk Türk hazır giyim markası oldu. 

Dinamik tasarım anlayışı ve dünya standartlarında kalitesinin 
yanısıra, birlikte çalıştığı ünlü isimlerle de global marka kriter-
lerine sahip NetWork’te ünlü film yıldızı Sienna Miller, Sex and 
the City dizisinin Mr. Big’i Chris Noth gibi ünlüler model olarak 
boy gösterdiler. 2015 Sonbahar - Kış sezonunda dünyanın en 
ünlü top modellerinden Irina Shayk markanın yüzü oldu. 

NetWork 2016’da Swarovski markası ile özel bir işbirliğine imza 
attı. Swarovski markalı ürünler ve Swarovski kristalleri ile ha-
zırlanan NetWork özel koleksiyonu seçili NetWork mağazala-
rında satışa sunuldu. 

Dijital NetWork

NetWork dijital iletişim stratejisini, önemi gün geçtikçe artan 
bu alandaki varlığını ve etkinliğini pekiştirecek, dünyadaki diji-
tal trendleri takip ederek ve yenilikleri uyarlayarak, buna uygun 
kurgular geliştirerecek şekilde planlıyor. 2016 dijital stratejisi 
marka algısını kuvvetlendirme, müşteriler ve takipçiler ile kur-
duğu iletişimi geliştirme, e-ticaret sitesine ve NetWork mağa-
zalarına trafik sağlama doğrultusunda hazırlandı. Bu yönlendir-
meler içeriklerin yanı sıra dijital kurgular ve farklı reklam tipleri 
ile desteklendi.

2016 pazarlama iletişim stratejisinde özel günlerde gerçekleşti-
rilen sosyal medya kurguları ile etkileşimde artış sağlandı. 2016 
yılında Instagram takipçi sayısı %128 oranında artış gösterdi.

Anneler Günü’nde takipçilerden anneleriyle çekilmiş “throw-
back” fotoğrafları paylaşmaları istendi. Kazanan takipçiler 
anneleriyle birlikte profesyonel fotoğraf çekimine davet edildi. 
Çekilen fotoğraflar Anneler Günü zamanı NetWork vitrinlerinde 
sergilendi. Proje duyurusu sosyal medya fenomenleri işbirliği 
ile desteklendi.

Elif Cığızoğlu’nun işbirliğine özel 5.600 kristal ile tasarladığı 
Haute Couture elbise İstinye Park NetWork vitrininde sergi-
lendikten sonra Başarım Sensin Derneği gönül çatısı altında-
ki öğrencilere burs sağlamak amacıyla açık artırma ile satışa 
sunuldu.   

NetWork yenilikçi markalar arasındaki öncü konumunu ürün 
gruplarında da pekiştiriyor. Leke tutmayan ve ütü gerektir-
meyen “Akıllı Gömlek” serisi, leke tutmayan, yıkanabilir deri 
ceketler, dünyanın en ince ipliğinden üretilen “Ten Uyumu” 
gömlekler, hafifliği, doğal dokusu ve özel dikiş tekniğiyle öne 
çıkan Half-Canvas ceketler, NetWork’ün inovatif ürün grupları 
arasında yer alıyor. 

Dijital dünyanın etkin isimleri ile işbirlikleri 2016’da önemli rol 
oynadı. Ünlüler, moda bloggerları ve Instagram fenomenleri 
ile düzenli işbirliği yapıldı ve sosyal medya fenomenleri iletişimi 
üzerinden daha fazla insana erişildi. 

2016 yılında ayrıca Insta-shopping araçları ile Instagram üze-
rinden satışlara ağırlık verildi. Özellikle dizilerde kullanılan 
ürünlerin Instagram’da paylaşılmasının ardından hızla Instag-
ram’dan linklenebilmesi satışlara pozitif etki sağladı.

Online satış kanalı

AY Marka Mağazacılık, perakende sektöründe tüm satış ka-
nallarında aktif olarak faaliyetlerine devam ederken NetWork 
Temmuz 2013’te, Divarese ise Eylül 2013’te online satışlara 
başladı. 

Yurt içine satış yapan online kanallar, kısa sürede en yüksek 
kâr üreten satış kanalı oldu ve ilk seneden itibaren en yüksek 
satış performansı gösteren mağazalar arasında ikinci sırada 
yerini aldı. 2016 yılı içerisinde üç online kanal da, İstinyepark 
mağazalarını takip ederek en yüksek ciro gerçekleştiren ikinci 
satış kanalı oldu. Online satış kanalları, müşterilere sunduğu 
ücretsiz kargodan, ücretsiz terzi tadilatına, 30 gün içinde iade 
imkanından, mağazada teslim ve mağazada değişim imkanına 
kadar birçok faydayla hizmet vermeye devam ediyor. 
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Que

Que; tasarım anlayışı yüksek, kendine güvenen, cesur ve özgün 
kadın ve erkeğin markası olarak Türk hazır giyim sektörüne 
2007-2008 Sonbahar-Kış sezonunda katıldı. Que’nun rahat ve 
güncel tasarımlarının hedef kitlesi çok yönlü, farklı olmayı se-
ven, kalite ve tasarım farkındalığı yüksek, cesur ve dikkat çekici 
kişiler olarak tanımlanabilir.

Que kadın koleksiyonlarında, değişen dünyayı yakından takip 
eden, sıra dışı tasarım anlayışıyla fark edilmeyi seven, özgüve-
ni yüksek bir Que kadını portresi çiziyor. Fit, bakımlı ve cesur 

Divarese

1870 yılında, İtalya’nın Varese şehrinde, ayakkabı üreticisi San-
tino Troli ve oğlu Luigi tarafından yaratılan Divarese markası, 
ayakkabı sektöründe birçok ilke imza attı. 19. yüzyıla kadar 
ayakkabı üretimi kişiye özel ve sipariş üzerine yapılırken, baba 
oğulun ithal ettiği ayakkabı dikim makinesi ile ayakkabı üretim 
anlayışı tamamen değişti ve seri üretimin temelleri atıldı.

Calzaturificio di Varese markası, Benetton grubunun satın al-
masıyla “Divarese”ye dönüştü. Marka 2010 yılından bu yana, AY 
Marka Mağazacılık bünyesinde ayakkabı ve çanta modasının 
öncüsü olmaya devam ediyor. İtalyan köklerine dönüş yoluna 
giren marka, kodlarını İtalyan, seksi ve zamansız olarak belir-
ledi. 

Sezon trendlerini İtalyan tarzıyla yorumlayan Divarese, ayakkabı 
ve çantayı aksesuar olmaktan bir adım öne taşıyarak son mo-
del tasarımlarını mağazalarında moda severlerle buluşturuyor. 
Kendi tasarımlarının yanı sıra, Oxford ayakkabı denince ilk akla 
gelen, kalitesi ve zamansızlığıyla bir klasiğe dönüşmüş George 
Hogg markası da Divarese’nin çatısı altında yer alıyor. 

Marka Ağustos 2015’te yeni yerinde yenilenen konseptiyle ilk 
flagship mağazasını açtı. Öze dönüşü pekiştirmek adına kendi 
alanında güçlü, ünlü İtalyan markalarıyla işbirlikleri gerçek-
leştirildi. Fiat 500’e özel tasarlanan sürüş ayakkabıları satışa 
sunuldu. Seçili mağazalarda espresso servis edilen Illy kahve 
köşeleri kuruldu. 

Que tasarımları, retro future etkisiyle geleceğin tasarımlarını 
günümüz kadınına göre yorumluyor. Que erkek koleksiyonu; 
materyal ve tasarım anlayışını giyim tarzına yansıtan sıra dışı 
Que erkeğini yansıtıyor. Sanatın tüm dallarından etkilenen Que 
erkek koleksiyonu; fit kesimler ve styling detayları ile global et-
kilenmeleri alışılmıştan farklı bir dille yorumluyor.

Que aksesuar koleksiyonu ise özgün tasarımların tamamlayıcı 
parçası oluyor. Rugan, süet ve deri detayların öne çıktığı akse-
suar koleksiyonunda ayakkabıdan çantaya, eldivenden takı gru-
buna uzanan çarpıcı tasarımlar yer alıyor.
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yeni başlayan çalışanlara tiyatro disiplinleri ile çok örtüşen ma-
ğazacılık temel tutum ve davranışlarını ilk üç ay içinde iki farklı 
atölye ile deneyimlendiriyoruz. 

2016 yılında AY Marka’da modadan stil danışmanlığına, pera-
kende matematiğinden, estetik satışa kadar birbirinden farklı 
27 eğitim modülü hazırlandı. Toplam 13.861,5 saat eğitim ve-
rildi. 

2016 yılında sınıf içi eğitimlerin yanısıra online eğitimlere de 
başlandı. Eğitimde zaman ve mekan sınırını kaldırarak bilgi-
yi her an her yerde ulaşılabilir kıldık. Koleksiyon bilgisinden, 
dünyaca ünlü marka ve modacılara, Yıldız Yolu öykülerinden, 
ayakkabı üretim serüvenine kadar sektörel, mesleki ve kişisel 
gelişim ile ilgili birçok konuda eğitim modülleri ile öğrenmeyi 
sürekli kılmaya çalıştık.

Çalışan mutluluğu 

Çalışan mutluluğunu sağlamak, iş yerlerimizde çalışanlarımı-
zın motivasyonu ve verimliliğini artırmak için yapılan etkinlikler 
ile çalışanlarımızın sosyal, entellektüel ve mesleki gelişimlerine 
katkıda bulunmayı önemsiyoruz. 12 Aralık Mağazacılar Günü, 
tüm Boyner Grup şirketlerinde olduğu gibi, AY Marka’da da bü-
yük bir çoşku ve mutluluk ile kutlandı. Diğer özel günleri de,  
günün anlam ve önemine uygun hediyeler ile kutluyoruz.

Müşterilerimizden gelen teşekkür mektupları için ilgili çalışa-
nımıza özel teşekkür mektubu şirket içerisinde yayınlanarak 
kutlanıyor. “Açık Kapı Paylaşımları” ile paylaşmak ve hayata 
geçirmek istediğimiz fikirlerimizi Genel Müdür’ümüzle her an 
paylaşılıyor. Mağazalarımızla her ay İnsan Kaynakları bülteni 
aracılığı ile kutlamaları, etkinlikleri, moda ile ilgili bilgileri ve 
çeşitli güzel haberler paylaşılıyor.

Organizasyonel değişim ve gelişim yönetimi

2016 yılında işe alım süreçlerimizde PI Kişilik Envanteri kul-
lanılmaya devam edildi. Mağaza çalışanlarına sürdürülebilir 
başarıyı yakalayabilmeleri için kariyer programı oluşturuluyor. 
Yıldız Ol Yıldız Kal programı kapsamında çalışma arkadaşları-
mızın işe başladığı ilk günden yıldızlar kulübüne kadarki tüm 
süreçleri planlanıyor.

Merkez ofiste ise yeni başlayan çalışanların oryantasyon sü-
reçleri planlanarak ilk iş günü heyecanlarına ortak olunuyor. 
Mağazalarımızda ise yeni başlayan çalışma arkadaşlarımızı işe 
başladıkları andan itibaren Yıldız Yolu programı dahilinde takip 
ediliyor. Yöneticisi ve ekip arkadaşları ile geçireceği süreci hem 
sahada hem de merkezden mail ya da telefon ile tek tek izle-
niyor. 

Açık pozisyonlar için öncelik, iç kaynaklara, yani şirket çalışan-
larına ve şirket çalışanlarının referans olabilecekleri “Benim de 
PAY’ım var” programı çerçevesinde referans ile gelen adaylara 
verilir. 

İnsan Kaynakları süreçlerimiz, çalışanlarımıza esnek ve çapraz 
kariyer fırsatları sunuyor, kariyer gelişimlerini planlayabilmele-
rine imkân sağlıyor. Yükselme ve terfi gibi sistemler grade alt 
yapısı üzerinde işletiliyor. AY Marka’da kariyer yalnız şirket içi 
pozisyonlarla sınırlı değil; çalışanlarımızın Grup şirketlerine ge-
çişleri de mümkün.

Mağazalarımızda “Yıldızlar Kulübü”ne giden yolda her terfi ön-
cesi her aday ile birebir eğitim ve görüşme ile hazırlık süreci ya-
şanır. Arkadaşlarımızın kariyerlerinde açtıkları her yeni sayfada 
heyecanlarını hem merkezde kutlamalarla hem de duyurularla 
paylaşılır.

2016 yılında Performans İzleme ve Gelişme Süreci hayata geçi-
rildi. 2016 yılında toplam 57 çalışan terfi etti.

Çalışan sayısı ve profili

31 Aralık 2016 tarihi itibari ile AY Marka bünyesinde 1.326 kişi 
bulunuyor. AY Marka Mağazacılık, 2016 yılında 7 yeni mağaza ile 
44 kişiye daha istihdam sağladı.

Çalışanların yaş ortalaması 33 olup merkez personeli yaş orta-
laması 34, mağaza personeli yaş ortalaması 31’dir.

KADIN ERKEK TOPLAM

Yaş Ortalaması 31 34 33

Merkez 31 37 34

Mağaza 30 31 31

Toplam 
Çalışan Sayısı 534 792 1.326

Merkez 104 118 222

Mağaza 430 674 1.104

Kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri

2016 yılında entegre bir öğrenme, kariyer gelişimi ve ödüllen-
dirme programı olan “Yıldız Ol Yıldız Kal” kapsamında AY Marka 
çalışanları birçok farklı eğitime dahil oldular. Eğitim salonun-
daki İtalyan tiyatro sahnesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatroları’ndan iki değerli tiyatro sanatçısı ile mağazalara 

2016’da İtalyan algısını kuvvetlendirmek adına çalışmalar de-
vam etti. 2016’da kış kampanya çekimi Milano’da, İlkbahar - Yaz 
çekimi ise Venedik sarayında yapıldı. İtalyan ağırlıklı içerikler 
sunan Divarese Blog yayına alındı. İstinyepark mağazasında 
Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı karnaval 
maskeleriyle Venedik Karnavalı kutlandı. İtalyan Ticaret Oda-
sı’na üye olundu ve etkinliklerine katılım gösterildi, misafirle-
re hediye takdimi yapıldı. İtalyan Kültür’le görüşmeler yapıldı 
ve düzenli olarak derneğin etkinlikleri Divarese Blog ve sosyal 
medya hesaplarından duyurulmaya başlandı. Tasarım Tom 
Tom Sokak’ta gibi tasarım odaklı satış etkinliklerinde yer alındı.

İlkbahar - Yaz sezonuyla birlikte İtalyanca “gezinmek/turlamak” 
anlamına gelen “Giro” isimli, akıllı taban teknolojisine sahip 
yeni sneaker serisi satışa sunuldu. İstinye Park mağazasında 
kişiselleştirme özelliğine sahip makine ile müşterilerin istediği 
ürünlere baş harfleri işlenmeye başladı. Divarese özel “Dönem 
Ayakkabıları” koleksiyonlarından 1920’ler ve 1970’leri lanse etti. 
Sınırlı sayıda, seçili mağazalarda satışa sunulan koleksiyona ait 
ayakkabıların her biri, tabanında ayrı seri numarası ile sunuldu. 
Proje influencer işbirlikleri ile desteklendi. Markanın instag-
ram satışı 2016’da başladı. #amoredivarese çatısı altında dijital 
alanda etkin kişiler ile işbirliği yapılarak, sosyal medya hesapla-
rına ve e-ticarete içerik ve trafik sağlandı.  

George Hogg

Kalitesi ve şık çizgileriyle dünyaca ünlü ikonik bir marka hali-
ne gelen George Hogg, modaya yön veren zamansız bir klasik. 
Ayakkabıdan eldivene, kemerden çantaya uzanan geniş ürün 
yelpazesine sahip ünlü İngiliz markası, seçili Divarese mağa-
zalarında ve Boyner’lerde erkek tekstil tasarımlarını satışa 
sunuyor.

Dünya çapında kalite ve sağlamlığın sembolü olan, ikonik metal 
kutuları ile satışa sunulan George Hogg ayakkabı modelleri ve 
tekstil ürünleri, farklı tasarımlarıyla İngiliz stilinin klasik duru-
şuna modern bir yorum getiriyor. 

2016’da markanın ayakkabıları, kişiselleştirmeyi mümkün kılan 
teknik ve tasarım ile sunulmaya başlandı.

Her aşamada müşteri mutluluğu
 
Ürün çeşitliliğinden satış sonrası hizmetlere kadar her aşa-
mada müşteri mutluluğu yaratmak, markalarının gücünü, bilgi 
birikimini ve deneyimini, yeni iş yapış şekilleriyle harmanlayan 
AY Marka’nın en önemli değerleri arasında yer alıyor. AY Marka 
farklı profillerdeki müşterilerine, kendilerini en iyi şekilde ifade 
edebilecekleri geniş bir ürün yelpazesi sunuyor, her markasının 
hedef kitlesine ve vaadine uygun stratejiler belirliyor.

Çağın dinamizmine uygun çözümler üreten genç ve donanımlı 
bir ekibe ve esnek bir yapıya sahip AY Marka, özgün tasarım ve 
kalite anlayışıyla markalarını daha yüksek platformlara taşıma-
yı hedefliyor.

2016 yılı içinde, AY Marka bünyesinde 7 yeni mağaza açıldı. Yeni 
mağazalar İstanbul, Ankara, Kocaeli, Konya, İskenderun şehir-
lerinde açılarak 44 yeni istihdam yarattı.

İNSAN KAYNAKLARI

AY Marka İnsan Kaynakları, dinamik, yaratıcı, proaktif ve şirke-
tin stratejik kararlarında etkin olan bir yapıya sahip. Bu alandaki 
çalışmalar, şirket hedefleri doğrultusunda ve diğer birimlerle 
iş birliği içinde, fark yaratan, sonuç odaklı, başarıyı temel alan 
bir yaklaşım ile yürütülüyor. Demokratik bir ortamda çalışma 
imkanı sağlamak ve çalışanların mutluluğunu temin etmek bü-
yük önem taşıyor. Müşteriler için uygulanan “Koşulsuz Müşteri 
Mutluluğu” stratejisi çalışma ortamında da çalışanlar için uy-
gulanıyor. 

211 derecede su sıcaktır, 212 derecede ise lokomotifi harekete 
geçirecek güce sahip olur. Bu bir derecelik fark, bütün farkları 
yaratır. Bu düşünceden yola çıkarak AY Marka İnsan Kaynakla-
rı’nın mottosu; 1 DERECE’dir.

Kariyer ve performans yönetimi

AY Marka çalışanları, kendi kariyer gelişimlerini bireysel perfor-
mansları ile kendileri belirler. Her çalışan kendi işinin lideridir. 
Bireysel yetkinlik ve performanslarına göre yönetici atamala-
rında öncelik çalışanlara verilir. AY Marka yöneticilerini kendi 
içinden yetiştirmeye özen gösterir. 
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KİLOMETRE TAŞLARI

1952 Altınyıldız Tekstil ve Mensucat A.Ş. kuruldu.

1956  İlk ihracat gerçekleştirildi.                                             

1971   Konfeksiyon bölümü kuruldu.                                               

1991   Altınyıldız halka açıldı.

1992   ISO 9001 Kalite Belgesi alındı.

1996   Australian Super Fine Wool Growers Association 
üyeliğine kabul edildi.

1997   Birleşik Isı ve Güç Santrali kuruldu.

1997   Altınyıldız, kendi markasını taşıyan ilk koleksiyonunu 
piyasaya sürdü.

1999   Kadın ve erkek profesyonellere hitap eden NetWork 
markası yaratıldı.

2000  Fabrika markası doğdu.

2003  Formula 1 teknolojisi üretimde kullanıldı.

2007  Tasarım markası olan Que hayata geçirildi.                                                  

2008  AY Marka Mağazacılık tüzel kişilik kazandı.                                                    

2010   Altınyıldız Nano teknoloji kumaşı üretti.

2011   Techno Climatic serilerini ürün portföyüne kattı.

2011   ISO 14064 Kapsam 3 çalışması BSI tarafından 
onaylandı. Altınyıldız Türkiye’de kendi  sektöründe bu 
kapsamda emisyon hesaplaması yapan ilk ve tek firma 
oldu.

2013   Tekstil ve konfeksiyon faaliyetleri %100 bağlı ortaklık 
olan Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.’ ye devredildi. 
Tüm ekibin Çerkezköy’e taşınması ile güçlü ve dinamik 
yapıya kavuştu.

2014   ISO 14064 Kapsam 3 Standartını BSI’dan aldı.

2015   Tübitak 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme 
Programı kapsamında tekstil ve konfeksiyon içeren bir 
AR-GE projesine destek alındı.

2015   Özkaynaklar 100 milyon TL artırıldı ve Çerkezköy 
OSB’deki 125.000 m2 arsa ve fabrika binalarının satın 
alınmasını da  içeren yeni  bir yatırım planı devreye 
alındı.

2015    ISO9001 belgesi yenilendi.

2016  Yeni üretim tesisleri, depolar ve Genel Müdürlük binası 
hizmete açıldı.

YAZI EKLENECEK

ETKİLİ ÜRETİM SİSTEMLERİ, KALİTELİ ÜRÜN, 
MÜKEMMEL SERVİS

1952 yılından bu yana kesintisiz olarak yünlü tekstil sektörün-
de faaliyet gösteren Altınyıldız, 2011 yılında Çerkezköy’deki yeni 
üretim tesisine taşındı. Son yaptığı yatırımlarla 125 bin m2 açık 
alan ve 60 bin m2 kapalı alana ulaşan tesisleriyle birlikte Altın-
yıldız, Avrupa’nın yünlü kumaş üretimindeki en büyük entegre 
tesislerinden birisi konumundadır. 

1956 yılında ilk ihracatını gerçekleştiren Altınyıldız, 1992 yılın-
da ISO 9001 Kalite Belgesi’ni almaya hak kazandı, 1996 yılında 
“Australian Super Fine Wool Growers Association” kuruluşu-
na kabul edildi. 5,5 megavat gücünde kendi Birleşik Isı ve Güç 
Santrali’ni 1997 yılında kuran Altınyıldız, bu tesisi 2011 yılında 
Çerkezköy’deki yeni üretim tesislerine taşıdı.

Yurt içi yünlü kumaş piyasasında pazar lideri olarak en büyük 
satış hacmine sahip olan Altınyıldız, yurt dışı satışlarını Ameri-
ka’da bulunan satış ofisi ile birlikte Almanya, Hollanda, Fransa, 
İngiltere, Rusya, Finlandiya, Avustralya, İspanya ve Japonya’da 
bulunan satış temsilcilikleri aracılığıyla gerçekleştiriyor.

2003 yılında, İtalya’dan ithal ettiği Formula 1 teknolojisinin apre 
parkına 1 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapan Altınyıldız, 
bu yeni makine parkı sayesinde modern, teknolojik ve kimya-
sal apre uygulamaları ile Powertech, Powerplus, Linenplus ve 
Silktouch gibi özel kumaş serilerini üreterek büyük bir atılım 
gerçekleştirdi. Bu atılım, 2010 yılında hiçbir şekilde kir ve su 
tutmayan bir kumaş olarak tasarlanan “Altınyıldız Nano”, 2011 
yılında da yeni görünümünü yıllarca koruyan “Techno” ve kızı-
lötesi ışınları geri yansıtma özelliği ile dışarıdaki sıcağı dışarıda 
tutan “Techno Climatic” serilerinin ürün portföyüne katılma-
sıyla devam etti ve Altınyıldız’ın tekstil sektöründeki yenilikçi ve 
rekabetçi konumunun güçlenmesiyle sonuçlandı.

TEMEL GÖSTERGELER

Tekstil

Kapasite (İç üretim) 10.000.000 metre

Üretim Miktarı (2016) 7.201.830 metre

Net Satış (2016) 171,8 milyon TL.

Çalışan Sayısı 998

ALTINYILDIZ TEKSTİL ve 
KONFEKSİYON A.Ş.
Türk kumaşını dünyaya tanıtan Altınyıldız, 
kurulduğu 1952 yılından bu yana yünlü kumaş 
üretiminde öncü konumunu koruyor. 
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Altınyıldız, konfeksiyon alanında hizmet vermeye 1995 yılında 
İtalyan Group Forall firması ile danışmanlık ve teknik işbirliği 
anlaşması imzalayarak başladı.

1997 yılında ilk Altınyıldız markalı erkek koleksiyonu müş-
terilerinin beğenisine sunuldu. Eylül 1999’da Altınyıldız kadın 
koleksiyonu da hayata geçirildi. Aynı yıl “NetWork” markası ya-
ratıldı. 2000 yılında “Fabrika”, 2007 yılında ise “Que” markası 
müşterilerle buluştu.

Artarda doğan markalarla büyüyen ve gelişen iş hacmine pa-
ralel olarak, AY Marka Mağazacılık, 2008 yılında Altınyıldız’dan 
kısmi bölünme yolu ile ayrılarak kendi tüzel kişiliğini kazandı ve 
ayrı bir perakende şirketine dönüştü.  

AYTK 2016’da ihracatta büyümeyi öncelikli hedef olarak koyup 
kâr marşı yüksek olan tekstil ve yünlü kumaş üretimine odak-
lanma kararı aldı.

SATIŞ VE PAZARLAMA

Son yıllarda küreselleşmenin getirmiş olduğu rekabet baskıları 
ile Altınyıldız, başarının en az girdi ile en fazla katma değeri ya-
ratabilme yeteneğini geliştirmekten geçtiği gerçeği ile verimlilik 
çalışmalarını artırdı.  Katma değeri artırabilmek için en önem-
li imkanın inovasyon olduğu bilincini özümseyerek, maliyet ve 
ucuz işçilik gücüne dayalı rekabetten ziyade beceriye, bilgiye, 
teknolojiye kaliteye dayanan yüksek katma değer yaratan üre-
tim yapısını devam ettirdi.

Altınyıldız, halen iç piyasa tekstil satışlarının yaklaşık %75’ini 
İstanbul merkezli 12 ana bayi kanalı ile yapıyor. Bu bayiler ken-
di alt bayileri aracılığı ile tüm Türkiye’ye satış gerçekleştiriyor.  
Bununla beraber, Türkiye pazarına, organize konfeksiyon şir-
ketleri, perakende şirketleri ve Boyner Grup Şirketleri gibi diğer 
satış kanalları ile satış yapıyor.

Yurt dışı satışları, Altınyıldız’ın Amerika’da bulunan satış ofisi ile 
birlikte Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Rusya, Finlandiya, 
Avustralya, İspanya ve Japonya’da bulunan satış temsilcilikle-
ri aracılığıyla yapılıyor. 2016 yılında toplam satışların yaklaşık 
%14’ü yurt dışı satışlarından oluştu ve yaklaşık 34 milyon TL 
olarak gerçekleşti.

Satış Miktarı 2016 2015

Tekstil (Milyon 
Metre) 6,8 9,2

Tasarım, teknoloji ve çeşitlilikle pazar lideri 

2016 yılında Altınyıldız, özel bitimli kumaşlar, farklı karışımlar 
ve yenilikçi ürün gamıyla hem Boyner Grup şirketleri, hem de 
iç ve dış pazardaki müşteriler için değer yaratmaya devam etti. 
Leke tutmayan ya da ütü gerektirmeyen farklı kumaş alterna-
tifleri sayesinde, müşterilerinin tercihlerine göre farklı kalite ve 
çeşitlilikte ürünler sundu.

Tasarımı güçlü, özel elyaf ve yüksek teknolojili ipliklerle dokun-
muş, fonksiyonel ve nano teknoloji özellikli kumaşlar ve hazır 
giyim grupları Altınyıldız’ın 2016 yılında odaklandığı ürünler 
oldu. Altınyıldız 2016 yılında da Türkiye pazarındaki lider konu-
munu sürdürdü.

Altınyıldız 2016’da uzun bir aradan sonra Japonya pazarına 
tekrar başarılı bir giriş yaptı. Ayrıca Almanya pazarında bugü-
ne kadar portföyünde olmayan önemli giyim toptancısı müşteri 
gruplarının ve markaların koleksiyonlarında yer aldı. Yılın ikinci 
yarısında söz konusu müşterilerden 2017-2018 Sonbahar - Kış 
koleksiyonları için kütle siparişleri alındı.

7,2 milyon metre yün kumaş üretildi

7,2 milyon metrelik üretimle Türkiye yün kumaş sektörünün 
pazar lideri olan Altınyıldız, rekabetin arttığı yünlü kumaş sektö-
ründeki başarısını, 2016 yılında da Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmalarına 
önem vererek, hızlı değişen moda akımlarına uyum sağlayarak, 
uluslararası şartname ve çevre dostu üretim konularına dikkat 
ederek yaptığı kaliteli kumaş üretimi ile korumayı başardı.

2015 yılında ayrıca özkaynaklarını 100 Milyon TL artırarak 
Çerkezköy’deki fabrika arsasını ve binalarını satın almayı da 
içeren yeni bir yatırım planını devreye aldı. Bu plan çerçevesin-
de, Çerkezköy OSB içinde yer alan 125 bin m2 açık alan ve yeni 
devreye aldığı yeni binalarla ve fabrika ile 60 bin m2’ye ulaşan 
tesisleri ile Avrupa’nın en büyük entegre tekstil fabrikalarından 
biri haline geldi.  
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ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME

Dünya modası her geçen gün tasarım özelliği ve katma değeri 
yüksek ürünlere yer verdiği için Altınyıldız da farklı, güncel ko-
leksiyonlar tasarlamaya ve müşterilerine yönelik moda pazarın-
da tasarım konseptleri geliştirmeye devam ediyor ve ürünlerini 
müşterilere en kısa sürede sunmayı hedefliyor. Müşteri taleple-
ri ve yeni trendler, şirketin yeni ürün geliştirme ve mevcut ürünü 
farklılaştırma faaliyetlerinde ipucu olarak kullanılıyor.

Altınyıldız 2016 yılında da yüksek katma değerli ürünleri üret-
meye yönelik Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına yoğunlaştı. Üstün 
performanslı ve fonksiyonel ürünler, hızlı modaya uygun özgün 
tasarımlı koleksiyonlar, elyaf, iplik ve bitim işlemlerinde özel 
üretimlerle uluslararası alanda markalaşmış bir firma olarak 
kendini sürekli yenilemeye devam etti.

Seyahatlerde ve günlük hayatta kullanım kolaylığı sağlayan 
ürün grupları, farklı elyaf konstrüksiyonları ve özel bitimleri ile 
özellikle işine bisiklet ile gidip gelen Avrupalı müşterilere, uzun 
süreli araba kullanan çalışanlara ve tabii günümüz dünyasında 
çok fazla seyahat eden tüm müşterilere hayatlarını kolaylaştı-
ran, fark yaratan ürünler olarak sunuyor. Yıkanabilir elastik yün 
kumaş çalışmaları tüm performans testlerinden başarı ile geçti 
ve 2017 yılında müşterilere sunulmak üzere koleksiyonlardaki 
yerini aldı.

İNSAN KAYNAKLARI

İşe alımdan en son aşamaya kadar daima insana değer veren, 
1000 kişiye yakın kadrosu için her zaman ulaşılabilir ve çözüm 
odaklı hareket eden bir üretim tesisi olarak Altınyıldız; sorunları 
analiz etmede, nedenleri belirtecek olası çözümleri üretmede 
en verimli teknikleri uygular.

Bireysel motivasyon ve mutluluğun kurumsal başarıyı getirdi-
ğine inanan İnsan Kaynakları politikası gereğince; hiçbir ayrım 
gözetmeksizin, tüm çalışanların istek ve önerileri dikkate alını-
yor, iç iletişim teşvik ediliyor ve mutlu bir iş ortamının yaratılma-
sı için faaliyetler sürdürüyor. 

Çalışanların kolayca iletişim kurabilecekleri ve fikir alışverişin-
de bulunabilecekleri alanlar oluşturmak için adımlar atılıyor, 
“Etik Kurul” ve “Bir Fikrim Var” kutuları sayesinde gelen her 
türlü öneri ve şikayetler değerlendiriliyor. Aileye katılan tüm 
yeni çalışanların hızlı bir şekilde operasyonel hale gelmeleri ve 
çalışma ortamında rahat olabilmeleri için kişisel oryantasyon-
lar düzenleniyor.

Sosyal sorumluluk projelerine desteği her daim teşvik eden 
Altınyıldız, 2016 yılında da çalışanlarının katılımı ile Özel Sek-
tör Gönüllüleri Derneği’nin projesi olan “Meslek Lisesi Koçları 
Programı”na destek verdi. Bu etkinlik kapsamında  Halit Narin 
Teknik ve Endüstriyel Meslek Lisesi 10.sınıfında okuyan toplam 
26 öğrenciye ikişer saatten ders vererek, öğrencilerin kişisel ve 
profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmak, cesaret ve bece-
rilerini geliştirmek amacıyla fabrika gezisi ve piknik organizas-
yonu düzenlendi. Grup bünyesinde yürütülen“İyiliğe Dönüştür” 
çalışanların destek verdiği bir diğer proje oldu.

Kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri

Altınyıldız’da çalışan gelişimi için çeşitli fırsatlar sunuluyor.  Şir-
ketin kapsam içi ve kapsam dışı çalışanları için düzenlediği kişi-
sel ve mesleki gelişim eğitimleri sayesinde çalışanların motive, 
üretken, yeteneklerini kullanabilen  ve yeniliğe ayak uydurabilen 
bireyler olabilmesine katkıda bulunuluyor.

Kariyer planlarına uygun olacak şekilde belirlenen ihtiyaç doğ-
rultusunda ve çalışanların da fikirleri alınarak, Türkiye Tekstil 
Sanayii İşverenleri Sendikası işbirliği aracılığıyla çeşitli eğitim 
kurumları ile çalışılıyor. Çalışanlardan gelen bireysel eğitim ta-
lepleri de göz önünde bulunduruluyor, yıl içinde pek çok eğitim 
düzenleniyor.  

2016 yılında şirket içerisinde, 106 çalışanın katılımıyla düzenle-
nen 5 farklı eğitimin yanısıra, şirket dışarısında da 28 çalışanın 
farklı eğitim kurumlarında ihtiyaç duydukları eğitimler destek-
lendi.

Çalışan motivasyonu

Çalışan motivasyonu ve mutluluğunun esas alındığı Altınyıl-
dız’da, yıl içinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor, bu sayede şirket 
içerisinde yüksek verim elde etme hedefleniyor. 

2016 yılında gerçekleştirilen etkinlikler arasında Mayıs ayında 
düzenlenen tavla ve masa tenisi turnuvaları ile çalışanların ço-
cuklarının katılımı ile gerçekleştirilen sünnet şenliği yer aldı. 
Mayıs ayında düzenlenen başka bir etkinlik ise “Yaza Hoşgeldin” 
partisi oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Al-
tınyıldız kreşindeki miniklere hediyeler dağıtıldı. 

Çevre duyarlılığımız

Ürün ve hizmetlerin olumsuz çevre etkisini azaltmak için daha 
az hammadde ve yardımcı madde, enerji ve su kullanmak üzere 
başlatılan projelerin etkileri 2016 yılında da ölçülmeye devam 
edildi.  

ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi almak için yapılan ça-
lışmaların sonuna gelindi, belgelendirme denetimi için hedef 
tarih 2017 Ocak Ayı. Bu çalışmalar kapsamında  ISO14001 Çevre 
Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimleri, İç Tetkikçi Eğitimleri, 
tüm çalışanlar ve taşeronlar için Çevre Bilinci ve Atık Yönetimi 
Eğitimi  gerçekleştirildi.
 
Çevre politikası revize edilerek, yeni politika doğrultusunda çalı-
şan eğitimlerinin arttırılması, doğal kaynakların etkin kullanımı, 
faaliyetler sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında 
azaltılması ve ayrıştırılması, geri dönüşüme kazandırılması, en 
uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi konularında çalışmalar 
yürütüldü.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

2016 yılında insan onuruna yakışan iş ortamları, çevre dostu uygulamalar, topluma yatırım ve müşteri mutluluğu ana başlıkları 
altında topladığımız sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi, devam eden projelerimizin etkisini artırarak ve yeni projeler ile destekleyerek 
hayata geçirdik.

Tüm bu faaliyetlerimizde, paydaşlarımızın katılım ve katkılarını gerek doğrudan onların katılacağı platformlar yaratarak gerekse 
üye olduğumuz platformlar üzerinden diyaloğa geçerek planlıyor ve uyguluyoruz. Sürdürülebilirliği tüm değer zincirimizde yaygın-
laştırmak için 2013 yılından bu yana tedarik zincirimizde sosyal ve kimyasal uygunluk konusunda farkındalık yaratan etkinlikler, 
danışmanlık hizmeti, denetim faaliyeti ve düzenleyici aksiyon planları ile izleme yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik Çalışma Birimlerimiz 
• Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği Proje Ekibi
• İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Koordinasyon Kurulu
• Etik Kurullar
• Yeşil Ofis ve Binalarda Enerji Verimliliği  Proje Ekibi 

PAYDAŞ KATILIMI 

İş stratejilerimiz çerçevesinde, paydaşlarımızın kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız rehberliğinde gerçekleştirdi-
ğimiz sosyal ve çevresel başlıklı çalışmalarımızla faaliyetlerimize başından sonuna katılımına öncelik veriyoruz. Yıl içinde yeni başlat-
tığımız ve devam ettirdiğimiz projelerimiz için entegrasyon fırsatlarını tespit edip paydaşlarımızın süreçlere katılımını destekliyoruz.

Paydaşlarımız İletişim Platformlarımız Amacımız

Müşterilerimiz • Satış kanallarımız ve CRM çalışmaları
• Çağrı merkezi
• Ürün kalite ekipleri

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

Çalışanlarımız • İç iletişim 
• Gelişim programlarımız 
• Boyner Grup Gönüllüleri
• Sendika temsilcilerimiz 
• İş sağlığı ve çalışan güvenliği kurulu 
• Grup şirketler etik kurulları

•  Şirket içi demokrasi 
• Çalışanlarımızın motivasyonu ve performansı 

Tedarikçilerimiz • Tedarik ekipleri
• Kalite ve sosyal uygunluk ekipleri
• Denetim ve izleme ekipleri 

•  Tedarikçilerimiz ile eş zamanlı gelişim

Hissedarlarımız • Genel kurul
• Yatırımcı ilişkileri yönetimi
• Kurumsal yönetim komitesi
• Faaliyet raporu
• Kamuyu aydınlatma platformu ve borsa

• Bilgilendirme
• Şeffaflık

Çevre •  Sürdürülebilirlik çalışma gruplarımız
• Boyner Grup Gönüllüleri
• Üye olduğumuz sivil toplum kuruluşları

•  Çevresel performansımızı iyileştirmek ve çalışan katılımı

Toplum •  Üye olduğumuz sivil toplum kuruluşları 
• Sosyal sorumluluk projelerimiz
• Sponsorluk faaliyetlerimiz
• Boyner Grup Gönüllüleri

•  İnsan odaklı sosyo-ekonomik kalkınmanın, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, 
dezavantajlı grupların sosyal içerilmesi ve çevre koruma projelerinin hayata 
geçirilmesinin desteklenmesi

• Kamu, özel sektör ve sivil toplum diyaloğu ile iş birliğinin sağlanmasına katkı 
sunmak

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ VE PAYDAŞLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

Sosyal Performansımız
• İnsan Hakları
• Ayrımcılık Yapmama
• Çalışan Hakları
• Çalışan Katılımı
• İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği
• Yolsuzlukla Mücadele
• Paydaş İlişkileri & Katılımı

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

Tedarik Zinciri
• Sosyal Uygunluk
• Kimyasal Uygunluk

Ürün
• Kalite
• Kimyasal Güvenliği

Toplum
• Sosyal Sorumluluk Yatırımları
• Çalışan Gönüllülüğü
• Stratejik Hayırseverlik
• Paydaş Katılımı 
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Yurt dışı

Yurt içi

İSTANBUL
SANAYİ ODASI

ÜYELİKLERİMİZ

Toplam İstihdam 
2016 Yılında Toplam İstihdamımız: 

9.150 kişi

Çalışan Sayıları: 

• Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.

 126
• Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.

 4.956
• Beymen Mağazacılık A.Ş.**

 1.568
• AY Marka Mağazacılık A.Ş.

 1.326
• Altınyıldız Tekstil A.Ş.

 998
• Anka Mağazacılık A.Ş. 

 176

2016’da açtığımız yeni mağazalarda 
394 kişiye daha istihdam sağladık.

Kadın-Erkek Eşitliği 
• Kadın Çalışan Oranı

%45
• Merkez kadro çalışanları içinde kadın çalışan oranı

%45
• Mağaza çalışanları içinde kadın çalışan oranı

%44
• Mavi yaka çalışanlar içinde kadın çalışan oranı

%38
• Kadın yönetici oranı

%44
• Eğitim ve gelişim çalışmalarına katılanlar içinde kadın 
çalışan oranı

%44
• 2016 yılında terfi edenler içinde kadın çalışan oranı

%41

ÇALIŞMA EKOSİSTEMİMİZ
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KURUM KÜLTÜRÜMÜZ“EZBERBOZAN ALEMİ”

“Ezberbozan Alemi”ni, 7 temel değerimizi tüm çalışanlarımıza aktarmak üzere oluşturduk.

Boyner Grup’u özel sektörde farklı kılan, tüm çalışanlarımızın benimsediği ve grup vizyonunun gerçekleştirilmesinde rol oynayan 
benzersiz özelliklerimiz, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz tarafından tanımlandı. Farklı seviyelerden 400’ün üzerin-
de çalışanımızla yapılan birebir görüşmeler ile, bir yıl süren bir çalışma sayesinde grubumuzun temel değerlerini bir kez daha ortaya 
çıkardık. Bu çalışmada Boyner Grup Onursal Başkanı Osman Boyner’in, diğer kurucularımızın ve Yönetim Kurulu Başkan’larımızın 
yazıları ve konuşmaları incelendi, yıllar içinde hazırlanan dokümanlar gözden geçirildi. Söz konusu sürecin ardından Ezberbozan 
Alemi adını verdiğimiz değerler bütününü ortaya koyduk. Ezberbozan Alemi; müşteri mutluluğunu esas almak, yaratıcılığın sınırları-
nı zorlamak, cesur olmak, tutkulu olmak, sürekli öğrenmek, sorumluluk sahibi olmak, büyük bir ailenin parçası olmak olan 7 temel 
değerimizi tüm çalışanlarımıza aktarıyor.

PUSULA

Boyner Grup’un müşteri mutluluğu, yaratıcılık, cesaret, tutkulu 
olmak, sürekli öğrenmek, sorumluluk sahibi olmak, büyük bir 
ailenin parçası olmak 7 temel değerinin mağazada nasıl karşılık 
bulacağını gösteren bir kitapçık. Bu 7 temel değerin mağazada 
iş başında nasıl uygulanacağının örneklerini oluşturduk.

GRUP DEĞERLERİMİZ

•  Müşteri Mutluluğunu Esas Alırız                                                                                                 
 Müşterinin beklentisinin üzerinde yaratıcı ürün, hizmet ve deneyim sunmaya odaklı olmak; 

müşteriye dokunan her noktada, o noktanın fonksiyonu doğrultusunda gelişim sağlamak; her 

davranışında müşteriye önemini ve önceliğini hissettirmek bizim için esastır.

•  Yaratıcıyız
 Yaratıcı çözümler ve yaklaşımlar keşfetme ve uygulama yeteneği; denenmemiş, yapılmamış 

olanları düşünüp uygulamak; iş yapış tarzını sürekli değerlendirip geliştirmek; yönetilen ekipte yeni 

fikirlerin doğmasını desteklemek; “Neden olmasın?” diye sorabilmek bizim en önemli özelliğimiz. 

Yenilikçiliğimizin esin kaynağı ise müşterilerimiz.

•  Cesuruz
 Hızlı karar verebilmek, gerektiğinde esnek davranabilmek; değişime olumlu yaklaşmak ve 

desteklemek; koşullar gerektirdiğinde zaman kaybetmeden değişmek, değiştirmek bizi biz yapan 

değerlerimiz arasında.

•  Tutkuluyuz
 İstekle çalışmak, işinin liderliğini yapmak; ekibi için motive edici, ilham veren ortamları yaratmak; 

olumlu tutum sahibi olmak ve ekibine yansıtmak; hedeflerine odaklanmak, coşkuyla çalışmak ve 

keyifli çalışmak, Boyner Grup çalışanlarının temel özelliği.

•  Sürekli Öğreniriz
 Sürekli öğrenmek, kendi uzmanlık bilgilerini sürekli güncel tutmak ve diğerlerini geliştirmek ve 

yetiştirmek; öğrenmenin yanında öğretebilmek; çeşitli kaynaklardan bilgi edinerek, işlerin ne 

yöne gidebileceği konusunda vizyon yaratmak; işinin, ekibinin ve kendinin daha verimli olmasını 

sağlamak, Boyner Grup çalışanlarının olmazsa olmazı.

•  Sorumluluk Sahibiyiz
 Topluma katkı sağlamak, katkı sağlamaya destek olmak; ekip arkadaşlarına, iş ortaklarına, 

müşterilerine ve topluma yönelik 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 vazgeçilmezi.

•  Büyük Bir Aileyiz
 Daima, iyi bir aile gibi karşılıklı güven, saygı, katılım, adalet ve iş birliği 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 büyük önem taşıyor.
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İş yerinde demokrasi

Boyner Grup’ta, tüm çalışanlarımızın kendi fikir ve önerilerini 
özgür bir biçimde ifade edebildiği “açık iletişim” ortamını des-
tekliyoruz. Çalışanlarımızın görüş ve önerilerini iç iletişim ka-
nalları üzerinden paylaşmalarını teşvik ediyoruz. Her bir çalı-
şanımızın kendi işi ve genel olarak işlerimiz ile ilgili her türlü 
görüş, öneri ve eleştirilerini paylaşmasının bizi geliştireceğine 
inanıyoruz.

Boyner Grup’ta yönetim anlayışımızın temelini şeffaflık, açıklık, 
hesap verebilirlik ve katılımcılığı sağlayan mekanizmaları kur-
mak oluşturur. Çalışma ortamımızda yaşanabilecek herhangi 
bir anlaşmazlık durumunda bütün çalışanlarımız, statü ayrımı 
yapılmaksızın, eşit koşullarda dinleniyor.

Çalışan haklarının tesisi ve çalışan haklarının ötesine geçerek 
insan haklarını çalışma ortamlarımızda ve tedarikçilerimizde 
tesis etme konularını, “iş yerinde demokrasi” ilkemiz kapsa-
mında ele alıyoruz. İnsan onuruna yakışan iş ve iş ortamlarını 
tanımlamayı ve uygulamayı amaçlıyoruz. Eşitlik ilkemizin tüm 
tanımlı kimlikler için sonuçlarda adalet getirmesini önemsiyor 
ve bunu sağlamak için gerekli mekanizmaları işletiyoruz. Boy-
ner Grup’ta ve tedarik ağında çalışanların yurttaşlık hakkı olan 
örgütlenme özgürlüğünü ve toplu pazarlık hakkını tanıyor ve 
çalışanların söz konusu hak talepleri için uygun ortamları sağ-
lıyoruz.

Eşit davranma ilkemiz

Irk, renk, cinsiyet, din, medeni hal, cinsel yönelim, politik görüş 
ya da mensubiyet, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumlu-
luklar, sendikal etkinlik ya da üyelik, engellilik ya da yaş gibi et-
kenlere dayalı ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez buluyoruz. 

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. olarak işe alımdan 
başlamak üzere, iş ilişkilerinden ücretlendirmeye, eğitimlere 
eşit katılım hakkından terfi, emeklilik ve tüm istihdam koşulla-
rına kadar tüm süreçlerde fırsat eşitliği sağlıyoruz. 

Fırsat eşitliği

Boyner Grup çalışma ortamlarında, işe alım sürecinde verilen 
ilanların, mülakatlarda adaylara sorulan soruların, iş yaşamın-
da kariyer planlamasının, çalışanların eğitim gelişim planlama-
larının fırsat eşitliğini tesis edecek şekilde uygulanmasına özen 
gösteriyoruz.

HAYIR! EVET!
Yönet Rehberlik
Cezalandırma Ödüllendirme
Otokrasi Katılımcı
Sorgulama Araştırıcı
Disiplin Etik

İş Yerinde 
Demokrasi

Konular

Çalışan Temsilcileri

Araçlar

İletişim

Oryantasyon Eğitimleri

1-1 Görüşmeler

Ölçümler 

KPI’lar IK metrikleri

En iyi İşveren
Çalışanların açık  uçlu sorulara cevapları

Eşitlik Ödülü

Ödüllerimiz

Eşitlik

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Yönetime Katılım

Etik Kurullar

Bilgi Verme Hattı / Whistleblowing

Çalışan Buluşmaları

Çalışma İlkeleri ve İSG El Kitabı
Basılı Materyaller

Pusula / Değerler Kitapçığı  

Çalışma İlkeleri ve ISG Eğitimleri

Kadın-Erkek eşitliğinin tesisi

Boyner Grup, 2015 yılı içerisinde Dünya Bankası’nın küre-
sel öncülüğünde yürütülen “SheWorks” inisiyatifine katıldı. 
Tedarik zincirinde kadınların güçlendirilmesi, Anadolu ma-
ğazalarında kadın yönetici sayısının artırılması ve kamuo-
yunda kadın-erkek eşitliğine ilişkin farkındalık sağlanması 
konularında çalışma taahhüdü verdik. Yıllık ilerleme rapor-
ları ile bu taahhüdümüzü SheWorks platformuna raporlu-
yor, uygulamaya aldığımız çalışmaları yine platform aracı-
lığı ile platforma üye diğer kurumlar ile webinar üzerinden 
paylaşıyoruz.

2016 yılında Boyner Grup’un İyi İşler projesi, Dünya Ban-
kası (IFC)’nin SheWorks inisiyatifi kapsamında hazırladığı 
“Cinsiyet Eşitliği İçin Taahhütler ve Uygulamalar” (Putting 
Gender Smart Committments into Practice) isimli raporda 
“kendi tedarik zincirindeki kadınları geliştiren şirketler” ka-
tegorisinde Türkiye’den tek kurum oldu. 

Raporda dünyadan toplam 43 firma “iyi örnek” olarak yer 
aldı. SheWorks raporu tüm dünyada 360 bin kadının çalış-
ma koşullarını iyileştiren projeleri bir araya getiriyor. 

Raporun tamamı www.ifc.org/sheworks linkinden incele-
nebiliyor.
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Kadın-erkek eşitliği konusundaki duruşumuzu iç politikala-
rımıza entegre etmenin yanı sıra, 2009 yılından bu yana her 
yıl verdiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel ilanlar 
sayesinde kamuoyu ile de paylaşıyoruz. Her yıl farklı kon-
septlerde çalışılan Dünya Kadınlar Günü ilanları ile kadın 
haklarının altını çizerken aynı zamanda ayrımcılığın orta-
dan kaldırılmasına yönelik iletişim yürütüyoruz.

Kadın-erkek eşitliğine ilişkin oluşturulması gereken des-
tekleyici politika ve uygulamalara dikkat çekiyor, bu alan-
da toplumsal gündem oluşturma çabalarını destekliyoruz. 
Tepe yönetimimiz başta olmak üzere tüm yöneticilerimizi 
bu konuda kamuoyunda farkındalık yaratmaya ve kadın 
haklarına özel platformların gerçekleştirdiği etkinlik ve 
konferanslara katılmaya teşvik ediyoruz.

Dünya Kadınlar Günü özel çalışmalarımız 
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olacak herkes için aynı seviyeden ücretlendirme yapılıyor. 
Bireysel farklılık, satış performansı doğrultusunda prim-
lendiriliyor.

Boyner Grup şirketlerinde çalışanlar için tanımlanmış olan 
yan haklar; yol, yemek, özel sağlık sigortası ve grup indirim 
kartından oluşuyor. Yönetici pozisyonlarında, görevin ge-
reklerine uygun olarak araç ve cep telefonu da yan haklar 
arasında yer alabiliyor. Boyner Grup bünyesinde bulunan 
tüm sendikalı çalışanlarımızın ücretleri ve yan hakları toplu 
sözleşme ile belirleniyor.

İş sağlığı ve çalışan güvenliği

Çalışanlarımız için insana yakışır, sağlıklı ve güvenli çalış-
ma koşullarını tesis etmek iş yapış biçimimizde öncelikle-
rimizden biri. Yıl içerinde düzenlediğimiz eğitim ve semi-
nerlerde çalışanlarımıza “İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği” 
hakkında bilgilendirme yapıyor ve günlük çalışma ortam-
larında önem teşkil eden konular için farkındalık yaratıyo-
ruz. Yaptığımız bilgilendirme çalışmalarını Grup içerisinde 
oluşturduğumuz iç yayın ile destekliyoruz; “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 bilgi-
lendirici ve yönlendirici kartlar ile de iş yerlerimize gelen 
misafirlerimizi bilgilendiriyoruz. Bu yıl iş sağlığı ve çalışan 
güvenliği eğitimlerimizi dijital alana taşıyarak çalışanları-
mız ile paylaştık. BANGOnline iç iletişim ve eğitim platfor-
mu kanalı ile  e-learning formatına getirilen İSG eğitimleri 
merkez ve mağaza çalışanlarına eş zamanlı ulaştırdık. 

BİG-BANG etkisi

2003 yılından bu yana, Boyner Grup’ta çalışan tüm yöne-
ticiler, “Boyner Grup Yöneticileri İletişim ve Gelişim Prog-
ramı”na (BİG) dahil ediliyor. BİG programı ile yöneticileri-
mizin; grubu ve birbirlerini daha iyi tanımasını sağlamak, 
tepe yönetimin deneyimlerinden faydalanmalarına yardımcı 
olmak, grubumuzda var olan bilgi birikimini paylaşabilmek 
ve onlara gelişim fırsatları sunmak amacındayız. BİG kap-
samında toplantılar, seminerler ve yarışmalar düzenleni-
yor, projeler geliştiriyoruz.

Boyner Grup Akademi ve Nitelik Gelişimi (BANG) ise, sü-
rekli gelişim hedefi ile tüm grup çalışanlarına yönelik eği-
tim faaliyetlerinin yer aldığı bir platform. Her çalışanımızın 
ulaşabildiği ortak intranet platformu “Boynerişim” üzerin-
den 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 du-
yurusunu yaptığımız modadan yönetime, kişisel gelişimden 
etik ve değerlere kadar her konuda gelişim seminerlerine 
katılım, unvan ve çalışma yerinden bağımsız olarak tüm ça-
lışanlarımızın erişimine açık.

Müşterilerimiz için uyguladığımız stratejiye paralel ola-
rak, eğitim ve gelişim faaliyetlerimiz de kişiye göre özel-
leştirilmiş, esnek ve çeşitli. 2015 yılında, tüm Boyner Grup 
çalışanlarının istediği yerden, istediği zaman ulaşabileceği 
uzaktan eğitim platformu “BANGonline”ı hayata geçirdik. 
2016 yılında da platform üzerinde eğitimlere devam ettik.

Ücret politikamız

Şirketlerimizde adil ve eşitlikçi bir ücret sistemi uyguluyo-
ruz. Bu sistem içinde yaş ya da cinsiyet gibi özellikleri belir-
leyici ölçüt olarak almıyoruz. Her pozisyonun bir puan kar-
şılığı bulunuyor ve ücret politikamız bu puanlama sistemi 
doğrultusunda yönetiliyor.

2015 yılında, İnsan Kaynakları sistemlerimiz, Boyner Grup 
şirket kültürüne uygun, iş odaklı, performans kültürünü 
destekleyen, yeteneği ve uzmanlıkları öne çıkaran, sürek-
li gelişimi hedefleyen bakış açısıyla uyumlu olarak, Türki-
ye’de de yaygın biçimde kullanılan global bir notlandırma 
sistemi altyapısıyla yeniden tasarlandı yönetiliyor. Notlan-
dırma projesinde birlikte çalıştığımız HAY Group’un servis-
lerinden biri de “Piyasa-Ücret Araştırması”. Boyner Grup, 
dört yıldır bu araştırmanın bir parçası. Rakip şirketlerde, 
kendi sektörümüzde veya başka sektörlerde olsa da Boyner 
Grup’taki görevlerde çalışanların ücretlerini biliyor ve kendi 
yapımızla kıyaslayabiliyoruz.

Mağazalarda satış danışmanları ve uzman satış danışman-
larının ücretleri pozisyon bazında belirleniyor. Bu pozis-
yonlar için işe alım yapılırken benzer yetki ve sorumlulukta 

Çalışanların Eğitim ve Gelişim Faaliyetlerine Katılımı

•  Boyner Perakende eğitime katılan çalışan sayısı

 126
• Boyner Büyük Mağazacılık eğitime katılan çalışan sayısı

 7081 

• Beymen eğitime katılan çalışan sayısı

 979
 

• AY Marka eğitime katılan çalışan sayısı

 1217
 

• Altınyıldız eğitime katılan çalışan sayısı

 3297
 

• Anka eğitime katılan çalışan sayısı: 

 219

Eğitime katılan kadın 
çalışan sayısı: 3470

Eğitime katılan kadın 
çalışan sayısı: 56

Eğitime katılan  kadın 
çalışan sayısı: 426

Eğitime katılan kadın 
çalışan sayısı: 462

Eğitime katılan kadın 
çalışan sayısı: 1199

Eğitime katılan kadın 
çalışan sayısı: 104

Eğitime katılan kadın çalışan oranı

%44 

• Eğitime katılan toplam çalışan sayısı: 

 12.919
2016’daDünya Kadınlar Günü’ne özel iç ve dış iletişimin yanı sıra, 

üniversite ve sivil toplum paydaşlarımız ile bir araya geldiği-
miz platformlarda çalışmalarımızı ve topluma vermek iste-
diğimiz mesajlarımızı paylaşıyoruz. Küresel platformlarda 
aktif varlık göstererek çalışmalarımızı sadece ülke içerin-
deki paydaşlarımız ile sınırlamıyor, yurtdışına da taşıyoruz.

Toplumsal inisiyatifler aracılığıyla eşitliğin teşvik edilmesi 
kapsamında taraf, üye ve imzacı olduğumuz kadın-erkek 
eşitliğinin tesisini sağlamaya yönelik platform ve çalışma-
lar şunlardır:

• KAGİDER & Dünya Bankası - Fırsat Eşitliği Modeli
• UN Global Compact & UN Women - Kadının Güçlenmesi
   Prensipleri (Women’s Empowerment Principles-WEPs)
• Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
• Women In Boardroom Platformu
• TÜSİAD Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Çalışma Grubu
• Dünya Bankası SheWorks İnisiyatifi
• WEConnect Türkiye

Çalışanlarımızın gelişimi 

Boyner Grup şirketlerinde fırsat eşitliği ilkemizi eğitim ve ge-
lişim alanlarımız içinde benimsiyor ve çeşitli eğitim ve gelişim 
programları hayata geçiriyoruz. Çalışanlarımıza yönelik kişisel 
gelişim, mesleki gelişim, iş sağlığı ve çalışan güvenliği gibi baş-
lıklardaki tüm eğitimlerimizde katılım, eğitim saati ve eğitim ya-
tırımı metriklerini cinsiyet kırılımlı olarak takip ediyoruz. Fırsat 
eşitliği ilkemizi izlediğimiz alanlardan biri olan eğitim ve gelişim 
için yaptığımız ölçümlemeler ile her yıl eksiklerimizi belirleyip 
gelecek yılın aksiyonlarını planlıyoruz.
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Örgütlenme özgürlüğü

Çalışanlarımızın her türlü örgütlenme özgürlüğünü hak olarak 
görüyoruz. Boyner Perakende bünyesinde bulunan Altınyıldız 
Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş. şirketimizde görev yapan mavi ya-
kalı çalışanlarımız sendika üyesi ve kendilerini temsil eden işçi 
sendikası aracılığı ile toplu iş sözleşmesi yapma hakları mevcut.

Etik Kurul

Çalışma ilkelerimizin rehberliğinde, şirketlerimizin kendi iç ya-
pıları dahilinde ve Boyner Perakende de Etik Kurullar bulunu-
yor. Boyner Grup değerleri ve çalışma ilkelerine ya da yasalara 
aykırı durumlarda; uyarı, şikayet ve ihbarları incelemek, gerekli 
değerlendirmeleri yapmak ve çalışanın bildirimlerini cevaplan-
dırmak bu Etik Kurullar’ın görevidir.

Boyner Grup şirketlerinin tamamında, etik sorunların veya du-
rumların çalışanlar tarafından bildirilebilmesi için her şirketin 
Etik Kurulu’na özel email adresleri tanımlayarak başvuruya yö-
nelik bir iletişim kanalı yarattık. Çalışanlarımız, etik olmadığını 
düşündükleri bir durum ya da olay karşısında, kendi şirketlerin-
deki Etik Kurulu’na şikayette bulanarak durumu bildirebiliyor. 
Sorunun çözümlenmesi için doğrulama araştırması ile yola çı-
kılıyor, vakanın doğruluğu neticesinde iç soruşturmanın detayı 
raporlama sistemi ile kayıt altına alınıyor. Etik Kurulları, bir ihlal 
oluşturduğunu tespit ettikleri durumlarda iş ilişkisinin sonlan-
dırılmasına kadar çeşitli yaptırım önerilerinde bulunabiliyor.

2015 yılında, Etik Kurulu karar alma süreçlerine mevcut üye-
lerin yanı sıra çalışan temsilcileri de dahil edilerek katılımcı bir 
etik sistemi oluşturduk. İç iletişim sistemi ile yayınlanan ilana, 
temsilci olmak isteyen çalışanlarımız başvurdular ve diğer çalı-
şanlar tarafından oy sistemi ile Etik Kurulu’na seçildiler. Seçilen 
çalışan temsilcisinin, her vakada Kurul’daki diğer üyeler gibi oy 
kullanma hakkı bulunuyor.

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

2016 yılında Etik Kurullar tarafından değerlendirilen vaka sayısı 
37’dir, tamamı kurullarda incelenip ve çalışma ilkeleri el kitabı-
na göre vakalar sonuçlandırıldı. 

2016’da Boyner Grup’ta iş sağlığı ve çalışan güvenliği

2016 Yılı Eğitimler

Toplam 
Erkek 

Çalışan 

Toplam 
Kadın 

Çalışan 
Genel

Toplam

2016 Yılında İSG Eğitimi Alan 
Toplam Çalışan 1470 1136 2606

2016 Yılında Acil Durum Eğitimi 
Alan Toplam Çalışan 455 162 617

2016 Yılında İlk Yardım 
Sertifikası Alan Toplam Çalışan 103 68 171

2016 Yılında Hijyen Eğitimi Alan 
Toplam Çalışan 43 33 76

2016 Yılında İSG Kapsamında 
Eğitim Alan Toplam Çalışan 2071 1399 3470

İş sağlığı ve çalışan güvenliğini sadece yasaya uyumla sınırlı 
olmadan, insan onuruna yakışan iş ortamlarının hazırlanma-
sı kapsamında görüyor ve iş süreçlerimize dahil ediyoruz. Bu 
kapsamda çalışanlarımıza dengeli beslenme, ergonomi, kişi-
sel bakım gibi konularda pratik bilgiler aktarıyor, yemekhane 
servisi sunduğumuz ofislerimizde sağlıklı beslenme köşeleri ve 
yemeklerin kalori hesaplarını paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra, her 
yıl İSG haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz sağlık ve güven-
lik temalı etkinlikler ile farkındalık yaratıyor ve çalışanlarımızın 
sürece katılımını destekliyoruz.

Daha fazla önleyici tedbir almak adına, iş gücü kaybı olsun ol-
masın, hekim müdahalesi gerektirsin gerektirmesin, tüm iş or-
tamlarında ya da işle ilgili ortamlarda meydana gelen kazaları 
kayıt altına alıyoruz. Bu kayıtlar kök sorunları analiz etmemize 
yardımcı olurken aynı zamanda organizasyonumuz içinde “Ra-
mak Kala” bildirimlerine dair farkındalığı da artırıyor. 

Öncelikli olarak çalışanlarımızın kendilerini korumasına önem 
veriyoruz. Alınan tedbirlere uyum sağlamanın yanında çalışan-
larımıza tedbir alınması gereken durumları bildirme ve kaçın-
ma davranışında bulunmalarını öneriyoruz. Çalışanlarımızın, 
özellikle iş ortamlarında karşılaştıkları riskleri ve bunlara bağlı 
olarak meydana gelen olumsuzlukları bildirmelerini, yalnızca 
yasal sorumluluğumuz olarak değil, sorunun tespiti ve başka 
sorunlara neden olmadan bertaraf edilebilmesi için teşvik edi-
yoruz. 

İş kazalarımız ile ilgili istatistikleri tutuyor, kök sorun analizleri-
miz ile düzenleyici aksiyon planları oluşturuyoruz. 2016 yılında 
iş gücü kaybına neden olmayan bildirimlerimiz dahil toplam iş 
kazası sayısının toplam çalışana oranı % 1,4’tür ve ağırlıklı kaza 
bildirimlerimiz kayma ve düşme gibi iş gücü kaybına neden ol-
mayan vakalardır. Bunlar için hem ek fiziki tedbirler hem de 
kaza sonrası çalışanlara bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. 

Dürüst, şeffaf hizmet sunma ve yolsuzlukla mücadele düzenle-
meleri ile uyumlu faaliyet göstermek taahhütlerimiz arasında 
yer alıyor. Boyner Grup etik kurallarının parçası olan bu politika 
ile, rüşvet ve yolsuzluğun tüm Boyner Grup faaliyetlerinde ön-
lenmesi, yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve ev-
rensel kurallara uyum sağlanması üzerine çalışıyoruz. Boyner 
Grup Yolsuzluk ile Mücadele Politikası, sadece Boyner Grup ça-
lışanlarını değil Boyner Grup adına hareket eden tüm paydaş ve 
iş ortaklarını da kapsıyor. Söz konusu kapsam içerisinde; yöne-
tim kurulu üyeleri dahil tüm Boyner Grup çalışanları, dış hizmet 
satın alınan şirketler ve çalışanları, tedarikçiler, danışmanlar, 
avukatlar ve dış denetçiler de dahil olmak üzere, Boyner Grup 
adına iş veya görev yapan tüm kişi ve kuruluşlar yer alıyor.

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,
•  Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin,
•  Boyner Grup Etik İlkeleri’nin tamamlayıcı bir parçasıdır.

Etik ilkelerin düzenlemesi ve değiştirilmesi Boyner Grup yöne-
timinin yetkisindedir. Boyner Grup çalışanlarının bu ilkeleri ih-
lal edecek davranışlarda bulunması sonucu gerekli yaptırımlar 
uygulanır. Bu konuların incelenmesi ve raporlanması yetkisi, 
Boyner Grup Etik Kurulu’na aittir. Boyner Grup çalışanları, rüş-
vet ve yolsuzluk konusunda karşılaştıkları ya da şüphelendikleri 
durumları Boyner Grup Etik Kurulu bildirim adresine iletir. 

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Çalışanlara ulaşmak: İletişim platformlarımız

Boyner Grup olarak, iş süreçlerimizin temel bileşenleri olan 
çalışanlarımız ile iletişim başlığı altında faaliyetler gerçekleş-
tiriyoruz. Çalışanlarımıza farklı kanallar aracılığı ile ulaşarak yıl 
içerisinde yaptığımız bütün çalışmaları ve grubumuzun güncel 
haberlerini iletiyoruz. Çalışanlarımızı iç ve dış iletişim kanalları 
aracılığı ile bilgilendiriliyor, onların görüş ve önerilerini alabi-
liyoruz. İç iletişim platformumuz olan “Boynerişim” aracılığıla 
tüm grup çalışanları ile; grup şirketlerindeki mevcut açık po-
zisyonları, şirketlerin bireysel başarılarını, çalışana özel kam-
panyaları, kurum tarihini ve yöneticileri hakkındaki bilgileri, 
bünyemizde düzenlenen konferansları, kurumsal sorumluluk 
alanında yapılan projeleri ve gönüllülük etkinleri hakkındaki en 
güncel haber ve bilgileri paylaşıyoruz.

Temel iç iletişim kanalımız olan Boynerişim, çift taraflı payla-
şımların yapılabileciği bir platform olarak tasarlandı. Platform; 
çalışanlarımız için sadece tek taraflı bir haber alma kaynağı 
olarak değil aynı zamanda yaratıcı fikirlerini ve kendi kişisel 
ilanlarını sunabilecekleri bir platform olarak da işliyor. Oluştur-
duğumuz iç paydaş ağıyla beraber tüm grup şirket çalışanlarını 
tek bir paydada topluyoruz. 

İç iletişim kanallarımızın yanı sıra Boyner Grup web sitesi ve 
sosyal medya kanalları sayesinde kurum içi ve dışı paydaşları-
mız ile iletişimi güçlendirirken şirketimize ait en güncel haber 
ve bilgileri sunuyoruz.

Grup içi perakende zirveleri 

2011’den bu yana her yıl düzenlenen Boyner Grup Perakende 
Buluşması aracılığıyla, çalışanlarımız ile yıl içerisinde Grup’ un 
yeni proje ve planlarını paylaşıyor, tepe yöneticilerin bilgi akta-
rımı yapmasını sağlıyoruz. Bir tam gün süren bu buluşmada, 
Boyner Grup şirketlerinin yöneticileri; ilham veren konuşmacı-
ları, konularında uzmanları, kendi sektörlerinden en iyi örnek-
leri dinliyor. Perakende Buluşması ile her yıl yönetim kurulu 
üyelerimizi, genel müdürlerimizi, genel müdür yardımcılarımı-
zı, bölüm müdürlerimizi ve mağaza müdürlerimizi ortak pay-
dada bir araya getiriyoruz. Bu yöntemle, grubumuzda meydana 
gelen gelişmeleri paylaşıyoruz.
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AY Marka Mağazacılık
AY Marka Mağazacılık A.Ş. 2011 ve 2012 Yıllarında; Fazıl Kaf-
tanoğlu 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 6500 m2’lik Yenibosna Ofisi’ne taşındı.

AY Marka Mağazacılık, 2015 yılında yeni ofis binasında ilk yılını 
tamamladı, tüketimlerde azaltım gözlemlendi. Yeni baz yılı ola-
rak 2015’i aldığımızda, Enerji tüketimlerine bağlı toplam emis-
yonlarımızda 2016’da %9,59’luk bir azaltım gözlemlenmiştir.

AY Marka Mağazacılık
Toplam 

Tüketim Kwh
Birim Tüketim 

Kwh / m2

Toplam 
Tüketim Ton 

CO
2
-e

Birim 
Emisyon Ton 

CO
2
-e / m2

2012 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

2015 695.890,12 115,98 323 0,0538

2016 608.393,52 93,60 292 0,0449

2012 - 2016 Değişim 15,39% -43,19% 3,93% -48,84%

2015 - 2016 Değişim -12,57% -19,30% -9,59% -16,54%

Beymen Mağazacılık
Beymen Mağazacılık A.Ş. Büyükdere Caddesi Oycan Plaza Kat: 
2-8-9 Maslak / İstanbul adresinde faaliyet gösteriyor. Şirketi-
miz, 2015 yılında 2. katta da faaliyet göstermeye başlayıp toplam 
alanını 3317 m2’ye yükseltti. 2015 yılında gerek tüketim gerek 
emisyonlarda azalım görüldü, 2016 yılında emisyon azaltımımız 
bir önceki yıla göre daha az olarak devam etti. Gerekli alt yapı 
ve enerji yönetiminde aldığımız tedbirlerimizin azaltıma etkisi-
ni 2015 yılında görmüştük, bundan sonra ki yıllarda kullanıma 
bağlı emisyon azaltma hedefimiz devam edecek.

Beymen Mağazacılık
Toplam 

Tüketim Kwh
Birim Tüketim 

Kwh / m2

Toplam 
Tüketim Ton 

CO
2
-e

Birim 
Emisyon Ton 

CO
2
-e / m2

2012 641.734,28 219,47 287 0,0982

2013 590.827,36 202,06 270 0,0923

2014 619.327,52 211,81 255 0,0872

2015 576.822,92 173,90 219 0,0660

2016 511.970,18 154,35 195 0,0589

2012 - 2016 Değişim -20,22% -29,67% -31,95% -40,01%

2015 - 2016 Değişim -11,24% -11,24% -10,82% -10,82%

Boyner Perakende ve 
Tektsil Yatırımları A.Ş.
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 dönemin-
de 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 ila-
ve edildi ve hesaplamalarımıza katıldı. 2015 yılında, 3. kat ayrı bir 
şirket olarak tüketimlerin dışına çıkmış olsa da, önceki yıllara 
göre görülen artış faturalara eklenen ortak alan tüketimleridir. 
2016 yılında aynı adreste 3. katın tamamını kullanmaya başla-
dık ve toplam metrekare arttımı yaşadık. Bu bağlamda toplam 
emisyonlarda artış olmakla beraber m2 başına emisyonlarda 
%1,73’lik bir azalım yapılmıştır.

Boyner Perakende ve 
Tekstil Yatırımları

Toplam 
Tüketim Kwh

Birim Tüketim 
Kwh / m2

Toplam 
Tüketim Ton 

CO
2
-e

Birim Emisyon 
Ton CO

2
-e 

/ m2

2012 187.252,00 65,56 101 0,0354

2013 209.506,00 73,36 118 0,0413

2014 476.115,52 146,02 212 0,0782

2015 526.366,44 152,00 203 0,0586

2016 445.274,00 107,61 238 0,0576

2012 - 2016 Değişim 137,79% 64,12% 136,02% 62,90%

2015 - 2016 Değişim -15,41% -29,21% 17,43% -1,73%

Boyner Büyük Mağazacılık
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 göster-
meye 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. Yeni lokasyonda faaliyete 
geçilen 2013 temel yıl olarak alındı. Temel yıl ile 2016 yılı arasın-
da karşılaştırma yaptığımız zaman ise metrekare başına düşen 
tüketimde %11,22, Birim Emisyon’daki değişimde ise % 28,37 
oranında bir azalma yapılmıştır.

Toplam
Toplam 

Tüketim Kwh
Birim Tüketim 

Kwh / m2

Toplam 
Tüketim Ton 

CO
2
-e

Birim Emisyon 
Ton CO

2
-e 

/ m2

2012 2.228.950,16 155,00 1.080 0,0751

2013 2.906.534,05 159,00 1.426 0,0780

2014 3.862.149,07 199,24 1.641 0,0847

2015 3.261.831,97 147,73 1297 0,0587

2016 2.899.970,78 124,70 1233 0,0530

2012 - 2016 Değişim 30,10% -19,55% 14,14% -29,42%

2015 - 2016 Değişim -11,09% -15,59% -4,95% -9,76%

Toplam Tüketim
Binalarda Enerji Verimliliği kapsamına aldığımız 4 şirketimizin 
birim metrekareye düşen enerji kaynaklı emisyonlarında 
toplamda baktığımızda ise 2015 yılına göre %9,76 azalım 
yaşanırken baz yılımız 2012’ye göre %29,42 oranında azalım 
yapılmış ve karbon ayakizimiz azalmıştır.

Boyner Büyük 
Mağazacılık

Toplam 
Tüketim Kwh

Birim Tüketim 
Kwh / m2

Toplam 
Tüketim Ton 

CO
2
-e

Birim Emisyon 
Ton CO

2
-e 

/ m2

2012 872.736,88 161,62 411 0,0761

2013 1.545.551,69 166,19 739 0,0795

2014 1.518.001,39 163,23 586 0,0630

2015 1.462.752,49 157,29 552 0,0594

2016 1.334.333,08 143,48 507 0,0545

2012 - 2016 Değişim 52,89% -11,22% 23,36% -28,37%

2015 - 2016 Değişim -8,78% -8,78% -8,15% -8,15%

Boyner Grup olarak, şirketlerimizde ürün ve hizmetlerin çev-
reye olumsuz etkisini azaltmak amacıyla, iklim değişiklikleri ile 
mücadele kapsamında faaliyetler yürütüyoruz. Emisyonlarımızı 
ve atıklarımızı yönetmek için düzeltici aksiyon alma taahhüdü 
ile  2013 yılından bu yana  şirketlermizin merkez ofislerinde Bi-
nalarda Enerji Verimliliği sözleşmesine, yine aynı tarihte Grup 
şirketlerinden Boyner Büyük Mağazacılık için Doğal Hayatı 
Koruma Derneği Yeşil Ofis Projesine taraf olduk. Bu kapsam-
da emisyon hesaplamalarımızı, iyileştirme planlarımızı hayata 
geçiriyor ve raporlarımızı paydaşlarımıza sunuyoruz.

Çevre duyarlılığımız kapsamında gerçekleştirdiğimiz ölçüm-
leme ve düzeltici  faaliyetlerimiz şirket performanslarımızın 
yanında tedarik zincirimiz için de geçerli. Yapılan çalışmalar  
kapsamında tedarikçilerimizin iş kollarına bağlı olarak regü-
lasyonlara uyumuna bakıyor, sözleşme ve denetimlerimiz ile bu 
uyumu tesis etmelerini sağlamaya yönelik olumlu aksiyonlar 
alıyoruz.

Boyner Büyük Mağazacılık tarafından hayata geçirilen, 2014 
yılında başladığımız ve 2016 yılında da devam ettiğimiz “İyiliğe 
Dönüştür” projemizde, Lokman Hekim Sağlık Vakfı iş birliğiyle 
geri dönüşüm ve yeniden kullanım konuları üzerine çalışıyoruz. 
Şirketlerimiz tarafından ortak ve ayrı ayrı yönetilen özellikle 
enerji verimliliği ve salınım azaltımı konularına yoğunlaşan pro-
jelerimizin detaylarını ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.

Binalarda Enerji Verimliliği (BEV)

2012 yılından itibaren Boyner Grup şirketleri genel merkez bi-
nalarının enerji harcamalarını ölçümlüyoruz. Çalışma kapsamı 
grup şirketlerinin merkez ofisleri ile sınırlandırılmış olup emis-
yon kaynağı olarak da tüketimi bina sınırları içinde yapılan enerji 
kaynaklı emisyonlar seçildi. Bina dökümümüz göz önünde bu-
lundurularak tüketimlerimiz doğalgaz ve elektrik ile sınırlandı. 
Doğalgaz tüketiminde satın almayı ısınma değil doğalgaz olarak 
aldığımız için bu kaynak Kapsam 1 altında değerlendirildi.

Kapsam 1: Doğalgaz kullanımı
Kapsam 2: Elektrik

Doğalgaz ve Elektrik tüketim bilgileri fatura üzerinden okuna-
rak veri formlarına işleniyor. Bu veriler, veri formları ile ilgili 
bölümlerden çekilip Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik 
Departmanı tarafınca saklanıyor ve hesaplamalar yapılıyor.

Doğalgaz Emisyon faktörlerimiz 2006 “IPCC Guidelines for Nati-
onal Greenhouse Gas Inventories” üzerinden belirtilen değerler 
ile hesaplanıyor. Elektrik tüketimi için ise TEİAŞ (Türkiye Elekt-
rik İletim A.Ş.) yıllık olarak açıkladığı Grid değerleri baz alınıyor. 
Hesaplamalar ise önceki yıllarda toplam olarak alınırken 2014 
yılı itibarıyla ayrı olarak firma bazında takip ediliyor. Bunun ne-
deni, 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 dağılması. 

ÇEVRE DUYARLILIĞIMIZ
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Boyner Büyük Mağazacılık ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) 
işbirliğiyle, 2012 yılında Yeşil Ofis çalışmalarına başladık. Bu 
kapsamda merkez ofis iç yapısı çevre dostu olarak yenilenirken 
eş zamanlı olarak çalışanların tüketim alışkanlarına ve yeşil 
tüketime odaklandık. Boyner Büyük Mağazacılık; merkez ofisi 
için yapılan çevreci ve yeşil faaliyetler kapsamında 2014 Hazi-
ran’da Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Yeşil Ofis 
Sertifikası ile onurlandırıldı. 2014 yılından bu yana merkez ofis 
tüketimlerimize odaklanıyor ve çalışan katılımına önem veriyo-
ruz. Bunun yanı sıra özel sektörden iyi örnekler ile bir araya ge-
liyoruz. 2016 yılında Boyner Büyük Mağazacılık, özel sektörden 
iyi örneklerin paylaşıldığı Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın yıllık 
“Yeşil Ofisler” toplantısına ev sahipliği yaparak diğer özel sektör 
temsilcileri ile bir araya geldi. 

Yeşil Ofis Çerçevesinde 2016 yılında da dört tüketim kaynağı ta-
kip altına alındı.

Merkez ofis bünyesinde tüketilen; elektrik, doğalgaz, su ve kağıt 
aylık raporlar halinde izlendi, gerek tüketim cinsi üzerinden ge-
rekse sera gazı karşılığı CO2-e üzerinden takibi sağlandı.

Boyner Büyük Mağazacılık 
Yeşil Ofis

İyileştirdiğimiz Konular: 

•  2013 yılında tamamen devreye giren Birleşik Güç ve Isı te-
sisimiz ile Kapsam 2’ye bağlı elektrik tüketimini minimize 
ettik ve 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. 

•  Kojen tesisimizin bir diğer çıktısı ise, buharı süreçlerimizde 
kullanarak dışa bağlı buhar alımımızı 2013 yılında azaltma-
mız, 2014’te ise sıfıra indirmemiz oldu.

Altınyıldız Kurum Karbon 
Ayak İzi – ISO 14064-1 
Standardı
Kurum Karbon Ayak İzi – ISO 14064-1 Standardı ile 2011 yılın-
dan itibaren Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.’nin (AYTK) 
üretim ve idari alanlarındaki bütün faaliyetlerinin karbon ayak 
izini hesaplıyoruz. Amacımız iklim değişikliği ile mücadele kap-
samında kendi emisyonlarımızı azaltmak. 

Altınyıldız’ın Emisyon Kaynakları Sera Gazı Protokolü ve ISO 
14064-1 Standardı’na göre belirlendi. Bu bağlamda AYTK stan-
dardın tanımladığı Kapsam 1 ve 2 gibi Kapsam 3’e bağlı emis-
yon kaynaklarını da hesaplamalarına dahil etti. Emisyon faktör-
leri için ise IPCC’nin metotları ve ölçümlerini, ayrıca Türkiye’nin 
kamusal kuruluşlarının faaliyet değerlerini, özel kurumların 
LCA raporlarını, Altınyıldız’ın dış kurumlara yaptırdığı ölçümle-
ri, NGGIP’nin katsayılarını ve UNFCCC’nin değerlerini kullandık. 

Kapsam 1: Direkt Emisyonlar; işletme sonucu oluşan ve tara-
fımızdan 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 ol-
mayan elektrik ve buhar harcamalarımız. 

Kapsam 3: Diğer Dolaylı Emisyonlar; kaynakları üzerinde hiçbir 
etkimizin olmadığı, diğer kurumların hizmetleri sonucunda fay-
dalandığımız oranda hisse sahibi olduğumuz ya da geri dönü-
şüm gibi süreçler sonucu bir yutak gibi değerlendirdiğimiz ama 
emisyon sonuçlarını doğrudan göremediğimiz emisyon kaynak 
ya da yutaklarımız evsel ve tehlikeli atıklar, atık su, hammadde-
ler, çalışan servisleri, şehir içi taksi, lojistik faaliyetleri, iç - dış 
hat uçak seyahatleri. 

Hesaplamalarımız için 2011 baz yılı olarak seçilmiş olup yıllık 
kapsamlara göre emisyon toplamlarımız ve emisyonlardaki yıl-
lara göre değişim oranları aşağıdaki iki tabloda verilmektedir.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kapsam 1 5.651,97 15.009,77 24.147,91 29.073,00 29.200,00 21.947,00

Kapsam 2 43.222,91 27.592,08 4.451,60 2.612,00 3.046,00 3.388,00

Kapsam 3 31.550,62 26.066,58 18.205,36 24.444,00 22.412,00 22.222,00

Toplam 
Ton CO

2
-e 80.425,50 68.668,44 46.804,87 56.129,00 54.658,00 47.557,00

Emisyon 
Değişim

Yıllara Göre Değişim Oranları 
Kapsam 1 - Kapsam 2 - Kapsam 3

2012 2013 2014 2015 2016

2011

%-14,62 %-2,42 % 19,92 %-2,62 %-12,99

%-40,87

2012 Yılı itibari ile dönemsel, 2013 yılı itibari ile tam zamanlı ola-
rak çalışmaya başlayan kojen tesisimiz, başlıca azaltım kayna-
ğımızdır. Ancak toplam emisyonlarımızda üretimdeki değişikli-
ğe göre dalgalanma olmaktadır. Emisyonlarımızı tekstil ve hazır 
giyim üretimlerimiz ile eşleştirdiğimiz zaman ise aşağıdaki tab-
lodaki değişim oranlarını görmekteyiz. Baz yılımız 2011 ile 2015 
yılı arasında %13,73 oranında artış gözlemlenmektedir.

Üretime Bağlı 
Emisyonlarda 
Değişim

Yıllara Göre Değişim Oranları Kapsam 1 - Kapsam 2 - Kapsam 3

2012 2013 2014 2015 2016

2011

%-9,94 %-1,05 % 2,35 % 1,62 % 11,87

% 13,73

Emisyonlarımız 2012 ve 2013 yılında azalma yönünde ilerlerken, 
2014 yılında ise artış gözlemlendi. Bu artışın başlıca sebebi ise 
Kapsam 3 altında değerlendirdiğiniz hammadde kalemlerimi-
zin hesaplamalarında emisyon faktörlerimize değerlerimizi 
ekleyerek yaptığımız hesaplamalardır. Bu yeni yöntemimiz, he-
saplamalarımızda belirsizliğimizi azaltırken toplam emisyon-
larımızda artışa sebebiyet verdi. Üretime bağlı emisyonlardaki 
değişimlerimize Kapsam 1 ve Kapsam 2’de baktığımız zaman 
ise azalım 2015 ve 2016 harici bütün yıllarda gözlemlenmekte-
dir. 2015 yılında Kojen Doğalgaz kullanımındaki sınırlamalar ile 
bu oranda artış gözlemlenmişken 2016 yılında da aynı şekilde 
Doğalgaz tüketiminin kısıtlanmasına bağlı dışarıdan elektrik 
alımımızın kısmi olarak artması ile emisyondaki artış devam 
etmiştir. 2011 – 2016 yılları karşılaştırmasında ise %0,31’lik bir 
azaltım gözlemlenmiştir.

Üretime Bağlı 
Emisyonlarda 
Değişim

Yıllara Göre Değişim Oranları Kapsam 1 - Kapsam 2

2012 2013 2014 2015 2016

2011

%-8,06 %-2,54 %-5,45 % 6,20 % 1,02

%-0,31

Yeşil Ofis tüketimleri düzenli periyodlarda izlendi ve mevcut 
durum analizleri ile mevsimsel önlemler belirleyerek tüketimi 
minimum seviyede tutmaya yönelik çalışmalar yapıldı. 

Bu tüketim değerlerini birbiriyle toplayıp karşılaştıracak bir 
değer bulmak için CO2-e karşılıklarına bakıldı. Aynı şekilde kişi 
başı ve m2 karşılığı birim emisyonlarda azaltım sağlandı.

2016 yılı emisyonlarımız bir önceki yıla göre % 8,39 azalırken, 
baz yılımız 2013’e göre % 33,30’luk bir azaltım olmuştur. 

Elektrik-Doğalgaz günlük takip ettiğimiz su ise aylık takip ettiği-
miz değerlerdir. Yeşil Ofis olarak ilk başvuru yaptığımız yıl yeşil 
satın alım ilkelerine göre satın alım ve uygulama yaparak oto-
masyona bağlı klima sistemimiz, enerji analizörü uygulaması 
ile saatlik tüketim takibi ve gerekli durumlarda olumlu aksiyon 
alma ile tasarrufumuzu, karbon ayak izimizi azalttık. 2016 yılın-
da uyguladığımız saatlik ölçüm takip sistemimizi mağazaları-
mıza da yaygınlaştırarak toplam perakende operasyonumuzda-
ki ayak izimizi azaltmayı hedefledik. 
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Emisyon tCO2-e Elektrik Doğalgaz A4 Kağıt Kağıt Diğer

Toplam 
Kağıt

Toplam 
Emisyon

Toplam 
Emisyon Ton 
CO2-e

2013 672 88 3 2 5 766

2014 492 94 3 3 6 592

2015 464 88 2 3 5 557

2016 426 80 2 3 5 511

% Değişim 2014 -26,79% 6,34% -12,50% 83,29% 20,61% -22,64%

% Değişim 2015 -5,69% -6,11% -28,62% -8,34% -17,97% -5,88%

% Değişim 2016 -8,19% -10,00% 3,12% 0,64% 1,66% -8,39%

% Değişim 2013-2016 -36,61% -10,14% -35,59% 69,07% 0,59% -33,30%

Kişi Başı 
Yıllık 
Emisyon Ton 
C02-e

2013 1,64 0,22 0,01 0,00 0,01 1,87

2014 1,07 0,20 0,01 0,01 0,01 1,29

2015 1,04 0,20 0,00 0,01 0,01 1,24

2016 0,91 0,17 0,00 0,01 0,01 1,09

% Değişim 2014 -34,74% -5,22% -22,01% 63,37% 7,50% -31,05%

% Değişim 2015 -3,16% -3,59% -26,71% -5,89% -15,77% -3,36%

% Değişim 2016 -12,11% -13,84% -1,29% -3,66% -2,68% -12,30%

% Değişim 2013-2016 -44,46% -21,28% -43,58% 48,12% -11,88% -41,57%

m2’ye Düşen 
Emisyon Ton 
CO2-e

2013 0,0723 0,0095 0,0004 0,0002 0,0005 0,0823

2014 0,0529 0,0101 0,0003 0,0003 0,0007 0,0637

2015 0,0499 0,0095 0,0002 0,0003 0,0005 0,0599

2016 0,0458 0,0085 0,0002 0,0003 0,0006 0,0549

% Değişim 2014 -26,79% 6,34% -12,50% 83,29% 20,61% -22,64%

% Değişim 2015 -5,69% -6,11% -28,62% -8,34% -17,97% -5,88%

% Değişim 2016 -8,19% -10,00% 3,12% 0,64% 1,66% -8,39%

% Değişim 2013-2016 -36,61% -10,14% -35,59% 69,07% 0,59% -33,30%

 Tüketim Elektrik Kwh Doğalgaz m3 Su litre Toplam Kağıt KG

Toplam Tüketim 
Yıllık

2013 1.256.851 45.233,00 5.407,00 9.612,93

2014 1.041.805 41.412,00 5.070,00 11.594,47

2015 982.232 48.505,00 5.039,00 9.511,38

2016 901.849 40.647,00 4.499,00 9.669,38

Kişi Başı Tüketim 
Yıllık

2013 3.065,49 110,32 13,19 23,45

2014 2.264,79 90,03 11,02 25,21

2015 2.192,48 108,27 11,25 21,23

2016 1.927,03 86,85 9,61 20,66

% Değişim 2014 -26,12% -18,40% -16,42% 7,50%

% Değişim 2015 -3,19% 20,27% 2,05% -15,77%

% Değişim 2016 -12,11% -19,78% -14,53% -2,68%

% Değişim 2013 -2016 -37,14% -21,28% -27,11% -11,88%

Kişi Başı Tüketim 
Günlük

2013 12,41 0,45 0,05 0,09

2014 9,10 0,36 0,04 0,10

2015 8,70 0,43 0,04 0,08

2016 7,77 0,35 0,04 0,08

% Değişim 2014 -26,71% -19,05% -17,10% 6,64%

% Değişim 2015 -4,35% 18,83% 0,84% -16,77%

% Değişim 2016 -10,69% -18,49% -13,15% -1,11%

% Değişim 2013 -2016 -37,39% -21,59% -27,40% -12,23%

m2’ye Düşen 
Yıllık Tüketim

2013 135,15 4,86 0,58 1,03

2014 112,02 4,45 0,55 1,25

2015 105,62 5,22 0,54 1,02

2016 96,97 4,37 0,48 1,04

% Değişim 2014 -17,11% -8,45% -6,23% 20,61%

% Değişim 2015 -5,72% 17,13% -0,61% -17,97%

% Değişim 2016 -8,18% -16,20% -10,72% 1,66%

% Değişim 2013 -2016 -28,25% -10,14% -16,79% 0,59%
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Boyner Grup Değer Zinciri 

• Araştırma & Geliştirme

• Tasarım

• Satın Alma / Hammadde

• Üretim

• Lojistik

• Satış

• Satış Sonrası Hizmetler

TEDARİK ZİNCİRİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ  

Tedarik zinciri sürdürülebilirliği bizler için ürün süreçlerimizin, 
üretim ve hizmet ağımızın temelini oluşturuyor. Bu alandaki 
çalışmalarımızı, Koşulsuz Müşteri Mutluluğu ilkemiz gereğince 
müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin şeffaflığını ve hesap ve-
rilebilirliğini ve tedarik ağımızın sosyal uygunluğunu sağlayacak 
şekilde devam ettiriyoruz.

Tedarik zinciri sürdürülebilirliği başlığı altında;

•  Ürünlerimizin üretim sürecinde çevresel, sosyal ve 
ekonomik etkilerini iyileştirmek,

•  Lojistik ağımızda bulunan iş ortaklarımız ile başta iş 
sağlığı ve güvenliği olmak üzere insan onuruna yakışan iş 
ortamları kurmak

•  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 amaçlı 
çalışmalar yürütüyoruz.

“Temiz üretim ilkeleri”, “çalışan hakları” ve “kimyasal güven-
liği” kapsamında, tedarikçilerimizin standartlara uygunluğunu 
sözleşmeler düzeyinde takip eden Boyner Grup, 2013 yılında 
sosyal uygunluk denetimlerine başladı. Tekstil üretimi ve kon-
feksiyon alanında faaliyet gösteren Altınyıldız Tekstil ve Kon-
feksiyon Fabrikası ürünlerini EKOTEX belgeli olarak piyasaya 
çıkaran Grup, ürünlerin kimyasal güvenliğini de “3. Parti Labo-
ratuvar Analizleri” ile kontrol ediyor. Müşterilerimize sunduğu-
muz ürünlerin üretim süreçlerini kontrol etmek, ürünlerimiz 
için tedarikçilerimizin kullandığı malzemelerin müşteri sağlık 
ve güvenliğine uygunluğunu sağlamak için satın aldığımız ürün-
lerin yaşam döngülerinin analizi ve üretim koşullarının çalışan 
hakları,  iş sağlığı ve güvenliği bakımından uygunluğunu sözleş-
melerimizin yanında Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik 
ekibimizin yönetiminde denetimler ile doğruluyoruz. Tüm bu fa-
aliyetler sonucunda, eksik ve yetersiz olduğunu tespit ettiğimiz 
konularda olumlu eylemde bulunmalarını sağlamak amacıyla 
düzenleyici aksiyon planları hazırlıyoruz. 

DENETİM VE İZLEME ALANLARIMIZ

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

 Çalışan hakları, sağlığı ve 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 önlenmesi

•  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 formları
 » Kişisel koruyucular

•  Elektrik güvenliği
 » Belgelendirme
 » Koruyucu tedbirler

•  Makina güvenliği
 » Eğitim
 » Bilgilendirme
 » Kişisel koruyucular

•  Atık yönetimi enerji ve su yönetimi
 » Belgelendirme

•  Hijyen
 » Eğitimler

DEĞER ZİNCİRİMİZ
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Sosyal uygunluk kilometre taşları

• 2012 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 
(UNGC) imzaladık. Bu sözleşmeye istinaden insan hakları, 
sendikalı olma hakkına saygı göstermek, zorla çalıştırma 
önlenmesi, çocuk işçi çalıştırmanın önlenmesi, işe alımda 
ayrımcılığın önlenmesi, çevreyi koruma, yolsuzlukla müca-
dele gibi konuları içeren 10 temel ilkeye uyma taahhüdünde 
bulunduk.

• UNGC imzacısı olduktan sonra Boyner Grup global düzeyde 
Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği Danışma Kurulu’na Türki-
ye’den ilk ve tek üye oldu. 2013 yılından beri üyeliğimiz sürü-
yor.

• Türkiye’de TÜSİAD bünyesinde yürütülen Global Compact 
Türkiye Sekreteryası altında bulunan Tedarik Zinciri Sürdü-
rülebilirliği Çalışma Grubu, 2013 yılından beri faaliyetlerini 
Boyner Grup başkanlığı ile yürütüyor.

• 2013 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Küresel Danışma Kurulu tara-
fından yayına hazırlanan “Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği: 
Sürekli İyileştirme için Pratik Rehber” başlıklı yayını Türk-
çeye çevirdik ve dağıtımını sağladık. 2014 yılında yayına ek 
baskı yaparak iş birliği yaptığımız paydaşlarımız aracılığı ile 
yaygınlaştırma çalışmalarına destek olduk.

• Boyner Grup tedarik havuzu içerisinde yer alan ve sosyal 
uygunluk kriterlerine uymasını beklediğimiz bütün tedarik-
çilerimizile denetimler paralelinde sıfır tolerans noktaları-
mızı da içeren “Tedarik Zinciri Sosyal Uygunluk El Kitabı’nı 
oluşturduk.

• Boyner Grup Sosyal Uygunluk kapsamında denetimler için 
çalışmalarımıza Mart 2013’te başladık. Sosyal Uygunluk 
doğrultusunda yapılan çalışmalar ile 2016 yılında denetim 
yaptığımız tedarikçi sayısımız 464.

Tüm depo ve lojistik iş ortaklarımız ile, başta iş sağlığı ve güven-
liği olmak üzere sosyal hukuk konularını iş sözleşmelerimiz ve 
öz değerlendirme anketlerimiz ile takip ediyoruz.  

2015 yılında IFC işbirliği ile uyguladığımız tedarik zincirinde ka-
dın güçlendirme programımızın etki analizini 2016 yılında yayın-
ladık.

Boyner Grup Tedarikçi Zirvesi

2014, 2015 ve 2016 yıllarında, sosyal ve kimyasal uygunluk için 
yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında tedarikçilerimizi güncel 
tutmak ve birlikte sürekli iyileşmek amaçlı “Tedarikçi Zirveleri” 
gerçekleştirdik. 

2016 yılında düzenlediğimiz tedarikçi buluşmalarında; tedarik 
zincirinde sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında “Sosyal 
Uygunluk: Çalışma Standartları, İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Ürün 
Güvenliği: Kimyasal Uygunluk” ve “Tedarik Zinciri Optimizasyon 
Projesi” konularında kumaş, konfeksiyon, ayakkabı, çanta ve 
aksesuar kategorilerinde 220 üreticimiz ile bir araya geldik.

Tedarikçi Zirveleri’nde; değer zincirimizi geliştirmek, farkında-
lığı artırmak ve beraber iyileşmek üzere tedarikçilerimizle pay-
laştığımız ve sorumlu üretim sürecimize onları da dahil etmek 
üzere izlediğimiz adımlar:

YEREL AYAK İZİMİZ: İŞİMİZİN SOSYO-EKONOMİK AYAK İZİ

2015 yılı rakamlarımızı Faaliyet Raporumuz ile birlikte açıkla-
dığımızda ve Kamuoyu Aydınlatma Platformuna raporlarımızı 
yükledikten sonra 2015 yılı verilerimizi kullanarak şirketlerimi-
zin Türkiye ekonomisine ve sosyal kalkınmasına yarattığı değeri 
- yerel ayak izimizi hesapladık. 

Bu çalışmadaki amacımız, şirketlerimizde sunduğumuz iş fır-
satları ile Türkiye iş gücü piyasalarına yaptığımız katkının öte-
sinde, ürün ve hizmetlerimizin etkisi ile tedarikçilerimizde ve 
son kullanıcılarımızda yarattığımız katmadeğeri ortaya koyabil-
mek, işimizin sosyo-ekonomik ayak izini ölçmek.

Bu bağlamda kullandığımız uluslararası istatistik EORA verita-
banından alınmıştır ve bu veri tabanında analizi yapılan sektör 
listesi aşağıdaki gibidir:

Yerel Ayakizi’nde analiz edilen aktivite sektörleri listesi
EORA Veritabanı (189 ülkede erişilebilir)   
  
 1. Tarım     
 2. Balıkçılık     
 3. Maden ve Taş Ocakçılığı   
 4. Yiyecek ve İçecek    
 5. Tekstil ve Hazır Giyim    
 6. Odunculuk ve Kağıt Ürünleri   
 7. Petrol, Kimyasal ve Metalik Olmayan Mineral Ürünleri
 8. Metal Ürünleri    
 9. Elektrik Mekanizmaları   
 10. Taşıma Ekipmanları    
 11. Diğer İmalatlar    
 12. Geri Dönüşüm    
 13. Elektrik, Gaz ve Su    
 14. İnşaat     
 15. Bakım ve Onarım    
 16. Toptan Satış    
 17. Perakende Satış    
 18. Otel ve Restoran     
 19. Taşımacılık ve Ulaştırma   
 20. Posta ve Telekomünikasyon    
 21. Finansal Aracılık ve İş Aktiviteleri  
 22. Kamu Yönetimi    
 23. Eğitim, Sağlık ve Diğer Hizmetler  
 24. Gayrimenkul    
 25. Diğer     

Bu çalışmayı yaparken etkisine baktığımız aktivitelerimiz
• Tedarikçilere yapılan harcamalar
• Sponsorluk, üyelik ve yardım giderleri
• Çalışanlara verilen yan hakların giderleri
• Çalışan ödemeleri
• Vergiler

gibi işimizin yürütülmesi sırasında yaptığımız tüm harcama ve 
ödemeler. 

YEREL AYAK İZİMİZ

ÜRÜN GÜVENLİĞİ 

Topluma, çevreye ve müşterilerimize olan sorumluluğumuzun 
bir parçası olarak, Boyner Grup markaları için üretilen ve satın 
alınan ürünlerin üretiminde kullanılan kimyasalları denetim ve 
gözetim altında tutuyoruz. Ürünlerimizin güvenliğini doğrulat-
ma sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere bir üçüncü partiyi 
devreye sokuyor, belirlenen uzman laboratuvar ile iş ortaklığı 
kuruyor ve kimyasal testler ile doğrulama işlemleri yürütüyo-
ruz.

Hem özel markalarımızın hem de çok katlı mağazalarımızda 
müşterilerimize sunduğumuz farklı markaların ürün güvenliği-
ni temin etmek üzere sorumlu satın alma ilkelerimiz doğrultu-
sunda sözleşme ve/veya taahhütnameler ile kimyasal güvenliği 
konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik birimimiz ile, tedarikçilerimize kimyasal gü-
venliği konusunda uymaları gereken regülasyonlar ve uyum 
alanları ile ilgili danışmanlık veriyoruz.

Stratejik İşbirliği

- Beklentileri tanımlama
- Etik ve davranış kurallarının paylaşılması
- Kuralların sözleşmelere dahil edilmesi
- İzleme ve denetim mekanizmasının anlatılması

Sosyal 
uygunluk 
denetimi

Ortaklık Kurma
Tedarikçilerin süreci sahiplenmeleri ve 
kendi tedarikçilerine yaygınlaştırmada 
inisiyatif almalarının sağlanması

İyileştirme 
ve kapasite 
geliştirme

Stratejik 
Ortaklık

Yıl
Yeni Tedarikçi 

Denetimi
Takip 

Ziyareti Toplam

2013 54 - 54

2014 122 57 179

2015 237 66 303

2016 307 157 464

Toplam 720 280 1000
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Nar Taneleri: Güçlü Genç Kadınlar Mutlu Yarınlar

2009 yılında başlayan Nar Taneleri: Güçlü Genç Kadınlar Mutlu 
Yarınlar projemiz; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Boyner 
Holding ve bağlı ortaklıkları tarafından, Birleşmiş Milletler Nü-
fus Fonu (UNFPA) teknik desteği ile Çocuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) ortaklı-
ğında, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) iş birliği 
ile yürütülmektedir. 

Bu proje ile; toplumda sosyal ve ekonomik dışlanmaya maruz 
kalan, yetiştirme yurtlarında yetişmiş 18–24 yaş arası en az lise 
mezunu genç kadınların eğitime devam etmelerinin teşvik edil-
mesini, kişisel gelişimlerini ve iş arama becerilerini geliştirerek 
iş gücü piyasasına hazırlanmalarının desteklenmesini, cinsiyete 
dayalı ayrımcılıktan kaynaklanan sorunlarının çözümüne katkı 
sunulmasını ve mentorluk sistemini de işleterek sosyo-ekono-
mik açıdan yol göstericilerle birlikte yetiştirilmeleri amaçladık.

Türkiye’de ilk defa uygulanan dönüşümsel mentorluk; dezavan-
tajlı grupların psiko-sosyal durumlarını, motivasyonlarını, için-
de bulundukları şartları ve mesleki beceri düzeylerini dikkate 
almaktadır. Birlikte çalıştığımız grup, hayatlarında destekleyici 
bir mekanizma olmaksızın kendi yaşamlarında ilerleme kay-
detme konusunda güçlük yaşamaktadır. Projede uzun süreli 
destek verilmektedir. Birlikte çalıştığımız Nar Taneleri, kendi 
çevreleri için olumlu örnek olarak dönüşümün özneleri oldular. 
Aynı zamanda yurtlarda görev yapan meslek elemanları aracı-
lığı ile projenin daha geniş bir gruba ulaşması da hedeflendi.

Proje; gençlerin istihdamına, kadın-erkek eşitliğinin sağlanma-
sına, dezavantajlı grupların toplumda dışlanmasını önlemeye 
yönelik farkındalık yaratmayı hedefledi. Özel sektör tarafından 
yetiştirme yurtlarında uygulanan güçlenme odaklı ilk proje olan 
Nar Taneleri 2009-2012 ve 2013-2016 olmak üzere iki dönem-
den oluştu.

“Nar Taneleri”mizin hayatları değişti

2009-2013 yılları arasında Türkiye genelinde 162 genç kadına 
on beş gün süren eğitim ve bir yıl süren mentorluk desteği sağ-
landı. 2016 yılında projemize katılan genç kadınların %77’si ça-
lışma hayatına dahil oldu, %10’u eğitimine devam ediyor, %13’ü 
aktif iş arama sürecine girdi. 2013-2016 yılları arasında projenin 
birinci döneminde edindiğimiz deneyim ile, Çocuk Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk ve Sevgi Evleri’nde görev 
yapan ekiplerin (meslek elemanları, grup ve ev sorumluları ve 
bakım elemanları) kurumda bakım verilen çocukların ve genç-
lerin kişisel gelişimlerine ve hayata hazırlanmalarına destek 
olma konusunda bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik eğitim-
ler gerçekleştirdik.

Bu eğitimler sonucunda, öncelikle çocuk evlerinde görev yapan 
ekibin çeşitli eğitim destekleri ve kaynaklarla kariyer gelişim 
kolaylaştırıcılığı yaparak kurum bakımındaki gençlerin ve ço-
cukların yeteneklerini keşfetmelerini desteklemeleri ve onları 
yetenek ve ilgi alanları doğrultusunda eğitime teşvik etmelerini 
amaçladık. Buna ek olarak, kurum bakımındaki çocuk ve genç-
lerin hem kurum içinde hem de kurumdan ayrıldıktan sonraki 
yaşamlarına ilişkin izleme ve değerlendirme sistemi kurulma-
sını amaçladık. ÇHGM’ye bağlı Sevgi ve Çocuk Evleri’nde yetişen 
çocukların aşağıdaki konularda desteklenmesini hedefledik:

Bu çalışmada ayrıca doğrudan, dolaylı ve çalışanlarımıza ödedi-
ğimiz ücretler ile onların da yaptığı harcamalar hesaplanmıştır. 
Hesaplama yapılırken EORA veritabanında kayıtlı istatistiklerin 
yanısıra, Türkiye İstatistik Kurumu verileri kullanılmıştır. İşimiz-
le şirketlerimizde yarattığımız isthdam ve yarattığımız ekonomi-
nin GSYİH’ye etkisi ile birlikte işimizi yaperken kullandığımız te-
darikçilerimize yarattığımız iş fırsatlarının da etkisi bu çalışma 
kapsamında ele alınmıştır.

Metodolojide bu hesaplamalar için, tüm harcamaları detay kı-
rılımında aldık, hangi sektörde olduğunu tespit ederek bu sek-
törün EORA veri tababında ki istatistikleri ile hesaplamalarımızı 
yaptık. 

Bu bağlamda ulaştığımız sonuçlar:

2015 yılı için Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. tara-
fından istihdam edilen toplam sayı 9.952. İstihdamını sağladığı 
çalışanlarına yaptığı ücret ödemeleri ve bu çalışanların ekono-
miye katkıları ve tüm operasyonları kapsamında yaptığı satın 
alımla tedarikçilerinde ve diğer paydaşlarda yaratılan istihdam 
80.300 kişidir. 

Çalışanlarının ekonomiye etkisini çıkardığımızda yaratılan istih-
dam 45.700 kişidir ve bu da Türkiye’de çalışabilir çağ nüfusunun 
% 0,1’dir. Ayrıca yaratılan ekonomik değerin GSYİH’ye etkisi % 
0,2’dir.

Bu çalışmanın metadolojisi ve hesaplamaları UTOPIES tarafın-
dan geliştirilmiştir ve hesaplanmıştır. www.utopies.com

TOPLUMA KATKI

Doğrudan Etki

Boyner Grup’un 
Kurumsal 
Sosyo-Ekonomik 
Ayak İzi

Katalitik Etki
(Boyner Grup 
Mağazalarında 
ürünleri satılan 
markalar)

380 M TL GSYİH

700 M TL GSYİH

700 M TL GSYİH

1780 M TL GSYİH

750 M TL GSYİH

430 M TL GSYİH

1.180 M TL GSYİH

10.500 İstihdam

34 600 İstihdam Boyner Grup’un Türkiye’deki 
faaliyetleri ile desteklenmektedir. (Katalitik Etki)

15.800 İstihdam

19.400 İstihdam

45.700 İstihdam

22.000 İstihdam

12.600 İstihdam

34.600 İstihdam

Dolaylı Etki

Azaltılan Etki

Toplam (Kurumsal) Toplam (Katalitik Etki)

Türkiye Ekonomisine Etkimiz
(2015 Yılı Datası)

İstihdam Etkilerinin Sektörler Arası Dağılımı 
- Katalitik

Diğer Etkilenen Sektörler: 6.400 İstihdam%19

Kamu Yönetimleri

2.800 İstihdam

Petrol,Kimyasal ve 
Metalik Olmayan 
Mineral Ürünleri

1.500 İstihdam

%4

Finansal & 
İş Hizmetleri

2.400 İstihdam

%7%8

45 700 İstihdam Boyner Grup’un Türkiye’deki 
faaliyetleri ile desteklenmektedir. (Kurumsal Etki)

İstihdam Etkilerinin Sektörler Arası Dağılımı
- Kurumsal

Diğer Etkilenen Sektörler: 13.300 İstihdam%29

Perakende Ticareti

11.600 İstihdam

Finansal & 
İş Hizmetleri

9.100 İstihdam

Kamu Yönetimleri

3.500 İstihdam

%25 %20 %8

Eğitim, Sağlık ve 
Diğer Hizmetler

2.900 İstihdam

Tekstil ve 
Hazır Giyim 

2.700 İstihdam

Ulaşım

2.600 İstihdam

%6 %6 %6

Eğitim, Sağlık ve 
Diğer Hizmetler

2.100 İstihdam

Ulaşım

1.800 İstihdam

%6

Tekstil ve 
Hazır Giyim

17.600 İstihdam

%51

%5
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PROJE YAYINLARI

Nar Taneleri: Güçlü Genç Kadınlar Mutlu Yarınlar projesi süre-
cinde, yapılan tüm çalışmaları kapsayan açıklayıcı ve destekle-
yici yayınlar oluşturuldu. Projenin 2009 ve 2010 yıllarını analiz 
eden “Sosyolojik Değerlendirme Raporu”, sosyolog Nihan Bo-
zok tarafından hazırlandı. Rapor, hem projenin hedeflerini hem 
de mentorluk sürecinin detaylı analizini yansıtmaktadır. Nar 
Taneleri ve mentorlerle yapılan birebir mülakatlara dayanarak 
hazırlanan rapor, projenin ilerleyen yıllarını şekillendirmek için 
de proje ortakları tarafından kullanıldı. Ayrıca, proje kapsa-
mında 2011 yılında “Nar Taneleri Eğitim El Kitabı” isimli eğitim 
dokümanı hazırlandı. 2009 yılında ise eğitmen eğitimi için “Du-
yarlılaştırma Eğitim El Kitabı” oluşturuldu. 2014 yılı içerisinde 
“Nar Taneleri-Kariyer Planlama El Kitabı” hazırlandı: Projenin 
ikinci dönem çalışmalarına başlanmadan önce, özellikle lise 
çağ nüfusun ihtiyacı olabilecek, bu çağ nüfus ile çalışanların 
kullanabileceği “Kariyer Planlama El Kitabı” yayını hazırlandı 
ve Nar Taneleri projesi web sayfası üzerinden paylaşıma açıldı. 
Aynı zamanda; “Kariyer Planlama El Kitabı”nın Çocuk Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlara gönderimi sağlandı.

Proje Yayınları için:
http://www.nartaneleri.com/    

SOMA ARTISANS

Boyner Grup şirketi Beymen 2016 yılında, Soma Artisans ürün-
leri için satış kanalları yarattı.

Soma Artisans ürünleri 2016 Nisan ayından itibaren Beymen 
Kids’lerde satışa sunulmaya başlandı. Beymen tarafından 3 
farklı ilde 6 mağazada ve beymen.com’da satışa sunulan ürün-
ler; Soma Artisans markasının yaratıcısı Soma’lı kadınların el 
emeği ile yapıldı. Ürünlerin üzerindeki resimler ise kadınların 
çocukları tarafından çizildi, anneleri tarafından ürünlere işlendi. 
Soma Artisans ürünlerinin satışları ile Soma’da yaşayan kadın-
ların ekonomik güçlenmesine ve çocukların eğitime devamına 
katkı sunuluyor. 

Projede sadece satış kanalı yaratılmadı ayrıca kadınlar Beymen 
Mağazacılık için yılbaşı ürünleri kapsamında tedarikçi kategori-
sinde iş yapma fırsatı da yakaladı. Beymen yeni yıl süslemeleri 
için Soma Artisans ekibine sipariş verdi ve satın alım yaptı. Te-
darik ağında ve kurumsal satışlar için Beymen kurumsal kata-
loğa giren Soma Artisans markası ile kadınların sürdürülebilir 
gelir modeline sahip olması hedeflendi.

Proje kapsamında Soma’da bulunan 25 kadının el emeği ile 
yaptıkları ürünler sayesinde kadınlar hem bir meslek ediniyor-
lar hem de bunu sürdürülebilir bir gelir modeline dönüştürü-
yorlar. Soma’lı kadınlar, Beymen ile yaptıkları projeden 2016 
yılında yaklaşık 50.000 TL gelir elde ettiler. Yeni yılda kalıcı iş 
modelleri ile Soma’lı kadınlar için yaratılan faydanın arttırılma-
sını hedefliyoruz. 

FAYDALI WUHUUU!

İstanbul’un ilk alışveriş lokasyonlarından biri olan Akmerkez’in 
kalbinde konumlanan WEPUBLIC’te bulunan kaydırak topluma 
katkı için faydalı hale getirildi. Eğlenceyi, perakendenin vazge-
çilmez bir öğesi olarak gören WEPUBLIC içerisinde yer alan 
kaydırak ziyaretçilere yaşattığı deneyimin yanı sıra hayvanlara 
da fayda sağlıyor. Mağazada en üstteki kadın katından en alttaki 
erkek katına iniş yapmayı sağlayan “Wuhuuu” adını taşıyan kay-
dıraktan WEPUBLIC ziyaretçileri kaymadan evvel, kaydırağın 
başında bulunan WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) kumbarası-
na 1 TL’lik destekte bulunabiliyor. 

Ziyaretçilerin, sivil toplum kuruluşunu desteklemesini sağlayan 
kumbaranın WWF için topladığı destek ile daha fazla hayvana 
katkı sağlaması hedefleniyor.

Müşterilerin katkısı ile İlk gününden bu yana toplam 3.500 TL 
bağış toplanarak WWF’ye bağışlandı. 

• Kendilerini tanımaları,
• Kişisel ve psikolojik gelişimleri,
• Sosyalleşmeleri & toplumsal kabulleri,
• Sorumluluk alma becerileri ve birey olma süreçleri,
• Değer geliştirmeleri,
• Eğitime devamları ve akademik başarıları,
• Yetenek ve ilgileri uyarınca yüksek öğretim seçimleri ,
• Staj fırsatları ile çalışma yaşamına hazırlanmaları,
• Meslek seçimi danışmanlığı almaları,
• Doğru bilgi, kaynak ve rol modellerine erişimleri

Çocuk Güçlendirme Programı için çalışmalarının yapıldığı dört 
pilot il olan Sivas, Diyarbakır, Bursa ve Samsun‘da yerel yöne-
timler ile iş birlikleri yaparak projeye ivme kazandırdık. 

2015 yılında, projemizde uzun dönemde kurum çalışan eği-
timleri ve akabinde gerçekleştirilen eğitmen eğitimi ile Nar 
Taneleri projesinin geliştirdiği modeli Çocuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’ne aktarmayı ve bu şekilde tüm Türkiye’de koru-
ma altındaki çocuklara ulaşmayı hedefledik. Eğitmen eğitimi, 
eğitmenlerin kulanacağı materyaller ve ilk pilot uygulamalar 
2015’te tamamladı. 

Nar Taneleri ikinci dönemde  uygulama yapılan pilot iller ve 
tamamlama eğitimlerine 369 kişi katılmıştır. Ayrıca 20 meslek 
elemanına iki hafta süren eğitici eğitimi yapılmış ve kurum bu 
eğitmenleri projenin bilgisini diğer illere, yeni çalışanlara aktar-
mak için görevlendirmiştir. 

SİVAS DİYARBAKIR BURSA SAMSUN TOPLAM

Grup/Ev Sorumluları: 14 18 14 14 60

Bakım Elemanı: 27 20 24 24 95

Grup Mentörlük: 10 8 10 17 45

Gönüllüler / Grup : 15+7 28+4 11+3 17+5 71+19

 Ev Sorumluları Mentörlük )

Gençler/Çocuklar: 9 12 10 11 42

Grup Mentörleri ve İl

Koordinasyon Ekibi: 13 5 9 10 37

TOPLAM 95 95 81 98 369

Projenin ikinci döneminin sosyal etki analizi, Hacettepe Üniver-
sitesi’nden Doç. Dr. Elif Gökçearslan Çifci tarafından tamam-
landı. Rapor 2017 yılında kamuoyu ile paylaşılacak. 

95

95

81

98
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YUVARLA

Dijital perakende tarafında uygulanan, stratejik bağışçılık için müş-
terilerimize “Yuvarla” sosyal girişimi aracılığıyla sunduğumuz  proje, 
www.network.com.tr, www.divarese.com.tr, www.fabrika-tr.com ve 
www.boyner.com. tr ve www.beymen.com’da 2013 yılında uygulan-
maya başlandı. Uygulamanın başladığı günden bu yana, Türkiye’nin 
sivil toplum kuruluşlarına kaynak yaratmak için tasarlanan bir sos-
yal girişim modeli olan Yuvarla ile sisteme dahil olan; eğitim, ço-
cuklar ve gençler, sağlık, kadın-erkek eşitliği ve çevre gibi alanlarda 
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kaynaklarına katkıda 
bulunuyoruz. Yuvarla aracılığı ile müşterilerimizin yarattığı değe-
ri günden güne büyütmeyi ve toplum için beraber değer yaratmayı 
hedefliyoruz. 

Yuvarla ile müşterilerimize sivil toplum kuruluşlarına destek olma-
ları için ortam sunuyoruz. Müşterilerimiz istediklerinde alışveriş-
lerini sorunsuzca tamamladıktan sonra sepet tutarlarını yukarıya 
yuvarlayarak seçtikleri sivil toplum kuruluşuna kolayca destek ola-
bililiyor. 2014 yılında kullanılmaya başlayan Yuvarla ile, 2016 yılında 
da bağışcılık kültürünü destekleyerek dijital kanallarımız üzerinden 
toplam 47.628 TL defa bağış yapılmasına destek olduk.

2016 yılında müşterilerimiz 54 bin 227 kez “Yuvarla”dı.

www.boyner.com.tr
www.network.com.tr 
www.divarese.com.tr 
www.fabrika-tr.com
www.beymen.com 
üzerinden yapılan bağışların dağılımı:

İYİLİĞİN MODASI GEÇMEZ

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Boyner Grup şirket-
lerinden biri olan Boyner Büyük Mağazacılık, sosyal duyarlılığını 
yansıttığı “İyiliğe Dönüştür” projesini 2016 yılında hayata geçir-
diği “Askıda İyilik” projesi ile aynı çatı altına toplayarak daha çok 
ihtiyaç sahibine ulaşıp büyütmeye devam ediyor. Boyner Büyük 
Mağazacılık tüm perakende sektörüne katkı sağlayacak Mağa-
zacılık alanındaki en büyük iyilik hareketi, “İyiliğin Modası Geç-
mez” 2016 yılında etki alanını genişletti.

ASKIDA İYİLİK

Boyner Büyük Mağazacılık 2016 yılında imza attığı yeni sos-
yal sorumluluk projesi ‘Askıda İyilik’i; Lokman Hekim Sağlık 
Vakfı ile birlikte yürütüyor. Bu proje için Boyner, müşterilerine 
sembolik fiyatlarla ‘Yetişkin ve Çocuk’ iyilik paketleri hazırladı. 
Boyner ve YKM müşterileri,  bu iyilik paketlerini satın almaları 
halinde, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla bu paketlerin 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına destek oldu. 

Hazırlanan “İyilik Paketleri’” yetişkinler için alt ve üst parçalar-
dan oluşan kombin; çocuklar içinse alt, üst parçaların yanı sıra 
çorap ve şapkayı da içeriyor. 36 şehir ve 96 mağazada gerçek-
leştirilen projede 19.419 yaz ve 4.015 kış iyilik paketi ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırılmak üzere Vakfa bağışlandı. 

Küçük katkılarla büyük iyilikler yapmak mümkün!

2016 yazında başlayan projede yetişkin İyilik Paket’leri 15 
TL’den, Çocuk İyilik Paketleri ise 20 TL’den satışa sunularak 
‘Askıda İyilik’e dönüştü. Kış döneminde ise yetişkin ve çocuk 
İyilik Paketleri 30 TL’den satışa sunuldu. Boyner ve YKM müş-
terileri, kasada alışverişlerini tamamlarken bir iyilik de ihtiyaç 
sahipleri için yapma fırsatını yakalıyor. Toplam 18.749 Boyner 
ve YKM müşterisinin satın alarak bağışladığı bu kombinler Lok-
man Hekim Sağlık Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılı-
yor. Tüm Boyner ve YKM müşterileri bu iyilik hareketine katılma 
şansı buluyor. 37 ilde 114 mağazamızda uyguladığımız projeyle 
müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin maliyetinin %60’ı şir-
ketimiz tarafından karşılanıyor. 

Boyner müşterileri sevdiklerine “Askıda İyilik” alarak onlar adı-
na bağışta bulunup, önemli günleri de kutlayabiliyor.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı: %24.4 

AKUT Arama Kurtarma Derneği: %6.1 

TEMA Vakfı: %11.7 

Türk Kızılayı: %8.4 

Türk Eğitim Vakfı: %3.8 Türkiye Yeşilay Cemiyeti: %0.2 

Anne Çocuk Eğitim Vakfı: %5.4 

Beymen: %22.1

Fabrika: %1.7

NetWork: %7.3

Boyner: %67.6

Divarese: %1.2

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı: %6.2 

Toplum Gönüllüleri Vakfı: %0.3 

Öğretmen Akademisi Vakfı: %0.2 

Doğal Hayatı Koruma Vakfı: %6.7 

Türkiye Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar Vakfı: 10.2%

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği: %2.6 

UNICEF Türkiye: %3.4 

Tohum Otizm Vakfı: %10.4 
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İYİLİĞE DÖNÜŞTÜR

Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin katılımıyla iki yıldır sürdür-
düğümüz “İyiliğe Dönüştür” projesi sayesinde 2016 yılında tam 
23,3 ton giysi iyiliğe dönüştü. Projeye başladığımız 2014 yılının 
son çeyreğinden bu yana iyiliğe dönüştürülen toplam miktar 
79,3 ton’dur.

Boyner Grup şirketlerinden biri olan Boyner Büyük Mağazacılık 
A.Ş. bünyesinde 114 Boyner ve YKM mağazasında gerçekleş-
tirilen “İyiliğe Dönüştür” projesinde, öncelikle faaliyet göster-
diğimiz tekstil perakende alanında müşterilerimize bizim veya 
farklı markaların sunduğu ürünlerin geri dönüşümünü/yeniden 
kullanımını sağlıyoruz. Boyner ve YKM Mağazaları’nda müşte-
rilerin kullanılmayan tekstil ürünlerini geri dönüştürme çağrısı 
yaptık. 

Tüketimi yapılan tüm malzemeler, geri dönüşümlü olmasa bile 
farklı yöntemler ile yeniden değer kazanabiliyor. Çöp veya hurda 
olarak gördüğümüz malzemeler, aslında farklı katma değerle-
re dönüştürebiliyor. Biz de tekstil atıklarını farklı biçimlerde de-
ğerlendirmeyi amaçladık.

İyiliğe Dönüştür projesi kapsamında, mağazalara gelerek kul-
lanmadıkları kıyafetlerini bırakan müşterilerimizin bağışladık-
ları ürünler toplandı ve Lokman Hekim Sağlık Vakfı’nın Geb-
ze’deki deposuna gönderildi. Burada ürünler aşağıda yer alan 
farklı kategorilere ayrıştırıldı:

•  Giyilebilir/kullanılabilir durumda olanlar
•  Giyilemez/kullanılamaz hammaddesi % 100 organik olanlar
•  Giyilemez/kullanılamaz hammaddesi doğal olmayan malze-

melerden olanlar

Her bir kategoride ayrıştırılan ürünlerin ise nasıl değerlendi-
rileceğini (ekonomik, çevresel ve sosyal fayda çerçevesinde) 
Boyner ve Lokman Hekim iş birliği kapsamında beraberce be-
lirledik.

İyiliğe Dönüştür projesi, geri dönüşüm ayağı sayesinde, hem 
proje partnerimiz olan Lokman Hekim Sağlık Vakfı’nın burs 
fonuna gelir kazandırıyor hem de çevreye önemli ölçüde katkı 
sağlıyor. Müşterilerimizin evlerinde fazlalık yapan, nereye koya-
caklarını bilemedikleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyip de 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı için Pİ Koleksiyonu!

2016 yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’nın (ÇYDV) Kari-
katürist Piyale Madra çizimleriyle oluşturduğu Koleksiyon Boy-
ner Mağazalarında satışa sunulmaya başlandı. ‘Pİ Koleksiyonu’ 
adıyla hayat bulan proje kapsamında Karikatürist Piyale Mad-
ra’nın özel olarak tasarladığı çanta, kupa, tshirt, kitap ayracı ve 
defterlerden oluşan koleksiyon Boyner’lerde satışa sunuluyor. 
Ürünlerden elde edilen tüm gelir ÇYDV’na kaynak yaratmak için 
kullanılıyor. Boyner, mağazalarında satışa sunduğu ‘Pİ Koleksi-
yonu’ sayesinde hem müşterilerinin hem de ihtiyaç sahiplerinin 
kalbine dokunmaya devam ediyor. Yılbaşı alışverişlerinin hız-
lanmasıyla, sevdiklerine sürpriz hediyeler almak isteyen müş-
terileri koleksiyonu Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr de 
bulabiliyor. Boyner müşterileri koleksiyondan alacakları ürün-
lerle sevdiklerini sevindirirken, çocukların eğitimine de katkıda 
bulunabiliyor. 

Proje kapsamında satışa sunulan ürünlerinin geliri eğitimde fır-
sat eşitliğinden faydalanamayan gençlerin özellikle akademik, 
sanatsal ve kültürel faaliyetlerine destek olmak için kullanılıyor.

Boyner Grup Gönüllüleri (“BGG”)

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

BGG hayatın renklerini kullanarak, toplumsal fayda sağlayan, 
bundan haz alan, tutkulu, azimli, hedefleri olan eğlenceli bir 
yapıdır. Sosyal ve çevresel sorunların tespitine ve çözümüne, 
yenilikçi, cesur, proaktif, yaratıcı, sorumlu, yaklaşım ve sürdü-
rülebilir uygulamalarla kurumsal çözüm ortağı olur.

Boyner Grup Gönüllüleri (BGG); 2002 yılından bu yana her yıl 
belirlediği temalarda proje ve etkinlikler ile toplumsal sorun-
ların çözümüne katkı sunuyor. Kurumsal sorumluluk ve sür-
dürülebilirlik anlayışımızı yaygınlaştıran gönüllüler, paydaşların 
da düzenlediği organizasyonlara katılım sağlayarak etki alanını 
geliştiriyor. Boyner Grup Gönüllüleri, etkinlik ve kampanya pro-
jelerini; ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi, dezavantajlı grupla-
rın sosyal içerilmeleri, kaynak geliştirme, motivasyon artırma, 
sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi, çevre duyarlığının ve 
stratejik hayırseverliğin geliştirmesi kalemleri altında şekillen-
direrek oluşturuyor.

Kurumsal gelişim çalışmaları kapsamında BGG, kendi veri ta-
banını oluşturarak yıl içinde yapılan tüm etkinlik ve projelerin 
toplumsal katkısını ve etkisini ölçüyor.

Aynı zamanda; veri tabanımız ile çalışanlarımızın ilgi alanları-
nın, gönüllülük yapmak istedikleri konuların da kaydını tutuyor, 
sunabilecekleri gönüllü destekleri tespit ederek gönüllü katılı-
mı artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

BGG, 2016 yılında da geçekleştirdiği aktivitelerle dezavantajlı 
gruplara destek, sağlık, eğitim, hayvan hakları, destek-moti-
vasyon alanlarında gönüllülük yapmaya devam etti.

bir türlü fırsat bulamadıkları ihtiyaç fazlası giysileri Boyner ve 
YKM mağazalarına getirmeleri sayesinde, kullanabilir durum-
daki giysiler yüzlerce ihtiyaç sahibine ulaştırılırken, kullanıma 
uygun olmayan giysiler çöpe atılmak yerine geri dönüştürülü-
yor.

Müşterilerin aktif katılımı ile hayata geçen bu kampanyada; 
sürdürülebilir, sürekli ve ekonomik / toplumsal / çevresel etki-
si yüksek bir proje modelini iş birliklerimiz ile sağlamlaştırdık. 
Mağazaların içerisine konulan kumbaralarımız ve Lokman He-
kim depoları, daha ilk günden dolmaya başladı.

•   2380 kg tekstil atığını geri dönüştürdük.
• Kullanılabilir olan ürünler temizlendi ve Lokman Hekim 

Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen kermeste satışa 
sunuldu. Bu satıştan elde edilen 24.955 TL gelir Vakıf burs 
fonuna aktarıldı.

• 18 Sağlık Bilimleri öğrencisine proje kapsamında burs 
verildi. 

Toplumsal Sorunların Çözümü için Boyner Grup 
Gönüllüleri 2016 yılında 5 projede 238 çalışanımız 
1560 saat gönüllülük yaptı.

2016 yılında ayrıca BGG Proje Liderleri Proje Yönetimi Atölyesi 
düzenlenerek gönüllüler bir araya geldi ve birbirleri ile gönüllü-
lük deneyimleri paylaşma fırsatı buldu. Boyner Grup Gönüllüleri  
5-6 Şubat 2016’da bir araya geldiler. İstanbul, Antep, Kayseri, 
Adana, Erzurum, Trabzon illerinden bir araya gelen 34 gönüllü 
proje lideri yeni dönemde yapılacaklara yönelik atölye çalışması 
düzenlendi. 

Meslek Lisesi Koçları Projesi

2015’te başladığımız Özel Sektör Gönüllüleri Derneği işbirli-
ği ile “Meslek Lisesi Koçluk Programı”na verdiğimiz gönüllü 
desteğimiz devam etti. Gönüllülerimiz, 2015-2017 dönemi için, 
toplamda 26 öğrenciye iki yıllık dönemde koçluk ve mentorluk 
taahhüdü ile gönüllü faaliyetlerine devam ettiler. 

Meslek lisesi koçları 2015-2016 öğrenim yılında başladıkları 
projede toplamda 6 buluşma gerçekleştirerek gençlerin ka-
pasitelerinin gelişimine odaklandılar. Buluşmalar kapsamında 
öğrenciler için “Güvenle Hedefe Doğru, Zaman Yönetimi, Sü-
rekli Öğrenme ve Gelişim, Sorumlu Vatandaşlık” başlıkların-
da modüller gerçekleştirdiler. Buluşmaları gençler için kendi 
mesleki alanları ile ilgili mekanlarda veya sosyal aktivite me-
kanlarında gerçekleştirerek motivasyon buluşmaları gerçek-
leştirdiler. 2016-2017 öğrenim döneminde de 6 farklı temada 
gerçekleştirilecek modüller ile öğrenciler mesleki alanları ile 
ilgili kapasitelerinin arttırılması hedefleniyor. 
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BULUŞUM

2015 yılında Boyner Vakfı tarafından hayata geçirilen Buluşum, 
sosyal girişimcileri destekleyen ve stratejik bağışçılığı yaygın-
laştırmayı hedefleyen, aynı zamanda kendisi de bir sosyal giri-
şim olan web tabanlı bir platform olarak hayata geçti. 

Buluşum bir “buluşma alanı”. Topluma fayda sağlayacak pro-
jelerin tanıtıldığı, bu projelere destek olmak isteyenlerin de 
imkanları ölçüsünde destek olabildiği bir kitlesel fonlama plat-
formu.

Buluşum’un amacı “benim bir buluşum var” diyen sosyal giri-
şimcilerle, “ben bu buluşu desteklerim” diyen destekçileri bir 
araya getirmek ve sosyal girişimciler ile destekleyenlerin bu-
luşması için bir zemin sunmak. Buluşum’un en önemli kriteri 
ise sadece sosyal fayda sağlayacak projelere açık olması ve bu 
projelere destek vermesi. Ana amaç sosyal fayda sağlayan pro-
jelerin desteklenmesi ve toplumsal dönüşümü sağlamak. 

Buluşum kaynak sağlama modeli ile de diğer platformlardan 
ayrılıyor, şirketlerin sosyal girişimcilere fon sağladığı klasik mo-
delle bireysel bağışçıların sosyal projeleri desteklediği kitlesel 
fonlama yaklaşımının biraraya getirildiği hibrit bir modelle ça-
lışıyor. Buluşum’da sosyal fayda sağlayacak projelerin bireysel 
ve kurumsal destekçiler ile desteklenmesi hedefliyor. 2016 yı-
lında Buluşum platformunda dört sosyal girişim desteklenerek 
ekosistemde faaliyet göstermelerine katkıda bulunuldu. Bulu-
şum platformunun çalışmalarına, 2017’de de devam edilecek.

www.bulusum.biz

Bir Avuç Umut Projesi

Kasım 2015’te baş-
ladığımız  besliyoruz 
projemize 2016 yılın-
da da devam ettik. 
Boyner Grup Gönül-
lüleri 2016 yılında da 
sokak hayvanları için 
çalıştı. Gönüllüler 
Kısırakaya, Bolluca, 
Hadımköy ve Taya 
Kadın Yolu’nda sokak 
hayvanlarını besliyor, 
tedavi ihtiyacı olanla-
rı tedavi ettiriyor. 

Geçekleştirdikleri 
gönüllü işbirlikler ile 
(Maslak Veteriner 
Kliniği, Banvit, Dar-
danel, Göktürk Pati 
Evi) ile 2016 yılında 
300’den fazla sokak 
hayvanının beslen-
mesi, barınması ve 
tedavisi sağlanırken 
700 saate yakın gö-
nüllülük yapıldı. 

Gönüllüler, proje için 
kaynağı  düzenledik-
leri kermes, kaynak 
yaratma kampanya-
sı ile sağlarken bu 
proje kapsamında 
mama ve sağlık hiz-
metleri için bireysel 
bağışçıların ve ku-
rumsal bağışçıların 
yarattığı nakdi  kay-
nak 2016 yıl sonunda 
63 bireysel bağışçının 
destekleri ile 30.000 
TL’ye ulaştı ve bu 

nakdi bağışla tedavi ihtiyacı olan sokak hayvanları tedavi ettirildi 
ve  kuru mama alındı. Ayni destek olarak her hafta ürün veren 
kurumsal sponsorlarımız 2016 yılında 35.600 kg ürün bağışladı. 

Proje, çalışanların çalışmaları ile merkez ofislerde yaygınlaştı-
rıldı. Boyner Büyük Mağazacılık’ta gönüllü projenin kampanya 
giydirmeleri yapılarak gönüllülerin sokak hayvanları için mama 
bırakabileceği köşeler oluşturuldu. 
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Boyner Grup Gönüllüleri  Sahada! 

Grubumuzun kurumsal gönüllülük takımı olan; Boyner Grup 
Gönüllüleri (BGG) 2016 yılında Türkiye’nin en yüksek katılımla 
gerçekleşen ve gelenekselleşmiş, ilk özel Kadınlar Futbol Tur-
nuvası “Kızlar Sahada”ya katıldı. Takımımız cinsiyet eşitliğini 
savunmak ve sivil topluma destek için sahaya çıktı.

Gönüllülerimiz turnuva kapsamında hem sivil topluma destek 
oldu hem de cinsiyet eşitliğini savundu. Turnuvanın ilk günü 
“Cinsiyetçi Sisteme Gol Atalım!” afişi ile gönüllülerimiz cinsiyet 
eşitliğine dikkat çekti.

Gönüllülerimiz fayda sağlarken aynı zamanda turnuvada yer 
alan iki yarışma kategorisinde ödüle layık görüldü. Boyner Grup 
Gönüllüleri Kızlar Sahada Takımı “En Çok Bağış Toplayan Ta-
kım” ve “Doğaya En Dost Takım” seçildi.

Gönüllüler turnuva kapsamında hem sivil topluma destek oldu 
hem de cinsiyet eşitliğini savundu. Hem de spor yaparken de 
aksiyonlarının çevreci bir bakış açısından değerlendirilebile-
ceğini gösterdi.Turnuva kapsamında Boyner Grup Kadın futbol 
takımı en önemli sorumluluk hareketini de çevreye karşı ger-
çekleştirdi. Antrenmanlar ve turnuvaya hazırlık için harcadıkları 
enerjiyi & karbon ayak izlerini  hesapladılar. 

Sonuç ne mi çıktı?

15 Ağaca denk enerji harcandı, çevre için yaratılan negatif etki, 
ÇEKÜL vakfı ile yapılan işbirliği kapsamında  15 ağaç dikimi ger-
çekleştirilerek karbon ayak izi nötrlendi. Gönüllü kadın futbol 
takımı sorumluluğu bütün aşamalara yaygınlaştırdığını simge-
leyen  çevreci  hareketi ile Kızlar sahada’da “Doğaya En dost 
Takım” seçildi.  
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Küresel İlkeler Sözleşmesi Raporda Bulunduğu Bölüm

İnsan Hakları

İlke 1 : İş dünyası ilan edilmiş insan haklarını 
desteklemeli ve bu haklara saygı duymalıdır

Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Paydaşlarımız, 
Çalışma Ekosistemimiz, 
İş Yerinde 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 Sürdürülebilirliği, 
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, 
İş Yerinde Demokrasi

Çevre

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

Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Paydaşlarımız, 
Çevre Duyarlılığımız,

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

Sürdürülebilirlik 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.

Yolsuzlukla Mücadele, 
Etik Kurul.

Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri ve Referansları

1. 
İş yaşamında cinsiyet eşitliği için üst düzeyde liderlik ortaya koyun.

Çalışma Ekosistemimiz
Kadın-Erkek Eşitliği

Değer Zincirimiz
Topluma Katkı

2. 
Kurumunuzda kadın ve erkek tüm çalışanlara adil ve eşit davranın, insan hakları ve 

ayrımcılık yasağı ilkelerine itibar edin ve destek verin. 
Çalışma Ekosistemimiz

Kadın-Erkek Eşitliği

3. 
Kurumunuzda çalışan kadın veya erkek tüm bireylerin cinsiyet farkı gözetmeksizin 

sağlık, güvenlik ve refahlarını garantileyin.
Çalışma Ekosistemimiz 

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği

4. 
Kurumunuzda çalışan kadınları her türlü eğitim ve mesleki gelişim konusunda 

teşvik edin.
Kadın-Erkek eşitliği

5. 
Kurumunuzda girişim, iş geliştirme, tedarik zinciri ve pazarlama süreçlerine ilişkin 
uygulamaların kadınların güçlenmesine yarayacak şekilde yürütülmesini sağlayın.

Değer Zincirimiz

6. 
Eşitliği, çalışanların örgütlenme ve savunuculuk haklarını teşvik ederek 

destekleyin.
Çalışma Ekosistemimiz

7. 
Kurumunuzda cinsiyet eşitliğine ilişkin ilerlemeleyi ölçün ve sonuçlarını 

kamuoyu ile paylaşın.
Çalışma Ekosistemimiz

Kadın-Erkek Eşitliği

Raporla ilgili sorularınız için:
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:15 - 16 34398 Maslak / İstanbul 

Aysun Sayın, Gizem Kahraman Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Departmanı 
asayin@boynergrup.com, gkahraman@boynergrup.com
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Köklü değerlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Boy-
ner Grup, başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek için öne-
mine inandığı kurumsal yönetim anlayışına büyük bir özenle 
uymaktadır. Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.  (“Şir-
ket” veya “Boyner Perakende” veya “Grup”) pay sahiplerinin ve 
diğer tüm paydaşlarının menfaatlerini eşit seviyede korumakta 
ve pazardaki değerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.

2016 yılı faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
(SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (KYT) ekinde yer 
alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden zorunlu olan ilkelere tam 
olarak uyulurken, uygulanması zorunlu olmayanlar Şirket tara-
fından büyük ölçüde benimsenmiş olup, bu kapsamda; Şirket 
bünyesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu daha da geliş-
tirmek üzere 2016 yılında yapılan çalışmalara ilgili bölümlerde 
yer verilmektedir.

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum 
amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada ya-
şanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket’in mevcut 
yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz 
sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilke-
ler üzerinde çalışılmakta olup; Şirket’in etkin yönetimine katkı 
sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının 
tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmak-
tadır. 

2016 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Ser-
maye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Kurul 
Bülteninde yer alan yeni formata uygun olarak hazırlanmıştır.
Hali hazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz 
uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasın-
da bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Şirketimizin Henüz Uyum Sağlamadığı Zorunlu Olmayan 
Kurumsal Yönetim İlkeleri

Henüz uyum sağlanamayan zorunlu olmayan kurumsal yöne-
tim ilkelerine ilişkin KYT madde 8 uyarınca Şirketimizce yapıl-
ması gereken açıklamalar ilke bazında aşağıda sunulmaktadır:

•  1.3.10. Şirketimiz “Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika” oluş-
turmamış ve Genel Kurul onayına sunmamıştır. Öte yandan, 
2016 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 
2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel 
Kurul’da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş ve 2016 
yılı için bağış sınırı belirlenmiştir. Bu çerçevede, destek olu-
nacak kurumlarla ilgili bir sınırlama getirilmeksizin bağış ve 
yardım faaliyetlerinin yürütülmesi öngörülmektedir.

•  1.3.11. Genel Kurul toplantılarımız, kamuya açık olarak ya-
pılmaktadır. Toplantılar menfaat sahipleri ve medya tarafın-
dan izlenebilmektedir. Ancak, bu hususta esas sözleşme-
mizde bir hüküm yer almamaktadır.

•  1.5.2. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun 
olmak üzere, azlık haklarının kullandırılmasına azami özen 
gösterir. Esas sözleşmede özel düzenleme bulunmamakla 
birlikte, bağımsız yönetim kurulu üye yapısı ve SPK hüküm-
leri gereğince esas sözleşmemizde oy kullanma hakkı ve 
e-genel kurul prensipleri belirlenerek, oy kullanma hakları 
Türk Ticaret Kanunu’na da uygun olarak teminat altına alın-
mıştır. Esas Sözleşmemiz’de bireysel bir hak olarak özel 
denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk 
Ticaret Kanunu’nun 438’nci maddesi uyarınca her pay sa-
hibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli ol-
duğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce 
kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa 
kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile Genel Ku-
rul’dan isteyebilir. 2016 yılı içinde pay sahiplerinin bu yönde 
bir talebi olmamıştır.

•  2.1.3. 2016 yılı itibariyle ikinci grupta yer alan Şirketimiz, İn-
gilizce özel durum açıklamalarını ve İngilizce finansal tablo-
lar ile yıllık faaliyet raporunu en kısa sürede  resmi internet 
sitesi vasıtasıyla sunmaktadır.

•  3.1. Şirket çalışanlarına yönelik özel bir tazminat politikası 
bulunmayıp, çalışanlar yasal hakları çerçevesinde tazmin 
edilmektedir. 

•  4.2.4. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği ko-
nusunda çalışmalar devam etmektedir.

•  4.2.5. Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür 
farklı kişiler olup yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması 
ve bu ayrımın yazılı olarak Esas Sözleşme’de ifade edilmesi 
hususları önümüzdeki dönemde daha kapsamlı ele alına-
caktır.

•  4.4.5. Yönetim Kurulu Toplantıları’nın ne şekilde yapılaca-
ğı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmemiştir. Bu 
ilkeye uyum konusu önümüzdeki dönemde daha kapsamlı 
ele alınacaktır. 

•  4.4.7. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri kariyerlerine du-
yulan güven ve yetkinlikleriyle, gizlilik prensipleri içerisin-
de Şirket’e önemli katkılar sunmakta olup, Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nin şirket dışındaki görevlerine yönelik olarak sınır-
landırma getirilmemiş ve Genel Kurul’da üye adaylarının 
grup içinde ve grup dışında aldıkları görevler ve gerekçeleri 
ilgili gündem maddesinde ayrıca belirtilmemiştir. Özellikle 
Bağımsız Üyeler’in iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin 
Yönetim Kurulu’na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınır-
landırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.

•  4.5.5. Şirketimiz Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşmakta olup 
Bağımsız Üye sayısı 3 olarak belirlenmiştir. Komitelerde 
görevlendirme Yönetim Kurulu Üyeleri’mizin bilgi birikimi 
ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrul-
tusunda yapılmakta, bazı Yönetim Kurulu Üyeleri’miz bir-
den çok komitede görevlendirilmektedir.

BÖLÜM I - 
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
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KURUMSAL 
YÖNETİM İLKELERİ 
UYUM RAPORU
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2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kulla-
nımında ayrım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindekiler dı-
şında tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Yatırımcı 
İlişkileri Birimi’ne intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğin-
deki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili 
kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak cevap-
landırılmaktadır.

Şirketimiz internet sitesinde ayrı bir bölüm olarak yer alan “Ya-
tırımcı İlişkileri” üzerinden İngilizce ve Türkçe olarak yatırım-
cıların tam, doğru ve güncel olarak bilgilendirmelerine yönelik 
çeşitli verilere ulaşılabilmektedir. Dönem içerisinde Şirketimiz 
internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileye-
bilecek nitelikte herhangi bir bilgi veya açıklamaya yer verilme-
miştir.

Esas Sözleşme’mizde bireysel bir hak olarak özel denetçi ta-
lep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanu-
nu’nun 438’inci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği 
haklarının kullanılabilmesi için, gerekli olduğu takdirde ve bilgi 
alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olay-
ların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde 
yer almasa bile, Genel Kurul’dan isteyebilir. 2016 yılında pay 
sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. Ayrıca şirket faa-
liyetleri, Genel Kurul’da seçilen Bağımsız Denetçi tarafından 
periyodik olarak denetlenmektedir. 

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin Genel Kurul toplantı gündemi 11 Mart 2016 tarihin-
de ilan edilmiş, Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı ise 5 Nisan 
2016  tarihinde saat 11:30’da, bağlı ortaklığımız Boyner Büyük 
Mağazacılık A.Ş. merkezinde, Büyükdere Caddesi USO Center 
Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak- Şişli/İstanbul adresinde 
gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul toplantılarına davet; Türk Ticaret Kanunu (TTK), 
Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hüküm-
lerine göre, Yönetim Kurulu’nca yapılmaktadır. Genel Kurul’un 
yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığında KAP ve Elekt-
ronik Genel Kurulu Sistemi (EGKS) aracılığı ile gerekli açıkla-
malar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Genel Kurul 
toplantı ilanı, gerekli hukuki mevzuatta öngörülen usullerin 
yanında, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı 
sağlayacak şekilde, internet sitemizde (www.boynerperakende.
com) en geç Genel Kurul toplantısından 21 gün önce yapılmak-
tadır.

Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili 
olarak gerekli dokümanlar kamuya duyurularak, tüm bildirim-
lerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel Kurul 
gündem maddeleri çerçevesinde; yıllık faaliyet raporu, finansal 
tablolar, kurumsal yönetim uyum raporu, kâr dağıtım önerisi, 
bağımsız denetim raporu, Esas Sözleşme’de değişiklik yapıla-
caksa değiştirilen metnin eski ve yeni şekillerini içeren tadil ta-

sarıları, Ücret Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, bağımsız olan-
larla birlikte tüm Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, 
Genel Kurul toplantısından 3 hafta öncesinde şirket merkezi 
ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay yolla ulaşacağı 
şekilde incelemeye açık tutulmaktadır. Ayrıca gündem mad-
delerine ilişkin bilgilendirme dokümanlarında her bir gündem 
maddesi için detaylı açıklama yapılmakta, ilkelerde Genel Kurul 
toplantıları için öngörülen diğer bilgiler yatırımcılara sunulmak-
tadır.

Bu kapsamda toplantıya davet, mevzuata ve Esas Sözleşme 
hükümlerine uygun olarak ve süresi içerisinde, vekâletname 
örneği ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 11 Mart 2016 ta-
rihinde KAP’ta, EGKS’de ve Türkiye çapında yayım yapan bir 
gazetede, 14 Mart 2016 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazete-
si’nde ilan edilmiştir.

5 Nisan 2016  tarihinde elektronik ortamda yapılan Olağan Ge-
nel Kurul Toplantısı, Şirketimizin toplam 57.700.000 TL tutarın-
daki sermayesinin 36.406.364,925  TL’lık payına karşılık gelen 
%63,1 toplantı nisabı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıya pay sa-
hipleri dışında diğer menfaat sahipleri veya medyanın katılımı 
olmamıştır. Söz konusu toplantı için pay sahipleri tarafından 
herhangi bir gündem önerisi iletilmemiştir.

Toplantılara katılımı kolaylaştırmak için, Genel Kurul toplantıla-
rımız bağlı ortaklığımız Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. merke-
zinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde yapılmaktadır.  Ge-
nel Kurul toplantılarımızın yapıldığı mekan tüm pay sahiplerinin 
katılımına imkan verecek şekilde planlanmaktadır.

Ayrıca, Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini 
temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği  internet 
sitemizde ve gazete ilanı ile pay sahiplerinin kullanımına sunul-
maktadır. Toplantı tutanaklarına KAP’tan, EGKS’den ve internet 
sitemizden ulaşılabilmektedir. Ayrıca Şirket merkezinde bu tu-
tanaklar pay sahiplerimizin incelemesine açık olup; talep eden-
lere verilmektedir.

Genel Kurul Toplantısı’nda isteyen ortaklarımıza düşüncelerini 
açıklama ve soru sorma imkânı tanınmakta olup, yatırımcıları-
mızdan toplantıda soru yöneltilmemiştir.

Ücret Politikası, 5 Nisan 2016  tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda 
ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahip-
lerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmıştır. Bu amaçla 
hazırlanan Ücret Politikası, kurumsal internet sitesinde de ya-
yınlanmaktadır.

2015 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel 
Kurul Gündemi’ne ayrı bir madde ilave edilerek ortaklara bil-
gi verilmiş, ayrıca 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için 
Şirket’in 2015 yılı cirosunun %0,07’si  (onbinde yedi) üst sınır 
olarak belirlenmiştir.

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümünde, Sn. Taliye YEŞİLÜRDÜ görev 
yapmaktadır. Şirketimizin Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi (ya-
tırımcı ilişkileri bölümü) yöneticisi olarak 30.12.2013 tarihi iti-
barıyla Taliye YEŞİLÜRDÜ atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri ve Ku-
rumsal Yönetim Müdürü Taliye YEŞİLÜRDÜ, Sermaye Piyasası 
Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı’na ve Kurumsal Yönetim Derece-
lendirme Uzmanlığı Lisansı’na sahip olup, aynı zamanda Şirke-
timizin Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.  Şirket’in Sermaye 
Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordi-
nasyonu sağlamakla da görevlidir.

Söz konusu bölümde görev yapanların bilgileri aşağıda sunul-
muştur.

Adı Soyadı Görevi

Taliye Yeşilürdü Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Tuğba Uysal* Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi

* Şirketimiz nezdinde tam zamanlı olarak görev yapmakta olan 
Tuğba Uysal, 10 Kasım 2016 tarihi itibariyle, Dilge AŞUT’un yeri-
ne Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak atanmış ve KAP’ta 
gerekli açıklama yapılmıştır.

Söz konusu bölümün çalışmaları, Kurumsal Yönetim Komitesi 
tarafından gözetilmekte, pay sahipliği haklarının kullanımı ko-
nusunda faaliyet göstermekte; Yönetim Kurulu’na raporlama 
yaparak ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi 
sağlamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü doğrudan Şirketimiz YK Üyesi ve 
CFO’su Sn. M. Türkay TATAR’a bağlı olarak faaliyet göster-
mektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yürütmekte olduğu faali-
yetlerle ilgili olarak yılda en az bir kez Yönetim Kurulu’na rapor 
sunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2016 yılı Faaliyetlerine 
İlişkin Raporunu 21.02.2017 tarihinde Yönetim Kurulu’na sun-
muştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, gerektiğinde diğer birimlerden gö-
rüş alarak ve bu birimlerle koordinasyon içerisinde pay sahip-
lerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki 
bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak 
şekilde Şirket’in faaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hak-
kında bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri 
arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur.

Bölüm, yıl içerisinde 300’den fazla soruya telefon veya e-posta 
yoluyla cevap vermiştir. Yatırımcı taleplerinin yerine getirilme-
sinde mevzuata uyuma azami özen gösterilmektedir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

•  4.6.1. Şirketimiz Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin 
ücretlendirme politikasını belirlemiş ve icrada görevli üst 
düzey yöneticilerin ücretlendirmesinde Şirket’in perfor-
mansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun 
vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

•  4.6.5. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri genel 
kurulda belirlenmekte olup, ayrıca finansal tablo dipnotla-
rımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere 
yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu 
olarak kamuya açıklanmaktadır.
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4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay sahipleri, çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler ve 
Şirket’e yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sa-
hiplerini kapsayan, Şirket’le ilgili menfaat sahiplerini ilgilendi-
ren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme 
yapılmasına ve gerektiğinde kendileriyle olan ilişkilerin imkan-
lar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gös-
terilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile 
düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi 
niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkanları ölçüsünde, Şir-
ket’in itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

Çalışanlara bilgi aktarımı, çeşitli organizasyonlar ile bir araya 
gelinerek, yöneticiler ile periyodik toplantılar düzenlenerek ve 
intranet vasıtasıyla yapılmaktadır. Bazı önemli duyuru ve me-
sajlar, elektronik posta yoluyla tüm çalışanlara iletilmektedir.

Menfaat sahipleri, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olma-
dığını düşündükleri işlemleri Kurumsal Yönetim Komitesi veya 
Denetimden Sorumlu Komite ile İç Denetim Direktörlüğüne, 
Boyner Grup Etik Kurul aracılığıyla ulaştırabilmektedirler. Şir-
ketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle il-
gili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağ-
lanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız 
denetim konularındaki bildirimleri gizlilik ilkesi çerçevesinde İç 
Denetim Direktörlüğü ve Denetimden Sorumlu Komite tarafın-
dan değerlendirilir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket Esas Sözleşmesi’nde menfaat sahiplerinin şirketin yöne-
timine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. An-
cak Yönetim Kurulu’nda yer alan bağımsız üyeler bir anlamda 
Şirket’in ve hissedarların yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de 
yönetimde temsil edilmesine olanak sağlamaktadır.

Şirketimiz tüm paydaşlarıyla sürekli iletişim halindedir. Onlar-
dan gelen geri bildirimler şirket içi prosedürlere bağlı olarak, 
belirli aşamalardan geçirildikten sonra üst yönetimin değerlen-
dirmesine sunulmakta, çözüm önerileri ve politikalar geliştiril-
mektedir. Şirket’te sendikalı personel bulunmamakta, yalnızca 
bağlı ortaklarımızdan Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.’de 
sendikalı personel bulunmaktadır.

Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik (KSS) Departmanı 
tarafından iç ve dış paydaşlarımızın karar alma mekanizmala-
rına katılımı, görüş ve önerilerinin alınması konusunda gerekli 
iletişim grupları ve toplantılar organize edilmektedir. KSS de-
partmanı tarafından bu konuda iletişim yapılmakta olup ayrıntılı 
bilgi faaliyet raporunun sürdürülebilirlik bölümünde yer almak-
tadır.

Çalışanların yönetime katılımı konusu “yönetime katılım” başlı-
ğı altında  “Boyner Grup Çalışma İlkeleri” kitapçığı ile yazılı hale 
getirilmiştir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Grup’ta, işe alma, iş ilişkisi süreci, ücretlendirme, eğitime ka-
tılım, terfi, emeklilik ve tüm istihdam koşullarında fırsat eşitliği 
sunulur.

Irk, renk, cinsiyet, din, medeni hal, cinsel yönelim, politik görüş 
ya da mensubiyet, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumlu-
luklar, sendikal etkinlik ya da üyelik, fiziksel engellilik ya da yaş 
gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez bu-
luruz. Grupta insan kaynakları uygulamalarımız ile ilgili bilgi bu 
raporun “Çalışma Ortamımız” ile Sürdürülebilirlik bölümünde 
detaylıca ele alınmıştır. Ayrıca her bir grup Şirketimizin altında 
da insan kaynakları politika ve uygulamalarına yer verilmiştir.

İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları “Boyner Grup Çalış-
ma İlkeleri” kitapçığı ile yazılı hale getirilmiştir.

Çalışanlar işe alım sürecinde detaylı olarak yapacakları görev 
ve insan kaynakları süreçleri hakkında bilgilendirilirler. İşe alım 
sonrasındaki insan kaynakları süreçleri çalışanların da katılımı 
ile entegre bir şekilde yönetilmektedir.

Boyner Grup’ta, grup stratejileri ve bu yönde belirlenen şirket 
hedeflerine ulaşmak amacıyla, tüm yönetim ekibinin çalışanları 
doğru yönlendirmesi, sürekli geribildirimde bulunarak çalışa-
nın ve kurumun gelişimine odaklanması amacıyla performans 
yönetim süreci bulunur. Performans yönetimi adil bir süreçtir. 
Çalışan ile yöneticisi birlikte kişinin mevcut rolünün gerektirdiği 
ve şirket hedeflerine katkı sağlayacak hedefleri ve yetkinlikleri 
belirler. Yıl ortasında ve yıl sonunda performans değerlendirme 
görüşmeleri karşılıklı yapılır, insan kaynakları ile paylaşılır. 

Şirketimizde adil bir performans değerlendirme sistemi bulu-
nur. Boyner Grup temel değerler ve pozisyona yönelik yetkinlik-
ler ile iş hedefleri değerlendirilir.  

Çalışanlarımızın refah ve mutluluğunu tesis etmeye yönelik 
faaliyet gösteren İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulumuzda çalışan 
temsilcilerimiz görev almaktadır. Çalışan temsilcilerimiz çalı-
şanlarımızın onayı ile görev almış olup, çalışanlarımızın öneri 
ve şikayetlerini Kurul’a taşımak ve Kurul kararlarının oluşturul-
masında tam yetkili olarak görev almak üzere faaliyette bulu-
nurlar.

Boyner Grup genelinde uygulanan insan kaynakları süreçle-
rinde standardizasyon ve verimlilik sağlanması için çalışmalar 
yürütülmektedir.

BÖLÜM IV - 
MENFAAT SAHİPLERİ

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan 
hissedarların veya vekillerin her pay için bir oy hakkı bulunmak-
tadır.

Herhangi bir hissedar ile Şirket arasında karşılıklı iştirak ilişkisi 
bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların 
temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların tale-
bi üzerine gizli oya başvurulabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Hissedarlar, kendisi veya eşi yahut usul ve füru ile şirket ara-
sındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kulla-
namazlar.

Esas Sözleşmemizde azlığın yönetimde temsilini öngören veya 
zorlaştıran, azlığın sermayenin yirmide birinden daha düşük 
şekilde belirlenmesine yönelik herhangi bir hüküm bulunma-
maktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirket’te kârdan pay alma ve yönetimi belirleme konusunda im-
tiyazlı hisse bulunmamaktadır.

5 Nisan 2016 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısın-
da, SPK Tebliği ile TMS/TFRS uyarınca hazırlanan  2015 yılına 
ait finansal tablolarda 381.635.408,-TL ana ortaklığa ait “Konso-
lide Net Dönem Zararı” elde edilmesi, yasal finansal tablolarda 
318.429.910, -TL zarar oluşması nedeniyle, kâr dağıtımı yapıl-
maması ve 318.429.910, -TL’nin geçmiş yıl zararlarına eklen-
mesi hususu ve kâr payı dağıtım tablosunun onaylanması hu-
susu ile Şirket ana ortağı Boyner Holding A.Ş. vekilinin Şirketin 
31.12.2015 tarihli bilançosunda görülen 867.300.000.-TL Hisse 
Senetleri İhraç Primi (Emisyon Primi)  tutarının, Türk Ticaret 
Kanunu 519. madde gereğince Şirketin yasal finansal tablola-
rında yer alan zararlarının kapatılmasında kullanılması önerile-
ri ve kâr payı dağıtım tablosu kabul edilmiştir.

Yeni Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanmış 
kâr dağıtım politikamız 5 Nisan 2016 tarihli Olağan Genel Ku-
rul toplantısında pay sahiplerimizce onaylanmış olup, kurumsal 
internet sitesinde yayınlanmaktadır. Kâr dağıtım politikası şir-
ketimizin 2015 yılına ilişkin faaliyet raporunda da yer almıştır.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi’nde pay devrini kısıtlayan hükümler bu-
lunmamaktadır. 

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun da 
öngördüğü SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şe-
kilde www.boynerperakende.com internet adresindeki Boyner 
Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Web Sitesi aktif olarak 
kullanılmaktadır. Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.  
tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerin-
den erişim imkânı sağlanmaktadır. Web Sitesi buna uygun ola-
rak yapılandırılmış ve bölümlendirilmiştir. Bu kapsamda, şirke-
tin son 5 yılına ait bilgilerine internet sitesinde yer verilmektedir. 
Web Sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin ön-
gördüğü içerikte ve şekilde düzenlenmiş olup, Türkçe bilgilerin 
büyük bir kısmı yabancı yatırımcılar da düşünülerek, İngilizce 
olarak web sitesinde yayınlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Teb-
liği ile “Özel Durumlar Rehberi” çerçevesinde güncellenen 
Şirketimiz Bilgilendirme Politikası, Kurumsal Yönetim Komi-
tesinin da onayı doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 
14.07.2014 tarihli toplantısında kabul edilmiş, resmi web sitesi 
adresi de yeni unvanımıza paralel olarak www.boynerperaken-
de.com  olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, Şirketimiz internet sitesi 
gözden geçirilerek, kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum açı-
sından gerekli revizyonlar yapılmıştır.

3.2. Faaliyet Raporu

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.  Faaliyet Raporu, 
Sermaye Piyasası Kurulu ilgili Tebliğ’i ve Kurumsal Yönetim 
İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilerek hazırlanmaktadır. De-
taylı hazırlanan faaliyet raporları Şirket’in www.boynerperaken-
de.com internet sitesinde yayınlanmaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU 
AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
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5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu’nda görev alan üyeler, icrada görevli olanlar ve 
olmayanlar olarak ikiye ayrılır.

Şirket, 5 kişiden az ve 9 kişiden fazla olmamak üzere Hissedar-
lar Genel Kurulu’nca seçilecek Yönetim Kurulu tarafından tem-
sil ve idare olunur. Hissedarlar Genel Kurul’u, Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nin seçimi sırasında Yönetim Kurulu’na seçilecek üyele-
rin adedini yukarıdaki sınırlar dahilinde tespit eder.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çoğunluğu icrada görevli olmayan 
ve Yönetim Kurulu Üyeliği haricinde Şirket’te herhangi bir idari 
görevi bulunmayan kişilerden oluşmaktadır.

Bağımsız Üyeler dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri en az bir yıl, 
en çok üç yıl için seçilirler. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 
görev süresi üç yıla kadar olup tekrar aday gösterilerek seçile-
bilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyesi yeniden 
seçilebilir.

Bağımsız Üyeler haricindeki, görev süreleri sona ermeden ve 
her ne sebeple olursa olsun üyeliklerden birinin açılması ha-
linde, diğer üyeler boşalan üyelik için bir yenisini seçmekle mü-
kelleftirler. Yeni seçilen üye ilk Genel Kurul’a kadar görev yapar. 
Asaletinin ilk Genel Kurul tarafından tasdik olunması üzerine 
üyelik süresi, çıkan üyenin görev süresi kadar uzar.

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu Üyeleri’ni her za-
man değiştirebilir. Yönetim Kurulu seçimini müteakip yapacağı 
ilk toplantısında üyelerden bir başkan ve bir başkan vekili seçer. 
31.12.2016 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel 
Müdürümüze ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. 5 Nisan 2016 
tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim 
Kurulu’nun 3’ü bağımsız olmak üzere toplam 9 üyeden oluş-
ması, bağımsız üyelerin görev sürelerinin 1 yıl, diğer üyelerin 
görev sürelerinin ise 3 yıl olması karara bağlanmıştır.

BÖLÜM V -
YÖNETİM KURULU

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği

Şirketimizde, insan onuruna yakışan iş ve çalışma koşulları 
sunarız. Çalışanların sağlıklı yaşam haklarına saygı duyarız, bu 
anlamda tüm bina ve tesislerimizde iş sağlığı ve çalışan güven-
liği tedbirleri alınmıştır.

İşyerlerimizin çalışanlarımız için daha sağlıklı ve güvenli olması 
kadar çalışanlarımızın işlerinden ve iş ortamlarından keyif al-
malarını da önemsiyoruz. Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerin-
de zihinsel, bedensel, duygusal ve ruhsal alanlarda kendilerine 
yatırım yapmalarını destekliyor ve teşvik ediyoruz.

Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği eğitimlerinin yanı 
sıra pratik bilgileride edinebilecekleri “Sağlıklı, Güvenli ve Keyifli 
Çalışmalar!” el kitabımız ile bilgilendiriyoruz. İş Sağlığı ve Çalı-
şan Güvenliği konusunda yapılan çalışmaların detayları Sürdü-
rülebilirlik bölümü altında yer almaktadır.

4.4. Etik Kurullar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik, iş stratejilerimizin ve 
faaliyetlerimizin yapılandırılmasında, iç ve dış paydaşlarımızın 
bütününü kapsayan bir yönetim yaklaşımı olarak ele alınır. Ça-
lışanlarımıza insan onuruna yakışan çalışma ortamı sunmak, 
müşterilerimize koşulsuz müşteri mutluluğu ilkesiyle hizmet 
vermek, üretim ve operasyonlarımızın çevreye olan etkisini 
minimize etmek ve çevre dostu uygulamalara imza atmak, te-
darik zincirimizde sosyal ve çevresel alanlarda etki sağlamak, 
toplumsal projeleri hayata geçirmek, iş ortaklarımızın katılım 
ve katkılarını almak sürdürülebilirlik çalışmalarımızın ana hat-
larıdır.

“Boyner Grup Çalışma İlkeleri” yazılı hale getirilmiş ve bir kitap-
çık vasıtasıyla tüm Boyner Grup çalışanlarına duyurulmuştur.  
“Grup Çalışma İlkeleri ve Değerleri” de Boyner Grup internet 
sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Etik Kurul

“Boyner Grup Çalışma İlkeleri”ne ve yasaya aykırı durumlarda 
ortaya çıkabilecek uyarı, şikâyet ve ihbarları incelemek ve ge-
rekli değerlendirmeleri yapmak amacıyla grup şirketlerimizin 
kendi bünyelerinde ve Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları 
A.Ş.’ de  Etik Kurullar vardır. 

Çalışanın etik olmadığını düşündüğü bir durum ya da olay kar-
şısında kendi şirketindeki etik kurula şikayette bulunabilir ve 
durumu bildirebilir. Durumun çözümlenmesi için doğrulama 
araştırması ile yola çıkılır, vakanın doğruluğu neticesinde iç 
soruşturmanın detayı raporlama sistemi ile kayıt altına alınır. 
Boyner Grubu şirketleri içerisinde etik sorunların veya durum-
ların çalışanlar tarafından bildirilebilmesi için her şirketin etik 
kuruluna özel mail adresleri tanımlanarak, çalışanların etik ol-
mayan durum ile karşılaştığında başvuracağı mecraya yönelik 
iletişim kanalları yaratıldı. Etik Kurul, kendisine iletilen konular-
la ilgili olarak gerekli incelemeyi yapar, bir ihlal oluşturduğunu 

tespit ettiği durumlarda doğrulama çalışmaları beraberinde iş 
ilişkisinin sonlandırılmasına kadar çeşitli yaptırım önerilerinde 
bulunabilir. Şirketlerimizin etik kurulunda çözülemeyen mese-
leler Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Etik Kuru-
lu’na taşınabilir.
2016 yılında Boyner Perakende Etik Kuruluna yapılan tüm baş-
vurular, çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda gelen şikâ-
yetler dahil olmak üzere, gerekli inceleme ve raporlama ça-
lışmaları yapılarak sonuçlandırılmıştır. Etik Kurulu, inceleme 
raporlarında yer alan tespitleri değerlendirerek gerekli yaptırım 
kararlarını almıştır.

Topluma Katkı

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

Şirketimizin ağırlıklı desteği özellikle, kadının sosyo-ekonomik 
konumunu yükseltmeye yönelik çalışmalara, gençlerin eği-
tim, kişisel gelişim ve demokratik katılımına ve kültür-sanat 
etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve desteklenmesine yönelik 
olmuştur. Bu bağlamda sosyal sorumluluk çalışmalarımızın 
yapılandırılması ve uygulanması sürecinde yer alarak işbirliği 
yaptığımız sivil toplum kuruluşların faaliyetlerini hem çalışanla-
rımızın gönüllüğü hem de şirketlerimizin maddi desteği ile ger-
çekleştirmekteyiz. Faaliyet raporumuzun sürdürülebilirlik bö-
lümünde topluma katkı projelerimizin detaylarını bulabilirsiniz.

Çevre Duyarlılığımız

Şirketimiz ürün ve hizmetlerimizin olumsuz çevre etkisini 
azaltmak için daha az hammadde ve yardımcı madde, enerji, 
su kullanır, katı atıklarımızı sınıflandırarak ruhsatlı alanlarda 
depolarız.

İşlem sonrası açığa çıkan katı atık, su ve hava emisyonlarında 
ulusal ve uluslararası standartları gözetiriz. Bu kapsamda şir-
ketlerimizde farklı projeleri hayata geçiriyor ve başarılı uygula-
malarımızı diğer şirketlerimize yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 
Çevre duyarlılığımız yalnızca şirket performanslarımız kapsa-
mında değil aynı zamanda tedarik zincirimiz için de geçerlidir ve 
bu kapsamda tedarikçilerimizin enerji, su ve atık yönetimlerini, 
yasalara uygunluk kapsamında sosyal uygunluk denetimlerimiz 
ile izliyoruz.

Şirketlerimizin genel merkezlerinde ve mağazalarımızda katı 
atık ayrıştırma yapılmaktadır ve bertaraf için çalıştığımız firma-
lar sertifikalıdır. Bağlı ortaklığımız bünyesindeki üretim tesisi-
miz organize sanayi bölgesi sınırlarında faaliyet yürütmektedir. 
Katı atık için belediye ile işbirliği yapılmış, atık su için organize 
sanayi bölgesinin su arıtma tesisi kullanılmaktadır. Faaliyet 
raporumuzun sürdürülebilirlik bölümünde çevre projelerimizi 
detaylı olarak bulabilirsiniz.
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Adı Soyadı Unvanı

İcracı / 
İcracı Değil / 
Bağımsız Görev Aldığı Diğer Kurumlar

H. Cem Boyner Başkan İcracı Grupiçi
- Boyner Holding A.Ş. - YK Başkanı ve CEO
- Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. - YK Başkanı
- AY Marka Mağazacılık - YK Başkanı
- Beymen Mağazacılık - YK Başkanı
- Altınyıldız Tekstil - YK Başkanı
- BR Mağazacılık - YK Başkanı
- Diğer grup şirketlerinde YK Başkanlığı

Massimo Piombini Üye İcracı Değil Grupdışı
- Valentino S.p.A., İtalya’da Ticaret Direktörü ve diğer Valentino 
grubu şirketlerinde YK Üyesi ve/veya Direktör

N. Ümit Boyner Üye İcracı Değil Grupiçi
- Boyner Holding A.Ş. - YK Üyesi 
- Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. - YK Üyesi 
- Beymen Mağazacılık - YK Üyesi
- Altınyıldız Tekstil - YK Üyesi
- Diğer grup şirketlerinde YK üyelikleri
Grupdışı
- Euler Hermes - YK Üyesi

M. Türkay Tatar Üye İcracı Grupiçi
- Boyner Holding A.Ş. - Başkan Yardımcısı
- Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. - YK Üyesi
- AY Marka Mağazacılık - YK Üyesi
- Altınyıldız Tekstil - YK Üyesi
- Beymen Mağazacılık - YK Üyesi
- Diğer grup şirketlerinde YK üyelikleri

Serdar Sunay Üye İcracı Grupiçi
- Boyner Holding A.Ş.-Başkan Yardımcısı
- Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.- YK Üyesi
- AY Marka Mağazacılık - YK Üyesi
- Beymen Mağazacılık - YK Üyesi
- Altınyıldız Tekstil - YK Üyesi
- Diğer grup şirketlerinde YK üyelikleri

N. Mehmet İnal Üye /
Genel Müdür

İcracı Grupiçi
- Boyner Holding A.Ş. - Başkan Yardımcısı
- Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. - YK Üyesi
- AY Marka Mağazacılık - YK Üyesi
- Beymen Mağazacılık - YK Üyesi
- Altınyıldız Tekstil - YK Üyesi
- BR Mağazacılık - YK Üyesi
- Diğer grup şirketlerinde YK üyelikleri

Tayfun Bayazıt Üye İcracı Değil /
Bağımsız

Grupdışı
- Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. - Bağımsız YK Üyesi
- Migros Ticaret A.Ş. - Bağımsız YK Üyesi
- TAV Havalimanları Holding A.Ş. - Bağımsız YK Üyesi
- Borsadışı çeşitli şirketlerde YK üyelikleri

Elif Ateş Özpak Üye İcracı Değil /
Bağımsız

Grupdışı 
- Crescent Capital Advisory Limited - Türkiye Temsilcisi
- 11880 BN Telekom Haberleşme Ticaret A.Ş. - YK Başkan Yard.

Sabri Metin Ar Üye İcracı Değil /
Bağımsız

Grupdışı 
- Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. - YK Üyesi 
- Canyon Venture Partners International Financial Advisors -   
   Yönetim Kurulu Başkanı
- Columbia Hudson Ventures L.L.C. (Oregon/U.S.A) ve 
   Reydel Automotive (Paris/Fransa) YK Üyesi 

Tayfun Bayazıt’ın Borsadışı çeşitli şirketlerdeki diğer görevleri 
Faaliyet raporunun 122. sayfasında yer almaktadır.

Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür/CEO 
görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim 
Kurulu Üyeleri’nin şirket işleri için gereken zamanı ayırmala-
rına özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya 
görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. 
Özellikle Bağımsız Üyeler’in iş deneyimleri ve sektörel tecrü-
belerinin Yönetim Kurulu’na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir 
sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Ayrıca, 28 Nisan 2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda,

a)  Mustafa Türkay Tatar’ın Finansman ve Mali İşlerden (CFO) 
sorumlu,

b)  Serdar Sunay’ın perakende faaliyetleri ve yatırımlarından 
sorumlu,

icracı yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmalarına karar ve-
rilmiştir.

Şirketimizin üç bağımsız üyesi bulunmaktadır. Yönetim kuru-
lunda biri bağımsız olmak üzere, iki kadın üye (%22,2)  yer al-
maktadır. Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için henüz 
bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, bu konuya 
ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Aday Gösterme Komitesi’nin görevini yürütmekte olan Ku-
rumsal Yönetim Komitesi’ne 2016 yılı için sunulan 3  bağımsız 
üyelik için aday sayısı 3 olup, adaylık beyanı ve özgeçmişleri 9 
Mart 2016 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Ku-
rulu’nun toplantılarında değerlendirilerek bağımsız üye adayı 
olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. 2016 yılı faaliyet dö-
nemi itibarıyla, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya 
çıkmamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin bağımsızlık beyanları fa-
aliyet raporunun, 2016 yılı olağan genel kurul gündemine ilişkin  
bölümde yer almaktadır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Şirket Esas Sözleşme-
sinde açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği 
hususların, ilgili birimlerce şirket üst yönetimi ve Yönetim Ku-
rulu Üyeleri’ne bildirilmesiyle belirlenmektedir. Yönetim Kurulu 
ayrıca şirket işlerinin gerektirdiği her zaman başkan yahut baş-
kan vekilinin isteği ile toplanır. 

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, Yönetim Ku-
rulu kararları üyelerden birisinin muayyen bir hususa dair yap-
tığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de 
verilebilir.

Toplantılara çağrı, telefon ve e-mail aracılığıyla yapılmaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde toplanmak-
tadır. Yönetim Kurulu 2016 yılında dördü stratejik konuların de-
ğerlendirildiği toplantılarda olmak üzere toplam 30 adet karar 
almıştır. Toplantılara genellikle bütün üyeler katılmaktadırlar. 
2016 yılı faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir muhalif kalınan 
konu olmamıştır. Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geç-
memektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ağırlıklı oy hakkı ve/
veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket içi hizmetlerle ilgili olarak bil-
gilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere kurulmuş bir sek-
reterya bulunmaktadır.

2016 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul 
onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya 
önemli nitelikte işlem gerçekleşmemiştir.

Boyner Holding A.Ş.’nin iştirakler/bağlı ortaklıklarının Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerini de kapsayan teminat 
tutarı 50 milyon ABD Doları olan “Yönetici Sorumluluk Sigorta-
sı” bulunmaktadır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin 
Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim 
Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmaktadır. 
Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme ve Ücret Komitele-
rinin görevlerini de yerine getirmektedir.

Komite başkanlıkları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nce yü-
rütülmektedir. Komitelere ait Çalışma Esasları Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanmış ve internet sitemizde yayınlanmıştır. 

Şirketimiz Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşmakta olup Bağımsız 
Üye sayısı 3 olarak belirlenmiştir. Komitelerde görevlendirme 
Yönetim Kurulu Üyeleri’mizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikka-
te alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmakta, bazı 
Yönetim Kurulu Üyeleri’miz birden çok komitede görevlendiril-
mektedir.

Yönetim Kurulu, komite çalışmalarından beklenen faydanın te-
min edildiği görüşündedir.

Denetimden Sorumlu Komite Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda-
dır.

Adı 
Soyadı

Komite’deki 
Unvanı

Eğitim 
Dalı

Yönetim Kurulu 
Unvanı

Tayfun 
Bayazıt Başkan İşletme Bağımsız Üye

Elif Ateş 
ÖZPAK Üye Hukuk Bağımsız Üye
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Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları şirketimiz 
internet sitesinde ilan edilmiş olup, Denetim Komitesi; 2016 
yılında, bağımsız denetçinin seçimi; kamuya açıklanacak yıllık 
ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe 
ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin görüş-
lerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda-
dır.

Adı 
Soyadı

Komite’deki 
Unvanı

Eğitim 
Dalı

Yönetim Kurulu 
Unvanı

Elif Ateş 
Özpak Başkan Hukuk Bağımsız Üye

Nazlı Ümit 
Boyner Üye Ekonomi Üye

Taliye 
Yeşilürdü Üye İşletme -

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Çalışma Esasları Şirketimiz 
internet sitesinde ilan edilmiş olup, Komite Kurumsal Yönetim 
uygulamalarını ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Rapo-
ru’nu değerlendirmekte, yatırımcı ilişkileri bölümünün çalış-
malarını koordine etmektedir. Ayrıca, Aday Gösterme ve Ücret 
Komitelerinin görevlerini de yerine getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler 
aşağıdadır.

Adı 
Soyadı

Komite’deki 
Unvanı

Eğitim 
Dalı

Yönetim Kurulu 
Unvanı

Elif Ateş 
Özpak Başkan Hukuk Bağımsız Üye

Sabri Metin 
Ar Üye İşletme Bağımsız Üye

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebi-
lecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli 
önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalış-
malar yapan Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin çalışma 
esasları şirketimiz internet sitesinde ilan edilmiş olup, yılda 6 
defa toplanarak karar almaktadır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket ortaklarının hak ve çıkarlarını korumaya yönelik olarak, 
Şirket içi ve Şirket dışı risklere karşı öneriler üretmek ve faali-
yetlerin bütçe, yönetmelik, prosedür ve talimatlara, yasal mev-
zuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğu, 
tüm şirket yöneticileri tarafından görev ve sorumluluk alanları 
çerçevesinde düzenli olarak araştırılmakta ve denetlenmekte-
dir.

Bilgi teknolojilerinin denetim ve güvenliği ISO 27001 (Uluslara-
rası Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri) çerçevesinde gerçek-
leştirilmektedir.

Başta likidite, kredi, kur ve stok yönetimi olmak üzere tüm fi-
nansal riskler düzenli olarak izlenmekte ve Yönetim Kurulu so-
nuçlarla ilgili olarak bilgilendirilmektedir.

Şirket bünyesinde yürütülen iç denetim biriminin yapılandırma 
çalışmaları tamamlanmış olup Grup şirketleri ile koordinasyon 
içinde faaliyette bulunmaktadır.

Grup şirketlerinde risk yönetim sistemi oluşturulması çalışma-
ları devam etmektedir. İlgili birimler bu konuda CFO’ya rapor-
lama yapmaktadır. Grup’un maruz kaldığı başlıca riskler; finan-
sal riskler, stratejik riskler, operasyonel riskler, itibar riski ve 
hukuki riskler olarak beş ana başlıkta takip edilmekte ve Risk 
Yönetim Komitesi ile Yönetim Kurulu periyodik olarak bu riskler 
hakkında bilgilendirilmektedir. Risk yönetimine ilişkin detaylı 
bilgiler faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin stratejik hedefleri Şirket yöneticilerimiz tarafından, 
ekonomik parametreler, piyasa ve rekabet koşulları, Şirketimi-
zin kısa ve uzun vadeli hedefleri, dikkate alınarak belirlenir ve 
Şirket Yönetim Kurulu’na sunulur. Bu strateji ve hedefler Yöne-
tim Kurulumuz tarafından incelenerek değerlendirilir.

Yönetim Kurulu’na sunulan bu hedef ve stratejilere ait gerçek-
leşmeler, mevzuata uygun sürelerde her çeyrekte yapılan Yö-
netim Kurulu toplantılarında gözden geçirilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında sunulan yıllık bütçe ve gerçek-
leşme düzeyi, Şirket’in bulunduğu sektör ile Şirket’in sektör 
içindeki durumu, dönem içinde gösterdiği performans, Şirket’in 
mali durumu, geçmiş dönem performansları göz önünde bu-
lundurularak değerlendirilmektedir.

Şirketimiz misyon ve vizyonu ile, belirlenen büyüme ve genişle-
me stratejilerimiz her yıl bütçe görüşmeleri ile birlikte yeniden 
gözden geçirilir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan 
her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde 
kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren şirketi-
mizin “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Üc-
ret Politikası” 5 Nisan 2016  tarihli olağan Genel Kurul’umuzdan 
3 hafta önce yayınlanan “Bilgilendirme Dokümanı” aracılığı ile 
internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş ve 
Genel Kurul’u takiben uygulamaya alınmıştır. Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesin-
de yapılan ödemeler toplamı, Kurumsal Yönetim Komitesi (Üc-
ret Komitesi) tarafından değerlendirilmektedir.

Grup, faaliyet gösterilen pazarlarda artan belirsizliklerin/riskle-
rin aynı zamanda kendi fırsatlarını da içerdiği anlayışı çerçeve-
sinde, söz konusu belirsizliklerden fırsatlar yaratarak başarısını 
sürdürmektedir. Risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçül-
mesi ve yönetilmesi suretiyle gerçekleştirilen risk yönetimiyle 
söz konusu risklerden doğabilecek zararlar yok edilebilmekte/
azaltılabilmekte ve sürdürülebilir büyüme sağlanabilmektedir. 
Sürdürülebilir bir yönetim ve sağlıklı bir büyüme için risk yö-
netiminin taşıdığı önemin bilinciyle, etkin risk yönetimi anlaşı 
güçlendirilerek iş süreçlerinin yönetiminde risklerin sistematik 
değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Grup, önümüzdeki süreçte 
risklerini bu anlayış doğrultusunda yöneterek tüm paydaşlarına 
değer yaratmaya devam edecektir.

Etkin bir kurumsal yönetimin temelinde, yönetim faaliyetlerini 
destekleyen, şirketin etik değerlerini ve genel davranış kural-
larını belirleyen güçlü bir kontrol ortamının bulunması gerekir. 
Risk yönetimi ve iç denetim fonksiyonları ise kontrol ortamının 
önemli ve ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Risk odaklı ve risk-
lerin etki derecesini azaltmaya yönelik faaliyetler bizim denetim 
yaklaşımımızın ana unsurlarını oluşturmaktadır.

Grubumuzda yürütülmekte olan risk bazlı iç denetim faaliyetleri 
kapsamında;

I. Stratejik iş hedeflerinin gerçekleştirilmesine engel olabile-
cek risklerin öngörülmesini sağlamak,

II. Sıralanabilir, kategori edilebilir ve öncelik verilen riskleri 
birlikte sınıflandırılmak,

III. Tanımlanan ve sınıflandırılan risklerin meydana gelme ola-
sılığını ve etkilerini belirlemek,

IV. Organizasyonun anahtar iş süreçleriyle stratejik ve süreç 
risklerinin ilişkilendirmek,

V. Değişen iş riskleri doğrultusunda, İç Denetim Planı’nda 
gerekli değişiklikler için güncellemenin ve periyodik deği-
şikliklerin sağlanması için planlama yapmak, hususları yer 
almaktadır.

RİSK YÖNETİMİ VE 
İÇ DENETİM

Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst 
düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara para-
lel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Şirketimizin 5 
Nisan 2016  tarihinde gerçekleştirilen Yıllık Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeler’ine aylık brüt 
8.100-TL ödenmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri’mize veya yöneticilerimize şirket tara-
fından borç verilmesi, kredi kullandırılması, lehlerine teminat 
verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu 
değildir. 
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Borçlanma Aracı İhracı

2016 yılı içerisinde, Şirketimiz tarafından ihraç limitlerimiz kap-
samında gerçekleştirilen borçlanma aracı ihracı bulunmamak-
tadır.

25 Kasım 2016 tarihinde toplam 50 milyon TL’lik borçlanma 
aracı itfa olmuş, anapara ve son kupon ödemeleri gerçekleş-
tirilmiştir.

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’nin yurt içinde hal-
ka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış 
şeklinde toplam 300.000.000 TL (üçyüzmilyon)  nominal tutar-
daki borçlanma aracı ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından 10 Ekim 2016 tarih ve 119/BA-873 numara ile onay-
lanmıştır.

2016 YILI İÇERİSİNDE 
ÇIKARILAN SERMAYE 
PİYASASI ARAÇLARI

Ticaret Unvanı  : Boyner Perakende ve Tekstil 
   Yatırımları A.Ş.
Adresi  : Eski Büyükdere Cad. Park Plaza 
   No:14 Kat:15-16 
   Maslak-Sarıyer/ İSTANBUL
Ticaret Sicili ve Num. : İstanbul Ticaret Sicili / 45451
İnternet Sitesi Adresi  : www.boynerperakende.com,   
   www.boynergrup.com
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi  : 57.700.000 TL
BIST Kodu : BOYP

Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 
Bilgileri

Yıl içinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket ortaklık yapısında meydana gelen değişiklikler akabin-
de, hissedarlar arasında varılan anlaşma neticesinde Şirket 
Ana Sözleşmesi’nde Şirket’in faaliyetlerine ve yapabileceği 
işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında ve Genel Kurul 
kararlarında belirli çoğunluk oranları belirlenmesine dair, Ser-
maye Piyasası Kurulu’nun 14.10.2015 tarihli, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan 02.02.2016 
tarih ve 13553550 sayılı izni ile onayladığı şekliyle Yönetim Kuru-
lu’nun, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulunun Görev 
ve Yetkileri” başlıklı 17., “Nisaplar, A-Müzakere Nisabı” başlık-
lı 26., “B-Karar Nisabı” başlıklı 27., “Karın Tesbiti ve Dağıtımı” 
başlıklı 32., “İlanlar” başlıklı 35. maddelerinin değiştirilmesi 
önerisi 5 Nisan 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 
onaylanmış ve 20.04.2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Mü-
dürlüğü tarafından tescil edilmiştir. 

Esas sözleşme değişiklik metinleri 2015 yılına ilişkin faaliyet ra-
porunda yer almıştır.

Bağlı Şirket Raporu

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Tica-
ret Kanunu’nun 199’uncu maddesi uyarınca, Boyner Perakende 
ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk 3 ayı 
içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hakim or-
tağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek 
ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle 
yükümlüdür.

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu ta-
rafından hazırlanan Rapor’da “Boyner Perakende ve Tekstil Ya-
tırımları A.Ş.’nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları 
ile 2016 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin ya-
pıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda 
tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun 
bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan 
veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve 

HUKUKİ AÇIKLAMALAR

bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem 
veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denilmektedir.

Şirket aleyhine açılan ve şirket’in mali durumunu ve 
faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası 
sonuçları hakkında bilgiler

Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek 
büyüklükte şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bu-
lunmamaktadır. Konuya ilişkin açıklama 01.01.2016-31.12.2016 
dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 17 no’lu dipnotunda yer 
almaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket 
ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli 
yaptırımlara ilişkin açıklamalar 

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümleri-
ne aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari 
veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu 
Denetimine İlişkin Açıklamalar 

2016 yılı içerisinde kamu kurumlarınca olağan denetimler ya-
pılmış olup, tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim 
bulunmamaktadır.

Şirket Özkaynakları Hakkında Açıklama

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 133.003.511 TL olan özkaynak 
seviyesi ile, TTK’nın 376. maddesine ilişkin yapılan değerlen-
dirmeye göre, Şirket sermayesi ile kanuni yedek akçeleri top-
lamının yarısının cari dönem zararı sebebiyle karşılıksız kaldığı 
görülmektedir. 

Şirket’in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemi içerisinde Şirketimiz ta-
rafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’nin 
6’ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleş-
me’ de belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul’ca belirlenmeli 
ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul’da ortakla-
rın bilgisine sunulması zorunludur, 2016 yılı içinde vakıf ve der-
neklere yapılan bağış tutarı 709.950,-TL’dir.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2 0 1 6  F A A L İ Y E T  R A P O R U  v e  S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K  R A P O R U118 119



2016 YILI OLAĞAN GENEL 
KURUL GÜNDEMİ 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,

2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, 
müzakeresi ve onaylanması,

3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Ra-
por Özeti’nin okunması,

4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların 
okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre yıl içeri-
sinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin 
onaylanması,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden do-
layı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 

7. Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 
Yönetim Kurulunun 2016 yılı hesap dönemine ilişkin kâr 
dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağ-
lanması,

8. Görev süreleri dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri-
nin görev sürelerinin belirlenmesi ve seçilmeleri,

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” 
ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay 
Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belir-
lenmesi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı’ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yö-
netim Kurulu’nun, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Nisap-
lar, A-Müzakere Nisabı” başlıklı 26. ve  “B-Karar Nisabı” 
başlıklı  27. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki öne-
risinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu dü-
zenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapı-
lan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanma-
sı,

Toplantı Yeri  : Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak Şişli İstanbul
Toplantı Tarihi  : 30 Mart 2017 Perşembe
Toplantı Saati  : 11:00

13. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sa-
hiplerine bilgi verilmesi ve  2017 yılında yapılacak bağış 
ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 
yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve 
kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususun-
da pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15. Yönetim kontrolünü  elinde bulunduran pay sahipleri-
ne, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve 
bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakın-
larına; Türk Ticaret Kanunu’ nun 395 ve 396. maddeleri 
çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu 
“Kurumsal Yönetim Tebliği” doğrultusunda 2016 yılı içe-
risinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkın-
da pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16. Dilek ve görüşler.
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TAYFUN BAYAZIT 

S. Illinois Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans ve Columbia 
Üniversitesi Finans ve Uluslararası İlişkiler alanlarında Yüksek 
Lisans derecesi alan Bayazıt, bankacılık kariyerine Citibank’ta 
başladı. 13 yıl Çukurova Grubu bünyesinde üst düzey yöneticilik 
görevlerinde bulundu. 2001 yılında Dışbank CEO’luğunu üstlen-
di. 2005’te Fortis Türkiye CEO’luğu ve Küresel Yönetim Komitesi 
üyeliğine getirildi. Nisan 2007’de Yapı Kredi’ye Murahhas Üye ve 
Genel Müdür olarak döndü ve bilahare 2009 başında Koç Hol-
ding Bankacılık ve Sigorta Grubu ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerini üslendi. Ağustos 2011’de “Bayazıt Danış-
manlık Hizmetleri”ni kuran Bayazıt, 2014-2016 yıllarındaBoyner 
Büyük Mağazacılık A.Ş. yönetim kurulunda bağımsız üye olarak 
görev yapmıştır.

Tayfun Bayazıt, Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. 
Şti.’nin kurucu ortağıdır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., 
Migros Ticaret A.Ş. ve TAV Havalimanları Holding A.Ş.’de ba-
ğımsız Yönetim Kurulu üyesidir. Marsh & McLennan Group 
ülke yönetim kurulu başkanı (Country Chairman) olan Bayazıt, 
Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., Marsh Italia SpA, 
Primist Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım AŞ şirketlerinde Yö-
netim Kurulu üyeliği, Taaleri Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Koç Üniversi-
tesi’nde part-time öğretim görevlisidir.

EKLER:
1. 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN BAĞIMSIZ ÜYELERİN 
ÖZGEÇMİŞ VE BEYANLARI
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S. METİN AR

Robert Kolej’i bitirdikten sonra, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını İngil-
tere’de London School of Economics te yaptı. İş hayatına İn-
giltere’de Otis Elevator Company Ltd. şirketinde proje analisti 
olarak başlayan S. Metin Ar sırasıyla; Türkiye Sinai Kalkınma 
Bankasında çeşitli görevler, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik 
San. Tic. AŞ.’de Genel Müdür Yardımcılığı, İş Finansal Kiralama 
A.Ş.’de, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’de Türk Pirelli 
Kablo ve Sistemleri A.Ş.’de ve Çimentaş İzmir Çimento Fabrika-
sı Türk A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyelikleri yapmıştır.

2003- 2005 tarihleri arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsa-
sı Başkan Vekilliği, 1999-2013 yılları arasında da Garanti Yatırım 
Menkul Kıymetler A.Ş.’nde İcra Kurulu Başkanı olarak görev 
yapmıştır. 2012-2014 tarihleri arasında Dream Yönetim Kurulu 
başkanlığı ile 2009-2016 tarihleri arasında Türk Pirelli Yönetim 
Kurulu başkanlığı  görevlerini yürütmüştür.

S. Metin Ar Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’de bağımsız 
yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Can-
yon Venture Partners International Financial Advisors Yönetim 
Kurulu başkanı ve Columbia Hudson Ventures L.L.C.’de (Ore-
gon/U.S.A) ile Reydel Automotive (Paris/Fransa) Yönetim Kuru-
lu üyeliği görevlerini yürütmektedir.
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KAMİL ÖMER BOZER

1958 İstanbul doğumlu olan Ömer Bozer, ODTÜ İşletme bölü-
münden mezun olduktan sonra Georgia State Üniversitesi’nden 
yüksek lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına 1983 yılın-
da Koç Grubu’nda yetiştirme elemanı olarak başlayan Bozer, 
sırasıyla Maret ve Düzey Pazarlama’da yöneticilik yapmış ve 
2002’de Migros Genel Müdürü olmuştur. Bozer, Koç Grubu’n-
da 2005–2006 yılları arasında Gıda, Perakende ve Turizm Grubu 
Başkanlığı, 2006–2008 yılları arasında Gıda ve Perakende Grubu 
Başkanlığı, 2008–2011 yılları arasında ise tekrar Gıda, Peraken-
de ve Turizm Grubu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. 

Kamil Ömer Bozer, Anadolu Efes, Anadolu Isuzu, Adel Kalem-
cilik şirketlerinde Yönetim Kurulu bağımsız üyeliği, Carrefoursa 
ve Teknosa’da  Yönetim Kurulu üyeliği ve Sabancı Holding’de 
perakende üzerine danışmanlık yapmaktadır. 
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2. 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN TTK 363. MADDESİ 
ÇERÇEVESİNDE ATAMALARI ONAYLANACAK YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 
ÖZGEÇMİŞLERİ

BERNARD BARBOUR

Bernard Barbour 1997-2007 yılları arasında Lübnan Merkez 
Bankasının Hukuk Departmanında Üst Düzey Ataşe olarak ça-
lıştıktan sonra QInvest’e katıldı. 

EFH S.a.r.l. - Luxembourg  ve Ambit Pvt. Ltd. - India Yönetim 
Kurullarında üye olarak görev yapmaktadır.

Finansal hukuk sistemi ve hukuki mevzuata dayanan 20 yı-
lın üzerinde engin deneyiminin yanı sıra, Lübnan’ın ileri gelen 
üniversitelerinde finansal, mali ve sözleşme hukuku üzerine 
akademik öğretim üyeliği yaptı. Lübnan Cumhuriyeti’nin İslami 
ekonomik mevzuatının çerçevesini çizen Barbour, kredi kartı, 
debit kart ile ödeme sistemleri ve elektronik çek, elektronik 
para vb. gibi birçok hesap işlemleri için yasal düzenlemelerin 
taslağını oluşturdu. 

Barbour Lübnan Üniversitesinin Hukuk bölümünden mezun 
olduktan sonra İsviçre’de Lausanne Üniversitesinde Avrupa 
Hukuku üzerine, Cenevre Üniversitesinde Ululslararası Finan-
sal Hukuk üzerine master programlarını tamamladı. Ayrıca İn-
giltere’de Cambridge Üniversitesinde İngiliz Kanuni Yöntemleri 
diplomasını aldı. 

SAİT ERGUN ÖZEN 

1960 yılında Ankara’da doğan Ergun Özen, ortaöğrenimini 1978 
yılında TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1981 yılında başladığı 
New York State University Ekonomi Bölümü’nden 1985 yılında 
mezun oldu. 1997 yılında Harvard Business School’un Üst Dü-
zey Yönetici programını tamamladı.

 İş hayatına, 1987 yılında Türkiye İş Bankası Ekonomik Araştır-
malar Birimi’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Hazine Bi-
rim Müdürlüğü’nde de kurucu görev üstlendi.

T. Garanti Bankası’na 1992 yılında Hazine Birimi’nde görev ala-
rak katılan Özen, 1994 yılında Hazine Birim Müdürü, 1995 yılın-
da da Hazine ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı oldu. 1 Nisan 2000 tarihinde ise Genel Müdürlüğe  
atandı.  1 Eylül 2015 tarihinden itibaren Garanti Bankası Yöne-
tim Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Garanti Bankası Yönetim Kurulu üyeliği yanısıra, GarantiBank 
Romanya Yönetim Kurulu Başkanlığı, Doğuş Holding A.Ş., ve 
GarantiBank Moskova ve diğer Doğuş Grubu şirketlerinin Yöne-
tim Kurullarında görev almaktadır. 

HASAN ARAT

Hasan Arat, 1959 yılında Adana’da doğdu. Öğrenimini İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Halen Gayri-
menkul sektöründe faaliyet gösteren Capital Partners şirke-
tinin Türkiye İcra Komitesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. 
Ayrıca, 2011’den beri Fiba Holding Yönetim Kurulu üyesi olarak 
görev almaktadır. 2011-2017 yılları arasında Acıbadem Sağlik 
Hizmetleri Yönetim Kurulu bağımsız üyesi ve Denetim Kurulu 
Başkanlığı yaptı.

1986 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olduğu GSD Dış Ticaret fir-
masını, 1993 yılında ise Türkmenistan’da Yönetim Kurulu 2. 
Başkanı olduğu joint-venture şirketi Edpa-Five Star’ı kurdu. 
1996 yılında başkanlık yaptığı Uluslararası Hazır Giyim Fede-
rasyonu’nda daha sonra Yürütme Kurulunda ve Yönetim Kuru-
lunda üyelik yaptı.    

Hasan Arat, Avrupa Olimpik Komitesi’nin Yönetim Kurulu üyeli-
ğini ve Uluslararası Olimpik Komitesinin Pazarlama Komisyonu 
üyeliğini yapmaktadır. Türkiye Olimpiyat Komitesinde başkan 
vekilliğini de yürütmektedir.
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3. 2016 YILI KÂR PAYI DAĞITIM ÖNERİSİ ve TABLOSU

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14.1. sayılı “Sermaye Piyasasın-
da Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ile Türkiye Mu-
hasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız 
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafın-
dan denetime tabi tutulan 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemine 
ait finansal tablolarda 470.245.459,-TL zarar (ana ortaklığa 
düşen net dönem zararı) elde edilmesi, Vergi Usul Kanunu’na 
göre hazırlanan yasal finansal tablolarda 299.984.905,-TL zarar 
oluşması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılmaması ve 299.984.905, 
-TL’nin geçmiş yıl zararlarına eklenmesi, Şirketin 31.12.2016 
tarihli bilançosunda görülen 138.375.874.-TL Hisse Senetleri 
İhraç Primi (Emisyon Primi)  tutarının, Türk Ticaret Kanunu 519. 
madde gereğince Şirketin yasal finansal tablolarında yer alan 
zararlarının mahsubunda kullanılması hususunun ve 2016 yılı 
Kâr Payı Dağıtım Tablosunun Genel Kurul’un onayına sunulma-
sına karar verilmiştir. 2016 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu aşağı-
da yer almaktadır.

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI  A.Ş. 2016 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1 Çıkarılmış Sermaye 57.700.000

2
Genel Kanuni Yedek Akçe 
(Yasal kayıtlara göre) 31.307.168

Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında 
imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin 
bilgi YOKTUR

SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara 

(YK) Göre

3 Dönem Kârı / Zararı (1) -404.627.736 -299.984.905

4 Vergiler (+/-) (2) -9.567.293 -

Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan 
Paylar (-) 466.408

5 Net Dönem Kârı / Zararı (=) (3) -470.245.459 -299.984.905

6 Geçmiş Yıllar Zararları (-) - -

7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-) - -

8
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI/ZARARI 
(=) -470.245.459

9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) 709.950

10
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem 
Kârı / Zararı -469.535.509

11 Ortaklara Birinci Kâr Payı -

Nakit

Bedelsiz

Toplam

12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

13 Dağıtılan Diğer Kâr Payları

Yönetim Kurulu Üyelerine

Çalışanlara

Pay Sahipleri Dışındaki Kişilere

14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

15 Ortaklara İkinci Kâr Payı

16 Genel Kanuni Yedek Akçe

17 Statü Yedekleri

18 Özel Yedekler

19 Olağanüstü Yedek

20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI(TL)

TOPLAM 
DAĞITILAN 
KÂR PAYI/NET 
DAĞITILABİLİR 
DÖNEM KÂRI

1 TL NOMİNAL 
DEĞERLİ HİSSEYE 
İSABET EDEN KÂRPAYI

NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI(%)
TUTAR 
(TL) ORAN(%)

NET A (*)

B

TOPLAM  -       -       -       -       -     

(1) “Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Dönem Zararı” toplamından oluşmaktadır.
(2) “Dönem Vergi Gideri” ve “Ertelenmiş Vergi Geliri” toplamından oluşmaktadır.
(3) Net Dönem Zararına ulaşılırken, Durdurulan Faaliyetler Dönem Zararı -55.584.022,-TL düşülmüştür.
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4. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI 

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
YÖNETİM KURULU VE İCRA KOMİTESİ ÜYELERİ İLE ÜST 
DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piya-
sası Kurulu düzenlemeleri kapsamında idari sorumlu-
luğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerimiz, İcra Komitesi 
üyelerimiz ve Üst Düzey Yöneticilerimizin ücretlendirme 
sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Bu kapsam-
da aşağıdaki ilkeler, Yönetim Kurulu, İcra Komitesi ve Üst 
Düzey Yöneticiler’in ücretlendirilmesine ilişkin esasları 
belirtmektedir.

1. Şirketimiz, işe alım, terfi, transfer, rotasyon, ücret-
lendirme gibi tüm insan kaynakları politika ve uygu-
lamalarında adil bir yaklaşımı benimsemekte, hiçbir 
şekilde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, 
din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle 
ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez bulmaktadır. 
Aynı prensip Yönetim Kurulu üyeleri, İcra Komitesi 
üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri için de uygulanmak-
tadır.

2. Şirketimiz Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyeleri 
ile Üst Düzey Yöneticiler’in ücretlerinin belirlenme-
sinde, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki 
ve ilgili fonksiyonlardaki rollerle rekabetçi olacak 
şekilde piyasa şartları göz önünde bulundurulmak-
tadır. Yıllık bağımsız ücret araştırmalarıyla bu bilgiler 
alınır.

3. Yönetim Kurulu üyelerine her yıl olağan genel kurul 
toplantısında belirlenen sabit ücret ödenir. Bağımsız 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şir-
ketin performansına dayalı ödeme planları kullanı-
lamaz.

4. Yönetim Kurulu Başkanı’na, Yönetim Kurulu üyeleri-
ne, İcra Komitesi Başkanı’na, Üst Düzey Yöneticiler’e 
ve diğer İcra Kurulu üyelerine aşağıda detayları açık-
lanan esaslar kapsamında ödeme yapılır.

(i) Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra Komitesi üyeleri ile 
Üst Düzey Yöneticiler’in ücretleri, sabit ve perfor-
mansa dayalı olmak üzere parasal ve parasal olma-
yan ödemelerden oluşur. Buna ek olarak Şirketimiz 
İcra Komitesi Başkanı (Boyner Perakende CEO), fi-

nansal ve operasyonel ölçütlere dayalı performansı 
üzerinden Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir 
ve Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

(ii) Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra Komitesi üyeleri ile 
Üst Düzey Yöneticiler’in şirketimizdeki sorumluluk 
alanlarına bağlı olarak belirlenen sabit ücretler; 
makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret 
seviyeleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedef-
leri de dikkate alınarak uluslararası standartlar ve 
yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir.

(iii) Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra Komitesi üyeleri ile 
Üst Düzey Yöneticiler’e ödenecek primler şirket per-
formansı ve bireysel performansa göre hesaplan-
maktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiş-
tir:

 Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılba-
şında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar 
payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedef-
lerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmek-
tedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sür-
dürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler 
içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

 Bireysel Performans: Bireysel performansın be-
lirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, 
müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile 
ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel perfor-
mansın ölçülmesinde, şirket performansı ile para-
lel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli 
sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir. 
İcra Komitesi üyelerinin ücretlendirilmeleri, Boyner 
Perakende İcra Komitesi Başkanı ve Şirketimiz Ku-
rumsal Yönetim Komitesi/Ücret Komitesi görüşleri 
alınmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından gerçek-
leştirilir ve onaylanır.

(iv) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyelerinin şirkete 
sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ula-
şım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından 
karşılanabilir. 

5. BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Şekil

NİSAPLAR: 

A- MÜZAKERE NİSABI:

Madde 26. 

Genel kurul, Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil 
eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. 

İlk toplantıda bu nisabın hasıl olmaması halinde genel 
kurul yeniden toplantıya davet olunur. 

İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettik-
leri sermaye miktarı ne olursa olsun toplantı ve müza-
kere yaparak karar vermeye yetkilidir. Şirketin esas söz-
leşme değişikliği görüşme ve kararlarına 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun 421. Maddesi hükümleri ile Sermaye 
Piyasası Mevzuatına ilişkin hükümler uygulanır. 

Aşağıdaki işlemlere ilişkin olarak (“Genel Kurul Önem-
li İşlemleri”), genel kurul Şirket sermayesinin en az 
%85,5’ini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır 
ve yine Şirket sermayesinin en az %85,5’ini temsil eden 
pay sahiplerinin olumlu oyu ile karar alınır: 

Satın alma veya elden çıkarmalar 

1. Tek bir işlem veya seri şeklinde gerçekleştirilecek iş-
lemler çerçevesinde, (i) grup içi işlemler; (ii) Şirket’in 
geçmiş uygulamaları ile uyumlu olarak ve Şirketin 
olağan iş akışında taraf olduğu işlemler; ve (iii) BYN 
Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’ye ilişkin işlemler ha-
riç olmak üzere, Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk 
Ticaret Kanunu’nda belirtilen önemlilik kriterlerini 
aşan nitelikte, herhangi bir şirkette önemli seviyede 
varlık(lar) veya herhangi bir faaliyet (veya herhangi 
bir faaliyetin önemli kısmı) veya hisse veya hisse üze-
rine opsiyon alınması veya elden çıkarılması. 

Takyidat oluşturulması 

2. Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen önemlilik 
kriterlerini aşan nitelikte, Şirket’in yükümlülükleri, 
varlıkları veya gayrimenkullerinin tümü veya önemli 
bir kısmı üzerinde ayni Takyidat oluşturulması.

Yeni Şekil

NİSAPLAR: 

A- MÜZAKERE NİSABI:

Madde 26. 

Genel kurul, Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil 
eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. 

İlk toplantıda bu nisabın hasıl olmaması halinde genel 
kurul yeniden toplantıya davet olunur. 

İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettik-
leri sermaye miktarı ne olursa olsun toplantı ve müza-
kere yaparak karar vermeye yetkilidir. Şirketin esas söz-
leşme değişikliği görüşme ve kararlarına 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun 421. Maddesi hükümleri ile Sermaye 
Piyasası Mevzuatına ilişkin hükümler uygulanır. 

Aşağıdaki işlemlere ilişkin olarak (“Genel Kurul Önem-
li İşlemleri”), genel kurul Şirket sermayesinin en az 
%75’ini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır 
ve yine Şirket sermayesinin en az %75’ini temsil eden pay 
sahiplerinin olumlu oyu ile karar alınır: 

Satın alma veya elden çıkarmalar 

1. Tek bir işlem veya seri şeklinde gerçekleştirilecek iş-
lemler çerçevesinde, (i) grup içi işlemler; (ii) Şirket’in 
geçmiş uygulamaları ile uyumlu olarak ve Şirketin 
olağan iş akışında taraf olduğu işlemler hariç olmak 
üzere, Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret 
Kanunu’nda belirtilen önemlilik kriterlerini aşan 
nitelikte, herhangi bir şirkette önemli seviyede var-
lık(lar) veya herhangi bir faaliyet (veya herhangi bir 
faaliyetin önemli kısmı) veya hisse veya hisse üzerine 
opsiyon alınması veya elden çıkarılması. 

Takyidat oluşturulması 

2. Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen önemlilik 
kriterlerini aşan nitelikte, Şirket’in yükümlülükleri, 
varlıkları veya gayrimenkullerinin tümü veya önemli 
bir kısmı üzerinde ayni Takyidat oluşturulması.
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Eski Şekil

Şirketin Faaliyetleri 

3. Şirket faaliyetlerinin kapsamına veya mahiyetine iliş-
kin olarak, yeni bir faaliyet alanının tanınması veya 
mevcut bir faaliyet alanının sonlandırılması, Şirket 
faaliyetlerinin sona erdirilmesi, Şirket ana faaliyet 
yerinin değiştirilmesi, 

Re-organizasyonu 

4. Şirketin grup içi başka bir şirket ile birleşme, bölün-
me veya herhangi bir grup re-organizasyonu veya 
yeniden yapılandırılma işlemine taraf olması. 

Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması 

5. Şirket’in Ana Sözleşmesi’nde yer alan kayıtlı serma-
ye tavanının artırılması. 

Konsolidasyon, Alt-bölümlendirme veya Sermayeye 
Dönüşüm 

6. Şirketin sermayesinin konsolidasyonu, alt-bölüm-
lendirmesi veya dönüştürülmesi. 

Sermaye Azaltımı
 
7. Sermaye azaltımı, hisselerin itfa edilmesi veya her-

hangi bir hisse sınıfına ilişkin olarak hakların değişti-
rilmesi. 

Temettü 

8. Mevzuatta zorunlu tutulan haller saklı olmak üzere, 
Şirketin temettü politikasının oluşturulması veya re-
vize edilmesi.

Denetçiler 

9. Denetçinin veya Şirketin finansal yılının değiştirilme-
si. 

Kuruluş Belgeleri 

10. İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan ve/veya herhan-
gi bir teknik tadile ilişkin olan durumlar hariç olmak 
üzere ana sözleşmenin değiştirilmesi. 

Tasfiye 

11. Şirket’in tasfiyesi için hukuki işlem yapılması; Şir-
ket’e kayyum veya tasfiye memuru atanması ama-
cıyla başvuru yapılması. 

Yeni Şekil

Şirketin Faaliyetleri 

3. Şirket faaliyetlerinin kapsamına veya mahiyetine 
ilişkin olarak, yeni bir faaliyet alanının tanınması 
veya mevcut bir faaliyet alanının sonlandırılması, 
Şirket faaliyetlerinin sona erdirilmesi, Şirket ana fa-
aliyet yerinin değiştirilmesi, 

Re-organizasyonu 

4. Şirketin grup içi başka bir şirket ile birleşme, bölün-
me veya herhangi bir grup re-organizasyonu veya 
yeniden yapılandırılma işlemine taraf olması. 

Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması 

5. Şirket’in Ana Sözleşmesi’nde yer alan kayıtlı serma-
ye tavanının artırılması. 

Konsolidasyon, Alt-bölümlendirme veya Sermayeye 
Dönüşüm 

6. Şirketin sermayesinin konsolidasyonu, alt-bölüm-
lendirmesi veya dönüştürülmesi. 

Sermaye Azaltımı
 
7. Sermaye azaltımı, hisselerin itfa edilmesi veya her-

hangi bir hisse sınıfına ilişkin olarak hakların değiş-
tirilmesi. 

Temettü 

8. Mevzuatta zorunlu tutulan haller saklı olmak üzere, 
Şirketin temettü politikasının oluşturulması veya re-
vize edilmesi.

Denetçiler 

9. Denetçinin veya Şirketin finansal yılının değiştiril-
mesi. 

Kuruluş Belgeleri 

10. İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan ve/veya herhan-
gi bir teknik tadile ilişkin olan durumlar hariç olmak 
üzere ana sözleşmenin değiştirilmesi. 

Tasfiye 

11. Şirket’in tasfiyesi için hukuki işlem yapılması; Şir-
ket’e kayyum veya tasfiye memuru atanması ama-
cıyla başvuru yapılması. 

Eski Şekil

Borsa Kotundan çıkma veya halka kapalı hale gelme 

12. Şirketin Borsa Kotundan çıkması veya halka kapalı 
hale gelmesi.

Bu madde ve Ana Sözleşme’nin 17’inci maddesi açısın-
dan: 

Grup: Şirketi ve Şirketin doğrudan ve dolaylı bağlı ortak-
lıklarını; 

Takyidat: ipotek, rehin, hapis hakkı, opsiyon, satın alma 
hakkı, rüçhan hakkı, intifa hakkı, teminat amacıyla veya 
herhangi bir teminat çeşidini teşkil edecek şekilde (sak-
lama anlaşmalarını da içerecek şekilde) yediemin veya 
teminat olarak alacak devri, yukarıdakileri gerçekleştire-
cek herhangi bir sözleşme veya yükümlülüğü; 

ifade edecektir. 

B- KARAR NİSABI: 

Madde 27. 

Genel kurul kararları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’n-
da ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda aksine hüküm bu-
lunmayan hallerde mevcut oyların çoğunluğu ile verilir. 
Ancak işbu Ana Sözleşmenin 26’ıncı maddesinde belirti-
len Genel Kurul Önemli İşlemlerine ilişkin olarak, genel 
kurul Şirket sermayesinin en az %85,50’ini temsil eden 
pay sahiplerinin olumlu oyu ile karar alır.

Yeni Şekil

Borsa Kotundan çıkma veya halka kapalı hale gelme 

12. Şirketin Borsa Kotundan çıkması veya halka kapalı 
hale gelmesi.

Bu madde ve Ana Sözleşme’nin 17’inci maddesi açısın-
dan: 

Grup: Şirketi ve Şirketin doğrudan ve dolaylı bağlı ortak-
lıklarını; 

Takyidat: ipotek, rehin, hapis hakkı, opsiyon, satın alma 
hakkı, rüçhan hakkı, intifa hakkı, teminat amacıyla veya 
herhangi bir teminat çeşidini teşkil edecek şekilde (sak-
lama anlaşmalarını da içerecek şekilde) yediemin veya 
teminat olarak alacak devri, yukarıdakileri gerçekleştire-
cek herhangi bir sözleşme veya yükümlülüğü; 

ifade edecektir. 

B- KARAR NİSABI: 

Madde 27. 

Genel kurul kararları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’n-
da ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda aksine hüküm bu-
lunmayan hallerde mevcut oyların çoğunluğu ile verilir. 
Ancak işbu Ana Sözleşmenin 26’ıncı maddesinde belirti-
len Genel Kurul Önemli İşlemlerine ilişkin olarak, genel 
kurul Şirket sermayesinin en az %75’ini temsil eden pay 
sahiplerinin olumlu oyu ile karar alır.
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Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası 
Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenleme-
ler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçe-
vesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket men-
faatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kâr 
dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket strateji-
miz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu 
dikkate alınmaktadır.

İlke olarak, konsolide öz kaynaklarımızın toplam aktiflerimize 
oranının %30’u aşması durumunda, yukarıda bahsedilen un-
surlar göz önünde tutularak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri 
ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dö-
nem kârının asgari %20’si nakit olarak dağıtılır. Bedelsiz hisse 
şeklinde dağıtım için ise, öz kaynaklarımızın toplam aktiflerimi-
ze oranıyla ilgili bir koşul belirlenmemiş olup, dağıtım oranına 
ilişkin bir kısıtlama da getirilmemektedir.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç üç ay 
içinde yapılması amaçlanmakta, nihai kâr dağıtım tarihine Ge-
nel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi 
halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine 
uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili 
mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtıl-
masına karar verebilir.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

106

YILLIK FAALİYET
RAPORUNA DAİR

BAĞIMSIZ DENETÇİ
RAPORU 

136
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BAĞIMSIZ DENETÇİ
RAPORU ve FİNANSAL

TABLOLAR

141
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BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.

31 ARALIK 2016 TARİHLİ
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

İÇİNDEKİLER SAYFA

KONSOLİDE BİLANÇOLAR 146 - 148

KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 149

KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI 150

KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI 151 - 152

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR 153 - 219

NOT 1 GRUP’UN ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU 153
NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 153 - 170
NOT 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ 170 - 171
NOT 4 FİNANSAL BİLGİLERİN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI 171 - 175
NOT 5 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 175
NOT 6 FİNANSAL YATIRIMLAR VE ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR 176
NOT 7 FİNANSAL BORÇLAR 177 - 179
NOT 8 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 180
NOT 9 DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 180
NOT 10 TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR 181 - 182
NOT 11 DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 183 - 184
NOT 12 STOKLAR  184
NOT 13 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER  185
NOT 14 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 186 - 188
NOT 15 MADDİ DURAN VARLIKLAR 188 - 189
NOT 16 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 190 - 192
NOT 17 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 193 - 194
NOT 18 TAAHHÜTLER 194 - 195
NOT 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 195 - 196
NOT 20 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 197
NOT 21 ÖZKAYNAKLAR 197 - 199
NOT 22 HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ 199
NOT 23 PAZARLAMA, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 200 - 201
NOT 24 NİTELİKLERİNE GÖRE FAALİYET GİDERLERİ 201
NOT 25 ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER/(GİDERLER) 202
NOT 26 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER/(GİDERLER) 202
NOT 27 FİNANSMAN GELİRLERİ 203
NOT 28 FİNANSMAN GİDERLERİ 203
NOT 29 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 203 - 205
NOT 30 PAY BAŞINA KAZANÇ/(KAYIP) 206
NOT 31 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 206 - 209
NOT 32 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 210 - 218
NOT 33 FİNANSAL ARAÇLARIN GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI 219
NOT 34 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 219
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BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 

Notlar

Bağımsız denetimden 
geçmiş

31 Aralık 2016

Bağımsız denetimden 
geçmiş

31 Aralık 2015

VARLIKLAR 

Dönen varlıklar 2.234.521.243 1.718.721.933

Nakit ve nakit benzerleri 5 187.633.837 88.246.065
Ticari alacaklar 353.435.702 338.838.865
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar 10 ve 31 54.799.836 73.372.001
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 10 298.635.866 265.466.864
Diğer alacaklar 264.007.042 50.876.943
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar 11 ve 31 246.245.160 47.731.069
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 11 17.761.882 3.145.874
Stoklar 12 1.217.509.627 1.079.453.324
Peşin ödenmiş giderler 35.504.794 24.703.455
-İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler 13 35.504.794 24.703.455
Türev araçlar 44.803.537 22.855.160
-Riskten korunma amaçlı türev araçlar 8 44.803.537 22.855.160
Diğer dönen varlıklar 131.626.704 113.748.121
-İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar 20 131.626.704 113.748.121  

Duran varlıklar 2.255.842.101 2.364.314.773

Finansal yatırımlar 6 104.891 104.891
Ticari alacaklar 17.058.802 20.326.951
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar 10 ve 31 4.935.298 4.077.595
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 10 12.123.504 16.249.356
Diğer alacaklar 1.763.853 1.629.829
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 11 1.763.853 1.629.829
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 6 15.453.572 14.327.924
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 14 32.995.000 159.479.700
Maddi duran varlıklar 15 367.379.747 351.251.660
-Arazi ve arsalar 48.883.306 48.883.306
-Yeraltı ve yer üstü düzenleri 213.539 -
-Binalar 43.824.886 26.268.115
-Tesis, makine ve cihazlar 11.720.087 13.752.871
-Taşıtlar 177.621 306.751
-Mobilya ve demirbaşlar 112.051.638 107.027.615
-Özel maliyetler 141.336.759 149.591.895
-Yapılmakta olan yatırımlar 9.171.911 5.421.107
Maddi olmayan duran varlıklar 1.692.417.074 1.730.846.094
-Şerefiye 3 797.708.560 797.708.560
-Lisanslar 448.737 1.813.952
-Markalar 473.224.395 469.359.395
-Bilgisayar yazılımları 17.100.917 11.040.547
-Diğer maddi olmayan duran varlıklar 403.934.465 450.923.640
Peşin ödenmiş giderler 3.445.546 251.659
-İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler 13 3.445.546 251.659
Ertelenmiş vergi varlığı 29 27.907.331 21.188.383
Türev araçlar 84.439.496 36.905.607
-Riskten korunma amaçlı türev araçlar 8 84.439.496 36.905.607
Diğer duran varlıklar 12.876.789 28.002.075
-İlişkili olmayan taraflara ilişkin diğer duran varlıklar 20 12.876.789 28.002.075

TOPLAM VARLIKLAR 4.490.363.344 4.083.036.706

Notlar

Bağımsız denetimden 
geçmiş

31 Aralık 2016

Bağımsız denetimden 
geçmiş

31 Aralık 2015

KAYNAKLAR

Kısa vadeli yükümlülükler 2.863.449.689 2.181.273.016

Kısa vadeli borçlanmalar 181.956.206 183.865.059

İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar 181.956.206 183.865.059

-Banka kredileri 7 181.956.206 183.865.059

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 831.824.364 674.813.259

İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli 
kısımları 831.824.364 674.813.259

-Banka kredileri 7 711.914.524 515.708.738

-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 7 10.337.640 5.161.304

-İhraç edilmiş borçlanma araçları 7 109.572.200 153.943.217

Diğer finansal yükümlülükler 175.657.399 16.081.947

-Diğer muhtelif finansal yükümlülükler 9 175.657.399 16.081.947

Ticari borçlar 1.324.487.544 1.127.355.482

-İlişkili taraflara ticari borçlar 10 ve 31 16.856.300 12.206.844

-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 10 1.307.631.244 1.115.148.638

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 19 39.368.827 21.006.779

Diğer borçlar 67.056.573 23.620.903

-İlişkili taraflara diğer borçlar 11 ve 31 35.192.000 -

-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 11 31.864.573 23.620.903

Ertelenmiş gelirler 178.835.918 85.497.419

-İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler 13 178.835.918 85.497.419

Dönem karı vergi yükümlülüğü 29 6.077.289 1.739.493

Kısa vadeli karşılıklar 39.483.257 36.548.537

-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 17 14.653.442 17.781.353

-Diğer kısa vadeli karşılıklar 17 24.829.815 18.767.184

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 18.702.312 10.744.138

-İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler 20 18.702.312 10.744.138

Uzun vadeli yükümlülükler 1.493.910.144 1.285.230.464

Uzun vadeli borçlanmalar 1.222.308.625 956.974.784

İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmalar 1.222.308.625 956.974.784

-Banka kredileri 7 1.216.571.326 844.919.028

-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 7 5.737.299 2.570.285

-İhraç edilmiş borçlanma araçları 7 - 109.485.471

Ticari borçlar 52.358.847 59.073.112

-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 10 52.358.847 59.073.112

Diğer borçlar 202.655 28.366.675

-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 11 202.655 28.366.675

Uzun vadeli karşılıklar 36.627.258 32.683.148

-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 19 36.627.258 32.683.148

Ertelenmiş gelirler 14.801.962 15.570.889

-İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler 13 14.801.962 15.570.889

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 29 167.610.797 192.561.856

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.357.359.833 3.466.503.480

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

 Notlar

 Bağımsız denetimden 
geçmiş 

31 Aralık 2016

Bağımsız denetimden 
geçmiş

31 Aralık 2015

ÖZKAYNAKLAR 133.003.511 616.533.226

Ana ortaklığa ait özkaynaklar 131.689.822 616.180.859

Ödenmiş sermaye 21 57.700.000 57.700.000

Sermaye düzeltme farkları 21 56.061.369 56.061.369

Paylara ilişkin primler 21 138.375.874 867.300.000

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer 
kapsamlı gelirler/(giderler) (14.410.421) (2.539.551)

-Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları/(azalışlar) 21 13.424.284 15.930.274

-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları) (27.834.705) (18.469.825)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı 
gelirler veya giderler (804.504) (852.163)

-Yabancı para çevrim farkları (804.504) (852.163)

Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri içeren birleşmelerin 
etkisi 21 (316.555.195) (311.626.838)

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 21 33.451.107 33.451.107

-Sermayeye eklenecek gayrimenkul veya iştirak satış kazancı 22.983.739 22.983.739

-Yasal yedekler 10.467.368 10.467.368

Geçmiş yıllar karları 648.117.051 298.322.343

Net dönem zararı (470.245.459) (381.635.408)

Kontrol gücü olmayan paylar 1.313.689 352.367

TOPLAM KAYNAKLAR 4.490.363.344 4.083.036.706

Notlar

Bağımsız denetimden 
geçmiş

31 Aralık 2016

Bağımsız denetimden 
geçmiş

31 Aralık 2015

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat 22 3.444.203.236 3.397.977.173
Satışların maliyeti (-) 22 (1.998.254.412) (1.985.290.071)

BRÜT KAR 1.445.948.824 1.412.687.102

Pazarlama giderleri (-) 23 (1.110.528.533) (1.039.581.410)
Genel yönetim giderleri (-) 23 (265.916.123) (252.284.067)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 23 (3.616.251) (4.673.946)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 25 186.922.334 245.361.501
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 25 (217.843.041) (242.361.157)

ESAS FAALİYET KARI 34.967.210 119.148.023

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 26 2.113.107 2.333.634
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) 26 (1.906.456) (968.123)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar 6 1.485.624 2.868.454

FİNANSMAN GELİRİ/GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI 36.659.485 123.381.988

Finansman gelirleri 27 348.399.625 166.064.318
Finansman giderleri (-) 28 (789.686.846) (674.574.947)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI (404.627.736) (385.128.641)

Dönem vergi gideri (-) 29 (18.143.820) (8.546.810)
Ertelenmiş vergi geliri 29 8.576.527 12.062.741

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM ZARARI (414.195.029) (381.612.710)

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM ZARARI 4 (55.584.022) -

DÖNEM ZARARI (469.779.051) (381.612.710)

Dönem zararının dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar 466.408 22.698
Ana ortaklık payları (470.245.459) (381.635.408)

Pay başına kayıp
Sürdürülen faaliyetler pay başına kayıp 30 (7,18) (7,71)
Durdurulan faaliyetlerden pay başına kayıp (0,96) -

DİĞER KAPSAMLI GİDER

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
Aktüeryal kayıp fonu 19 (11.706.100) (6.107.580)
Ertelenmiş vergi geliri 29 2.341.220 1.221.516
Diğer kayıplar - (36.560)

Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar
Yabancı para çevrim farkları 47.659 458.824

DİĞER KAPSAMLI GİDER (9.317.221) (4.463.800)

TOPLAM KAPSAMLI GİDER (479.096.272)  (386.076.510)

Toplam kapsamlı giderin dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar 466.408 22.698
Ana ortaklık payları (479.562.680) (386.099.208)

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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Notlar

Bağımsız denetimden 
geçmiş

1 Ocak - 31 Aralık 2016

Bağımsız denetimden 
geçmiş 

1 Ocak - 31 Aralık 2015

A.   İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 147.543.466 146.518.429

Dönem net zararı (469.779.051) (381.612.710)
   Sürdürülen faaliyetlerden dönem zararı (414.195.029) (381.612.710)
   Durdurulan faaliyetlerden dönem zararı (55.584.022) -

Dönem net zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 955.428.735 732.210.728

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 15 ve 16 123.424.730 115.964.379
Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 76.844.861 (3.546.891)
   Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 10 19.801.635 10.773.216
   Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 12 18.989.152 4.002.910
   Yatırım amaçlı gayrimenkul değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 14 31.650.474 (21.441.478)
   Diğer değer düşüklükleri (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler 6.403.600 3.118.461 
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 68.397.789 34.667.803
   Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali)ile ilgili düzeltmeler 51.899.441 21.583.213
   Dava ve/veya ceza karşılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler 17 3.013.258 2.796.167
   Diğer karşılıklar (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler 17 13.485.090 10.288.423
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 310.145.580 292.598.946
   Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 27 (29.517.061) (60.974.958)
   Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 347.290.102 350.835.354
   Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri (6.936.920) 9.061.799
   Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri (690.541) (6.323.249)
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler 218.321.741 76.702.122
Gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler (141.703.334) (54.828.261)
   Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili 
düzeltmeler 8 (141.703.334) (54.828.261)
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili 
düzeltmeler (206.651) (1.365.511)
   Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıpları (kazançları) 
ile ilgili düzeltmeler 26 (206.651) 60.489
   Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıpları 
(kazançları) ile ilgili düzeltmeler 26 - (1.426.000)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili 
düzeltmeler 6 (1.485.624) (2.868.454)
   İştiraklerin dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler (1.267.699) (2.868.454)
   İş ortaklıklarının dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler (217.925) -
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler 650.567 (3.515.931)
Kar (zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler 301.039.076 278.402.526

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler 34.831.056 96.168.272

Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler (36.913.209) 28.304.283
   İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış) 11.210.493 (19.069.434)
   İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış) (48.123.702) 47.373.717
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler (14.750.032) 146.222
   İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) (14.750.032) 146.222
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler (155.187.049) (187.291.364)
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış) (14.240.405) (155.818)
   İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderlerdeki artış (azalış) (14.240.405) (155.818)
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler 159.233.586 178.989.642
   İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış (azalış) 4.878.123 877.599 
   İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış (azalış) 154.355.463 178.112.043
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış) 18.362.048 284.037
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler (19.920.350) 132.573.576
   İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) (19.920.350) 132.573.576
Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış) 92.579.224 (13.905.730)
   İlişkili olmayan taraflara ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış) 92.579.224 (13.905.730) 
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler 5.667.243 (42.776.576)
   Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış (artış) (2.753.297) (40.177.949)
   Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış (azalış) 8.420.540 (2.598.627)
Kira ödemeleri (295.054.535) (276.291.614)
Alınan kira 2.044.131 984.367
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler (65.308.531) (16.090.151)
Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler 17 (906.541) (699.006)
Diğer nakit girişleri (çıkışları) (13.711.798) (8.151.457) 

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Notlar

Bağımsız denetimden 
geçmiş

1 Ocak - 31 Aralık 2016

Bağımsız denetimden 
geçmiş 

1 Ocak - 31 Aralık 2015

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI (25.352.875) (1.099.888.757)

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit 
çıkışları (117.984.622) (155.671.094)
   Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 15 (98.524.073) (146.475.081)
   Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 16 (19.460.549) (9.196.013)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit 
girişleri 10.646.357 2.146.726
   Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri 10.619.998 2.146.726
   Maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri 26.359 -
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları 14 - (86.482)
Yatırım amaçlı gayrimenkul satımından kaynaklanan nakit girişleri - 2.361.000
Bağlı ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine yönelik alışlara ilişkin 
nakit çıkışları - (5.391.949)
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının 
edinimi için yapılan nakit çıkışları - (931.300.200)
Bağlı ortaklıkların kontrolünün kaybı sonucunu doğuracak satışlara 
ilişkin nakit girişleri 85.797.806 -
Bağlı ortaklıklarda ilave pay alımlarına ilişkin nakit çıkışları 21 (4.172.392) (13.264.771) 
Alınan temettüler 6 359.976 1.318.013

C.   FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI (22.850.478) 724.078.421

Pay ve diğer özkaynağa dayalı araçların ihracından kaynaklanan nakit 
girişleri - 885.000.000
   Pay ihracından kaynaklanan nakit girişleri 21 - 885.000.000
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 2.953.144.948 2.937.562.206
   Kredilerden nakit girişleri 2.526.347.743 2.822.142.315
   İhraç edilen borçlanma araçlarından nakit girişleri - 110.000.000
   Faktoring işlemlerinden nakit girişleri 416.451.581 2.758.555
   Diğer finansal borçlanmalardan nakit girişleri 10.345.624 2.661.336
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (2.565.424.971) (2.818.235.094)
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (2.152.690.080) (2.478.676.884)
İhraç edilmiş borçlanma araçları geri ödemelerinden nakit çıkışları (153.856.488) (237.563.390)
   Faktoring işlemlerinden nakit çıkışları (256.876.129) (96.305.347)
   Diğer finansal borç ödemelerinden nakit çıkışları (2.002.274) (5.689.473)
Türev araçlardan nakit girişleri 8 72.221.068 -
Ödenen temettüler (261.051) -
İlişkili taraflardan alınan diğer borçlardaki artış - 6.419.479
İlişkili taraflardan alınan diğer borçlardaki azalış (163.341.880) -
Ödenen faiz (348.705.653) (347.643.128)
Alınan faiz 29.517.061 60.974.958

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE 
NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (A+B+C) 99.340.113 (229.291.907)

D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT 
BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 47.659 458.824

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (A+B+C+D) 99.387.772 (228.833.083)

E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 88.246.065 317.079.148

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) 5 187.633.837 88.246.065

NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (“Şirket” veya “Boyner Perakende”), 26 Ocak 1952 tarihli Ticari Sicil Gazetesi’nde yayın-
lanmış olan 14 Ocak 1952 tarihindeki esas sözleşme tescili ile Boyner ailesi tarafından kurulmuştur. Şirket’in eski ünvanı olan “Altın-
yıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş.” 27 Ocak 2014 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden, Sermaye Piyasası 
Kurulu (“SPK”) ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile 10 Nisan 2014 tarihinde “Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları 
A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla Şirket ana ortağı Boyner Holding’dir. Şirket, SPK’ya kayıtlı olup, 
hisselerinin %15’i Borsa İstanbul A.Ş.’ye (“BIST”) 1991 yılında kote edilmiştir.

Şirket’in kayıtlı Genel Müdürlük adresi “Eski Büyükdere Caddesi No:14 Park Plaza K:15-16 Maslak, Sarıyer/İstanbul”dur.

Şirket’in ana faaliyet konusu perakende ve tekstil yatırımlarıdır. Şirket, iştirak ettiği ve tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide 
ettiği bağlı ortaklıkları AY Marka Mağazacılık A.Ş. (“AY Marka”), Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. (“BBM”), Beymen Mağazacılık A.Ş. 
(“Beymen”), Anka Mağazacılık A.Ş. (“Anka”) ve İzkar Giyim Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“İzkar”) ile perakende mağazacılık sektöründe ve 
Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş. (“AYTK”) ile tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, bağlı ortaklıkları Almanya’da 
yerleşik Alticom GmbH (“Alticom”), Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik Altınyıldız Corporation ve Dubai’de yerleşik A&Y LLC 
ile tekstil ürünlerinin satış ve pazarlaması faaliyetlerini yurtdışında sürdürmektedir. Grup’un diğer bağlı ortaklıkları Not 2.6’da açık-
lanmıştır. Bundan sonra konsolide finansal tablolarda Şirket ve konsolide edilmiş bağlı ortaklıkları “Grup” olarak adlandırılacaktır.

Grup, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 356.097 metrekare (282.146 metrekare şirket mağazası ve 73.951 metrekare diğer) (31 Aralık 
2015: 362.642 metrekare (284.350 metrekare şirket mağazası ve 78.292 metrekare diğer)) perakende satış alanına sahiptir ve 352 
mağazada (257 şirket mağazası ve 95 diğer) (31 Aralık 2015: 386 mağazada (279 şirket mağazası ve 107 diğer) faaliyet göstermek-
tedir. 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ve bu tarihte sona eren döneme ait konsolide finansal tablolar, 3 Mart 2017 tarihli Yönetim Kurulu top-
lantısında onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Türkay Tatar ve Mali İşler Direktörü Ömer Akdoğan 
tarafından imzalanmıştır. Genel Kurul ve belirli düzenleyici kurullar finansal tabloların yayımlanmasının ardından değişiklik yapma 
yetkisine sahiptir.

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1  Sunuma ilişkin temel esaslar

Konsolide finansal tablolar SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye 
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine isti-
naden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe 
Standartları (“TMS”) esas alınmıştır. TMS’ler; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile 
bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Grup’un konsolide finansal tab-
loları bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Grup ve Türkiye’de kayıtlı olan bağlı ortaklıkları muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, 
SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 
Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar kanuni finansal tablolarını faaliyet 
gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamıştır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uy-
gun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin ve yatırım amaçlı gayrimenkulleri dışında tarihi maliyet esasına göre 
hazırlanmış, kanuni kayıtlara TMS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak 
düzenlenmiştir. Konsolide finansal tablolar KGK tarafından 2 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan “TMS Taksonomisi Hakkında Duyu-
ru” ile Finansal Tablo örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan formatlara uygun olarak sunulmuştur.

İşletmenin sürekliliği varsayımı

Konsolide finansal tablolar, Şirket’in ve konsolidasyona dâhil edilen bağlı ortaklıkların önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal 
akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımları altında işletmenin sürekliliği 
esasına göre hazırlanmıştır. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, Grup’un kısa vadeli yükümlülüklerinin toplamı dönen varlıklar toplamının 
628.928.446 TL üzerindedir. Ayrıca TTK’nın 376. maddesine ilişkin yapılan değerlendirmeye göre, Grup’un sermayesi ile kanuni yedek 
akçeleri toplamının yarısı cari dönem zararı sebebiyle karşılıksız kalmıştır. Grup yönetimi, detayları Not 34’te açıklanan, 2017 yılında 
gerçekleşecek 200 milyon TL tutarındaki sermaye artışı ve ilişkili taraflardan diğer alacaklarının tahsilatı ile söz konusu sermaye 
açığını kapatmayı ve dönen varlıkları ile kısa vadeli yükümlülükleri arasındaki farkı azaltmayı planlamaktadır. 

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.2  Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe 
politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş standartlar ve yorumları dışında önceki yılda 
kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri 
ilgili paragraflarda açıklanmıştır.

a) TMS 8 28. paragraf gereği, yıllık raporlama dönemi sonu 31 Aralık 2016 olan finansal tablolarda geçerli yeni standartlar, 
değişiklikler ve yorumlar:

- TFRS 14, “Düzenleyici erteleme hesapları”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönem-
lerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ilk defa TFRS uygulayacak şirketlerin, düzenleyici erteleme hesap bakiyelerini önceki genel 
kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre finansal tablolarına yansıtmaya devam etmesine izin vermektedir. Söz konusu de-
ğişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmamıştır.

- 2014 Dönemi yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde ge-
çerlidir. İyileştirmeler 4 standartta değişiklik getirmiştir. Söz konusu iyileştirmelerin Grup’un finansal durumu ve performan-
sı üzerinde etkisi olmamıştır.

- TFRS 5, “Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler”, satış yöntemlerine ilişkin değişiklik 
- TFRS 7, “Finansal araçlar: Açıklamalar”, TFRS 1’e bağlı olarak yapılan, hizmet sözleşmelerine ilişkin değişiklik 
- TMS 19, “Çalışanlara sağlanan faydalar” iskonto oranlarına ilişkin değişiklik 
- TMS 34, “Ara dönem finansal raporlama” bilgilerin açıklanmasına ilişkin değişiklik. 

- TFRS 11, “Müşterek anlaşmalar”daki değişiklik”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. Müşterek faaliyetlerde pay edinimi ile ilgilidir. Standarttaki değişiklik ile işletme tanımına giren 
bir müşterek faaliyette pay satın ediniminde bu payın nasıl muhasebeleşeceği konusunda açıklık getirilmiştir. Söz konusu 
değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmamıştır.

- TMS 16, “Maddi duran varlıklar” ve TMS 41, “Tarımsal faaliyetler”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geçerlidir. Bu değişiklik üzüm asması, kauçuk ağacı, palmiye ağacı gibi bitkilerin 
finansal raporlamasını değiştirmektedir. Taşıyıcı bitkilerin, maddi duran varlıkların üretim sürecinde kullanılmasına benze-
mesi sebebiyle, maddi duran varlıklarla aynı şekilde muhasebeleştirilmesine karar verilmiştir. Buna bağlı olarak değişiklik 
bu bitkileri TMS 41’in kapsamından çıkararak TMS 16’nın kapsamına alınmıştır. Taşıyıcı bitkiler üzerinde büyüyen ürünler ise 
TMS 41 kapsamındadır. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmamıştır.

- TMS 16 ve TMS 38’deki değişiklik: “Maddi duran varlıklar” ve “Maddi olmayan duran varlıklar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle bir varlığın kullanımını içeren bir faaliyet-
ten elde edilen hasılatın, genellikle varlığın ekonomik yararlarının tüketimi dışındaki etkenleri yansıttığından, hasılat esaslı 
amortisman ve itfa yöntemi kullanımının uygun olmadığına açıklık getirmiştir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal du-
rumu ve performansı üzerinde etkisi olmamıştır.

- TMS 27, “Bireysel finansal tablolar”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde 
geçerlidir. Bu değişiklik, işletmelere, bağlı ortaklık, iştirakler ve iş ortaklıklarındaki yatırımlarını muhasebeleştirirken özkay-
nak yönetimini kullanmalarına izin vermektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde 
etkisi olmamıştır.

- TFRS 10, “Konsolide finansal tablolar” ve TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”; 1 Ocak 2016 tarihinde 
veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler yatırım işletmeleri ve onların bağlı 
ortaklıkları için konsolidasyon muafiyeti uygulamasına açıklık getirir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve 
performansı üzerinde etkisi olmamıştır.

- TMS 1, “Finansal tabloların sunuluşu”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde 
geçerlidir. Bu değişiklikler ile finansal raporların sunum ve açıklamalarını iyileştirmek amaçlanmıştır. Söz konusu değişikli-
ğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.2 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı)

b)  TMS 8 30. paragraf gereği, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yayınlanmış, henüz Grup tarafından erken uygulanmamış standart-
lar, değişiklikler ve yorumlar:

- TMS 7, “Nakit akış tabloları”ndaki değişiklikler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dö-
nemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler finansal tablo okuyucularının finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülük 
değişikliklerini değerlendirebilmelerine imkan veren ek açıklamalar getirmiştir. Değişiklikler UMSK’nın “açıklama insiyatifi” 
projesinin bir parçası olarak finansal tablo açıklamalarının nasıl geliştirilebileceğine dair çıkarılmıştır. Söz konusu değişikli-
ğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde bir etki olması beklenmemektedir.

- TMS 12, “Gelir vergileri”ndeki değişiklikler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönem-
lerinde geçerlidir. Değişiklik bir varlığın gerçeğe uygun değerinden ölçülmesi durumunda ve gerçeğe uygun değerinin vergi 
matrahından altında kalması durumunda ertelenmiş verginin muhasebeleştirilmesi ile ilgili açıklama yapmaktadır. Söz ko-
nusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde bir etki olması beklenmemektedir.

- TFRS 2, “Hisse bazlı ödemeler”deki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik nakde dayalı hisse bazlı ödemelerin ölçüm esaslarını ve bir ödüllendirmeyi nakde da-
yalıdan özkaynağa dayalıya çeviren değişikliklerin nasıl muhasebeleştirileceğini açıklamaktadır. Bu değişiklik aynı zamanda 
bir işverenin çalışanının hisse bazlı ödemesine ilişkin bir miktarı kesmek ve bunu vergi dairesine ödemekle yükümlü olduğu 
durumlarda, TFRS 2’nin esaslarına bir istisna getirerek, bu ödül sanki tamamen özkaynağa dayalıymışçasına işlem görme-
sini gerektirmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde bir etki olması beklenme-
mektedir.

- TFRS 9, “Finansal araçlar”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
Bu standart TMS 39’un yerini almaktadır. Finansal varlıklar ve yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorun-
lulukları ve aynı zamanda şuanda kullanılmakta olan, gerçekleşen değer düşüklüğü zararı modelinin yerini alacak olan 
beklenen kredi riski modelini de içermektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki 
etkilerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

- TFRS 15, “Müşterilerle yapılan sözleşmelerinden doğan hasılat”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika’da Kabul Görmüş Muhasebe Standartları ile yapılan uyum çalışması sonucu 
ortaya çıkan yeni standart hasılatın finansal raporlamasını ve finansal tabloların toplam gelirlerinin dünya çapında karşı-
laştırılabilir olmasını sağlamayı amaçlamıştır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki 
etkilerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

- TFRS 15, “Müşterilerle yapılan sözleşmelerinden doğan hasılat”daki değişiklikler; Bu değişikliklerle edim (performans) yü-
kümlülüklerini belirleyen uygulama rehberliğine, fikri mülkiyet lisanslarının muhasebesine ve işletmenin asil midir yoksa 
aracı mıdır değerlendirmesine (net hasılat sunumuna karşın brüt hasılat sunumu) ilişkin açıklamaları içermektedir. Uy-
gulama rehberliğindeki bu alanların her biri için yeni ve değiştirilmiş açıklayıcı örnekler eklenmiştir. UMSK, aynı zamanda 
yeni hasılat standardına geçiş ile ilgili ek pratik tedbirler dahil etmiştir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu ve 
performansı üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

- TFRS 16, “Kiralama işlemleri”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçer-
lidir. Bu yeni standart mevcut TMS 17 rehberliğinin yerini alır ve özellikli kiralayanlar açısından muhasebesinde geniş kap-
samlı bir değişiklik yapar. Şu anki TMS 17 kurallarına göre kiralayanlar bir kiralama işlemine taraf olduklarında bu işlem için 
finansal kiralama (bilanço içi) ya da faaliyet kiralaması (bilanço dışı) ayrımı yapmak zorundalar. Fakat TFRS 16’ya göre artık 
kiralayanlar neredeyse tüm kiralama sözleşmeleri için gelecekte ödeyecekleri kiralama yükümlülüklerini ve buna karşılık 
olarak da bir ‘varlık kullanım hakkı’nı bilançolarına yazmak zorunda olacaklardır. UMSK kısa dönemli kiralama işlemleri ve 
düşük değerli varlıklar için bir istisna öngörmüştür, fakat bu istisna sadece kiraya verenler açısından uygulanabilir. Kiraya 
verenler için muhasebe neredeyse aynı kalmaktadır. Ancak UMSK’nın kiralama işlemlerinin tanımını değiştirmesinden ötü-
rü (sözleşmelerdeki içeriklerin birleştirilmesi ya da ayrıştırılmasındaki rehberliği değiştirdiği gibi) kiraya verenler de bu yeni 
standarttan etkileneceklerdir. En azından yeni muhasebe modelinin kiraya verenler ve kiralayanlar arasında pazarlıklara 
neden olacağı beklenmektedir. TFRS 16’ya göre bir sözleşme belirli bir süre için belirli bir tutar karşılığında bir varlığın 
kullanım hakkını ve o varlığı kontrol etme hakkını içeriyorsa o sözleşme bir kiralama sözleşmesidir ya da kiralama işlemi 
içermektedir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmalar devam 
etmektedir.

- TFRS 4, “Sigorta Sözleşmeleri”ndeki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dö-
nemlerinde geçerlidir. TFRS 4’de yapılan değişiklik sigorta şirketleri için “örtülü yaklaşım (overlay approach)” ve “erteleme 
yaklaşımı (deferral approach)” olarak iki farklı yaklaşım sunmaktadır. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve 
performansı üzerinde bir etki olması beklenmemektedir.

2 0 1 6  F A A L İ Y E T  R A P O R U  v e  S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K  R A P O R U154 155



BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.2  Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı)

- TMS 40, “Yatırım amaçlı gayrimenkuller” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin sınıflandırılmasına ilişkin yapılan bu değişiklikler, 
kullanım amacında değişiklik olması durumunda yatırım amaçlı gayrimenkullere ya da gayrimenkullerden yapılan sınıflan-
dırmalarla ilgili netleştirme yapmaktadır. Bir gayrimenkulün kullanımının değişmesi durumunda bu gayrimenkulün “yatırım 
amaçlı gayrimenkul” tanımlarına uyup uymadığının değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Bu değişim kanıtlarla 
desteklenmelidir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde bir etki olması beklenmemek-
tedir.

- 2014 - 2016 dönemi yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde 
geçerlidir. Bu değişiklikler 3 standardı etkilemektedir. Söz konusu iyileştirmelerin Grup’un finansal durumu ve performansı 
üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

- TFRS 1, “Türkiye finansal raporlama standartlarının ilk uygulaması”, TFRS 7, TMS 19, ve TFRS 10 standartlarının ilk kez 
uygulama aşamasında kısa dönemli istisnalarının 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olarak kaldırılmıştır. 

- TFRS 12, “Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar”, standardın kapsamına ilişkin bir netleştirme yapılmıştır. 
 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geriye dönük olarak uy-

gulanacaktır. 

- TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”, 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olarak bir iştirak ya da iş ortak-
lığının gerçeğe uygun değerden ölçülmesine ilişkin değişiklik.

- TFRS Yorum 22, “Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ve avanslar ödemeler”, 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten son-
ra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum yabancı para cinsinden yapılan işlemler ya da bu tür işlem-
lerin bir parçası olarak yapılan ödemelerin yabancı bir para cinsinden yapılması ya da fiyatlanması konusunu ele almaktadır. 
Bu yorum tek bir ödemenin yapılması/alınması durumunda ve birden fazla ödemenin yapıldığı/alındığı durumlara rehberlik 
etmektedir. Bu rehberliğin amacı uygulamadaki çeşitliliği azaltmaktadır. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu 
ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

2.3 TMS’ye uygunluk beyanı

Grup, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarını SPK’nın Seri: II, 14.1 No’lu tebliği ve bu tebliğe açıkla-
ma getiren duyuruları çerçevesinde hazırlamıştır. Konsolide finansal tablolar ve notlar SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen 
formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.

2.4 Fonksiyonel ve raporlama para birimi

Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksi-
yonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in fonksiyonel para birimi olan ve 
konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir. Şirket’in bağlı ortaklıklarından 
Alticom GmbH’nin fonksiyonel para birimi Avro (“Avro”), Altınyıldız Corporation’ın fonksiyonel para birimi Amerikan Doları (“ABD Do-
ları”)’dır. Konsolide finansal tablolar oluşturulurken, fonksiyonel para birimi Avro ve Amerikan Doları olan yurtdışında faaliyette bu-
lunan bağlı ortaklıkların bilanço kalemlerinin Şirket’in fonksiyonel ve sunum para birimi olan TL’ye çevrilmesinde bilanço tarihinde 
geçerli olan kurlar, gelir tablosunun çevriminde ise dönem içinde oluşan ortalama kurlar esas alınmıştır. Kapanış ve ortalama kur 
kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynaklar içerisindeki yabancı para çevrim farkları kalemi altında takip edilmektedir.

Konsolidasyon kapsamındaki yurtdışı faaliyetlerinin çeviriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Döviz Cinsi Dönem Sonu Dönem Ortalaması Dönem Sonu Dönem Ortalaması

ABD Doları 3,5192 3,0181 2,9076 2,7188

Avro 3,7099 3,3375 3,1776 3,0181

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.5 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem konsolide finansal tabloları önceki 
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısın-
dan karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır. 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından 31 Aralık 2015 ta-
rihinde sona eren döneme ilişkin gelir tablosunda esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisinde sınıflandırılan 37.062.449 TL tutarında-
ki kur farkı gelirleri finansman gelirlerine, 2.749.052 TL tutarındaki reklam gelirleri, 1.578.713 TL tutarındaki mağaza kira indirimleri, 
1.294.024 TL tutarındaki komisyon gelirleri, toplam 1.325.042 TL tutarındaki katılım payları, stok sayım düzeltme gelirleri ve mağaza 
kargo gelirleri pazarlama giderlerine, 1.010.677 TL tutarındaki personel gelirleri genel yönetim giderlerine, yatırım faaliyetlerinden 
gelirlerde netleştirilen 67.517 TL tutarındaki kapanan mağazalara ilişkin giderler esas faaliyet gelirlerine sınıflandırılmıştır. 

Esas faaliyetlerden diğer giderler içerisinde sınıflandırılan 36.164.472 TL tutarındaki kur farkı giderleri, 6.844.070 TL tutarındaki 
vade farkı giderleri ve 1.724 TL tutarındaki komisyon giderleri finansman giderlerine; 5.106.016 TL tutarındaki stok sayım farkları, 
marka lisans kullanım hakları giderleri ve 846.774 TL tutarında kira giderleri pazarlama giderlerine; 606.494 TL tutarındaki kanunen 
kabul edilmeyen giderlerin 503.676 TL’si pazarlama giderlerine 102.818 TL’si finansman giderlerine, 57.842 TL tutarındaki bağış ve 
yardım giderleri genel yönetim giderlerine sınıflandırılmış; yatırım faaliyetlerinden giderler altında sınıflandırılan 3.185.978 TL ka-
panan mağaza giderleri ve genel yönetim giderlerinde sınıflandırılan 146.908 TL tutarındaki ödenen cezalar esas faaliyet giderlerine 
sınıflandırılmıştır. 

Genel yönetim giderleri içerisinde sınıflandırılan 22.491.917 TL tutarındaki depo kira ve işçilik giderleri, 1.175.453 TL tutarındaki 
nakliye giderleri, toplam 970.156 TL tutarındaki danışmanlık giderleri, satış malzeme, numune, stok sayım ve postalama giderleri 
pazarlama giderlerine; 146.908 TL tutarındaki ödenen cezalar ve 1.010.677 TL tutarındaki personel gelirleri satış pazarlama gider-
lerine; 417.477 TL tutarındaki banka komisyon gideri ve 172.568 TL tutarındaki banka masrafları finansman giderlerine sınıflandı-
rılmış; esas faaliyetlerden diğer giderler içindeki 503.676 TL tutarındaki kanunen kabul edilmeyen giderler ve pazarlama ve esas 
faaliyetlerden diğer giderlerdeki sırasıyla 53.261 TL ve 57.842 TL tutarındaki bağış ve yardım giderleri genel yönetim giderlerine 
sınıflandırılmıştır. 

Finansman giderlerinden netleştirilerek gösterilmiş 57.194.903 TL tutarındaki faiz gelirleri ve 31.673.961 TL tutarındaki kur farkı ge-
lirleri ile esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisinde sınıflandırılmış 37.062.449 TL tutarındaki kur farkı gelirleri finansman gelirlerine 
sınıflandırılmıştır.

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

Uygulanan konsolidasyon esasları

Konsolide finansal tablolar, ana şirket olan Boyner Perakende ile bağlı ortaklıkları BBM, Beymen, AY Marka, Anka, AYTK, Nişantaşı 
Turistik İşletmeleri A.Ş. (“Nişantaşı Turistik”), İzkar, Beymen İç ve Dış Ticaret A.Ş. (“Beymen İç ve Dış”), Bulin İç ve Dış A.Ş. (“Bulin”), 
A&Y LLC, Alticom ve Altınyıldız Corporation’ın 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolarını içermektedir. Bağlı 
ortaklıklar, kontrolün Şirket’e transfer olduğu tarihten itibaren konsolide edilmektedir. 

Konsolidasyona İlişkin Esaslar

Konsolide finansal tablolar aşağıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre hazırlanan Grup hesaplarını içerir. Konsolidasyon kap-
samına dâhil edilen şirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygunluk ve 
Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından, gerekli düzeltme ve sınıflandırma-
lar yapılmıştır. Bağlı ortaklıkların faaliyet sonuçları satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin 
geçerlilik tarihlerinde dâhil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır.

Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları üzerinde kontrol gücünün 
olması ile sağlanır.

Bağlı ortaklıklar, Şirket’in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve Şirket’in üzerinde oy haklarına sahip olduğu 
hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olduğu ya da (b) oy hakkının 
%50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili hâkimiyet etkisini kullanmak 
suretiyle, mali ve işletme politikalarını Şirket’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri 
ifade eder.

Grup’un başka bir şirketi kontrol edip etmediğinin değerlendirilmesinde dönüştürülebilir veya kullanılabilir potansiyel oy haklarının 
varlığı da göz önünde bulundurulur.
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar, oy hakları ve etkin ortaklık oranları aşağıda 
gösterilmiştir:

Bağlı Ortaklık Ülke Faaliyet alanı

31 Aralık 2016 
Etkin ortaklık 

oranı (%)

31 Aralık 2015 
Etkin ortaklık 

oranı (%)

AY Marka Türkiye Perakende Mağazacılık 100,00 100,00

BBM (1) Türkiye Perakende Mağazacılık 100,00 99,08

Beymen Türkiye Perakende Mağazacılık 100,00 100,00

AYTK Türkiye Tekstil Ürünleri

 Satış ve Pazarlaması 

Gayrimenkul Geliştirme 100,00 100,00

BYN (2) Türkiye Gayrimenkul 

Geliştirme ve Yönetimi - 100,00

Alticom (3) Almanya Tekstil Ürünleri Satış

 ve Pazarlaması 100,00 100,00

Altınyıldız Corporation ABD Tekstil Ürünleri Satış

 ve Pazarlaması 100,00 100,00

A&Y LLC Dubai Tekstil Ürünleri Satış

 ve Pazarlaması 100,00 100,00

Nişantaşı Turistik Türkiye Restaurant İşletmeciliği 75,00 75,00

İzkar Türkiye Perakende Mağazacılık 75,00 75,00

Beymen İç ve Dış Ticaret Türkiye İthalat-İhracat 100,00 100,00

Anka Türkiye Perakende Mağazacılık 100,00 100,00

Bulin (4) Türkiye İthalat-İhracat 100,00 -

(1) 4 Mart 2016 tarihi itibarıyla Grup’un BBM’deki ortaklık oranı % 99,08’den % 100’e yükselmiştir (Not 21).
(2) Grup, 7 Mayıs 2016 tarihinde imzalanan pay devir sözleşmesine istinaden bağlı ortaklığı BYN’nin hisselerinin tamamını Gençoğlu AVM Yatı-

rımları A.Ş.’ye 15 Haziran 2016 tarihinde devretmiştir (Not 4).
(3) Alticom’un 2014 yılında tasfiye işlemleri başlatılmış olup 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla tasfiye işlemleri devam etmektedir.
(4) Bulin, Grup’un bağlı ortaklığı Anka’nın %100 iştiraki ile 30 Haziran 2016 tarihinde kurulmuştur.

Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına alınır ve kont-
rolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından çıkartılır. Bağlı ortaklıklar için uygulanan muhasebe politikaları Grup 
tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlılığın sağlanması amacıyla değiştirilir.

Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya elden çıkarma tarihine kadar 
konsolide kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.

Bağlı ortaklıklara ait bilançolar ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş olup Şirket ve bağlı ortak-
lıkların sahip olduğu payların kayıtlı iştirak değerleri, ilgili özkaynaklar ile karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklıklar 
arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon işlemi sırasında netleştirilmiştir. Grup’un sahip olduğu hisselerin kayıtlı 
değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar ve kapsamlı gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.

Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dışı paylar Grup’un özkaynağının içinde ayrı olarak belirtilir. Ana ortaklık 
dışı paylar, ilk işletme birleşmelerinde oluşan bu paylar ile birleşme tarihinden itibaren özkaynakta meydana gelen değişikliklerdeki 
ana ortaklık dışı payların toplamından oluşur. Konsolide edilen bir bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı paya düşen birikmiş zararları, söz 
konusu bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı özsermaye tutarını aşabilir. Bu durumda, birikmiş zarar ve ana ortaklık dışı paya düşecek 
daha sonraki cari yıl zararları, ana ortaklık dışı pay ile ilişkilendirilir.
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2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

Özkaynak yöntemi

Grup’un bağlı ortaklığı Beymen’in iştirakleri ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmiş-
tir. Bunlar, Grup’un genel olarak oy hakkının %20 ile %50’sine sahip olduğu veya Grup’un şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine 
sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır. İştirakler bilançoda, maliyetlerine Grup’un, iştiraklerin net 
varlıklarındaki payında alım sonrası oluşan değişikliklerin eklenmesi ve varsa değer düşüklüğü karşılığının düşülmesiyle gösteril-
mektedir. Gelir tablosu Grup’un iştiraklerinin faaliyet sonuçlarındaki payını yansıtmaktadır.

Grup’un doğrudan ve bağlı ortaklığı üzerinden dolaylı olarak pay sahibi olduğu iştirakler, Grup’un doğrudan ve dolaylı pay oranının 
toplamı dikkate alınarak özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmektedir. Bağlı ortaklık üzerinden sahip olunan paya ilişkin 
efektif oran dikkate alınarak kontrol gücü olmayan paylar hesaplanmaktadır.

Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlar konsolide bilançoda, alış maliyetinin üzerine Grup’un iştirakin net varlıklarındaki 
payına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi veya çıkarılması ve varsa değer düşüklüğü karşılığının düşülmesiyle gösterilmekte-
dir. Konsolide gelir tablosu, Grup’un iştiraklerinin faaliyetleri sonucundaki payını yansıtmaktadır. İştirakin kar veya zararına henüz 
yansıtılmamış tutarların iştirakin özkaynaklarında ortaya çıkardığı değişiklikler de Grup’un iştirakteki payı oranında iştirakin defter 
değerinde düzeltme yapılmasını gerekli kılabilir. Bu değişikliklerden Grup’a düşen pay doğrudan Grup’un kendi özkaynaklarında 
muhasebeleştirilir. Grup ile iştirak arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar, Grup’un iştirakteki payı ölçüsünde düzel-
tilmiştir.

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla Grup’un bağlı ortaklığı Beymen’in özkaynak yönetimiyle muhasebeleştirilen iştirakleri ve 
müşterek yönetime tabi iş ortaklıkları ve etkin ortaklık oranları aşağıdaki gibidir:

İştirak Ülke
Faaliyet 

alanı

31 Aralık 2016 
Etkin ortaklık

oranı (%)

31 Aralık 2015 
Etkin ortaklık

oranı (%)

Christian Dior İstanbul Mağazacılık A.Ş. (“Christian Dior”) Türkiye Ticaret 49,00 49,00

Nile Bosphorus Retail and Trading Company (“Nile Bosphorus”) Mısır Ticaret 33,33 33,33

Elif Co. For General Trading Ltd. (“Elif Co”) (*) Irak Ticaret 50,00 50,00

Christian Louboutin Mağazacılık A.Ş. (“Christian Louboutin”) Türkiye Ticaret 30,00 30,00

(*)  Elif Co’nun 2016 yılında tasfiye işlemleri başlatılmış olup 31 Aralık 2016 itibarıyla söz konusu süreç devam etmektedir.

Netleştirme

Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz konusu varlık ve 
yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek 
gösterilmektedir. 

Tahminlerin kullanılması

Finansal tabloların TMS’ye göre hazırlanmasında Grup yönetiminin, bilanço tarihi itibarıyla, raporlanan varlık ve yükümlülük tutar-
larını, ortaya çıkması muhtemel yükümlülük ve taahhütlerini ve raporlama dönemi itibarıyla gelir ve gider tutarlarını etkileyecek 
varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Buna bağlı olarak gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilir. Tahminler 
düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönem gelir tablosunda raporlanmaktadır.

Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya ileride 
gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan önemli varsayımlar ve değerlendirmeler, er-
telenmiş vergi varlıkları, karşılıklar, özel maliyetler üzerindeki değer düşüklüğü, maddi olmayan duran varlıklar ve şerefiye değer 
düşüklüğü tespit çalışmaları, stokların net gerçekleşebilir değerine ilişkin karşılıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe 
uygun değeri ile ilgilidir (Not 2.7).

Gelirlerin muhasebeleştirilmesi

Hasılat sunulan malın karşılığında alınan veya alınacak olan tutardan indirimler, iskontolar ve satışla ilgili vergilerin düşülmesi sonu-
cu kalan tutarın gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Hasılat tutarı güvenilir bir biçimde ölçülebildiği, işleme ilişkin ekonomik faydanın 
Grup tarafından elde edilmesinin muhtemel olduğu ve her bir Grup aktivitesiyle ilgili aşağıda belirtilen kriterlerin gerçekleşmesi 
durumunda hasılat olarak muhasebeleştirilir.
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

Mal satışları - perakende

Grup, perakende sektöründe faaliyet göstermektedir. Mal satışı, grup içi bir şirket, müşteriye malları sattığında muhasebeleştirilir. 
Perakende satışlar nakit veya kredi kartı karşılığında yapılır. Müşteriye ürünlerin satışı, Grup’un iade politikaları çerçevesinde be-
lirlenen süre içinde iade hakkı ile satılır. Grup, iade politikaları çerçevesinde belirlenen süreleri dikkate alarak, muhasebeleştirilen 
hasılata ilişkin iskonto ve iade karşılığı hesaplayarak konsolide finansal tablolarında muhasebeleştirmiştir.

Mal satışları - toptan

Grup, toptan pazarda tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin üretimini ve satışını yapmaktadır. Mal satışı, grup içi bir şirket, toptancıya 
malları teslim ettiğinde, toptancının dağıtım kanalı üzerinde tam yetkisi olduğunda ve toptancının malları kabul etmesini engelleye-
cek, yerine getirilmeyen herhangi bir yükümlülüğün olmadığı durumlarda muhasebeleştirilir. Malların belirlenen yerlere nakledil-
mesi, malların kaybolma veya zarara uğrama riskinin toptancıya geçmiş olması ve satış sözleşmesine göre toptancının malları kabul 
etmesi, kabul etmeme hakkının ortadan kalkması veya Grup’un kabul edilme şartlarının hepsinin gerçekleştiğini gösterecek kadar 
objektif delil olduğu ana kadar teslimat gerçekleşmiş sayılmaz. Grup, geçmiş dönem tecrübelerini baz alınarak, muhasebeleştirilen 
hasılata ilişkin iskonto ve iade karşılığı hesaplayarak konsolide finansal tablolarında muhasebeleştirmiştir.

Satış karşılığında nakit veya nakit benzerlerinin alındığı durumlarda hasılat, söz konusu nakit veya nakit benzerlerinin tutarıdır. 
Ancak, Grup’un toptan satışları büyük ölçüde vadeli olarak gerçekleştirilmekte ve satışların içerisinde önemli bir finansman unsuru 
bulunması durumunda, gerçeğe uygun bedel gelecekte oluşacak tahsilatların finansman unsuru içerisinde yer alan faiz oranı ile 
indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasına göre esas faaliyetlerden diğer gelir olarak ilgili dönemlere kaydedilmektedir. 

Gayrimenkul kiralamalarından elde edilen kira gelirleri

Kiralanan gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri, tahakkuk esasına göre kaydedilmektedir. Gelir, bu işlemle ilgili oluşan eko-
nomik faydaların Grup’a girişi mümkün görülüyorsa ve bu gelirin miktarı güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa gerçekleşir. Dönemsel 
kira indirimleri gerçekleştiği dönemlerde kira gelirlerinden netleştirilerek gösterilmiştir.

Gayrimenkul satış geliri

Gayrimenkul stokları satış gerçekleşene kadar bu bedel üzerinden taşınmaktadır. Stokların riskinin ve faydasının alıcıya (Grup’tan 
müşterilerine) transfer olduğu ve gelir tutarının güvenilir bir şekilde hesaplanabildiği durumlarda gelir oluşmuş sayılır.

Diğer gelirler

Grup tarafından elde edilen diğer gelirler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde muhasebeleştirilir:

- Kira ve isim hakkı gelirleri - ilgili sözleşmenin özü dikkate alınarak tahakkuk esasına göre,
- Faiz gelirleri - geçerli faiz oranı ve vadesine kalan süre içinde etkin faiz yöntemine göre, 
- Temettü gelirleri - temettü ödemesi almaya hak kazandığı tarihte muhasebeleştirilir.

Nakit ve nakit benzeri kalemler

Nakit ve nakit benzerleri, nakit, kredi kartı alacakları ve banka mevduatı ile tutarı belirli olan nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve 
yüksek likiditeye sahip, değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi üç ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.

Ticari alacaklar

Ticari alacaklar fatura tutarları üzerinden kayıtlara alınmakta ve sonrasında ertelenmiş finansman gelirinden netleştirilmiş olarak 
şüpheli ticari alacak karşılıkları düşüldükten sonra taşınmaktadır. Ertelenmiş finansman geliri netleştirilmiş ticari alacaklar, orijinal 
fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarların etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile 
hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin çok büyük olmaması durumunda, orijinal 
fatura değerleri üzerinden gösterilmiştir. Ticari alacağın tahsilatının mümkün olmadığı durumlarda şüpheli ticari alacak karşılığı 
için tahmin yapılmaktadır. Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasına takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının 
tahsil edilmesi durumunda tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek diğer gelirlere kaydedilir.
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Stoklar

Stoklar, net gerçekleşebilir değer veya maliyet değerinden düşük olanı ile değerlenmektedir. Maliyet belirleme yöntemi tüm stoklar 
için aylık ağırlıklı ortalama olup, yarı mamuller ve mamuller üretim maliyetlerinden pay almaktadır. Net gerçekleşebilir değer, satış 
fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesi ile elde 
edilen tutardır. Kullanılamaz durumdaki stoklar ise kayıtlardan çıkarılmaktadır. Kredi maliyetleri stok maliyetlerine dahil edilme-
mektedir. 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

TMS 40 “Yatırım amaçlı gayrimenkuller” standardı kapsamında; mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla 
veya işlerin normal seyri esnasında satılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanması amacıyla veya her ikisi için elde tutulan 
araziler ve binalar “Yatırım amaçlı gayrimenkuller” olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değerleri ile konsolide finansal tablolara 
yansıtılır. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin maliyet değeri ile ilk gerçeğe uygun değeri arasındaki değişim özkaynaklarda, sonraki 
dönemlerde gerçekleşen gerçeğe uygun değer değişimlerinden kaynaklanan kar veya zarar ilgili dönemde konsolide gelir tablosuna 
yansıtılmaktadır.

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin kayıtlardan çıkarılması, elden çıkarılmalarıyla, ya da bir yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanımdan 
çekilmesiyle ve bunun elden çıkarılmasından ileriye dönük hiçbir ekonomik fayda beklenmiyorsa gerçekleşir. Yatırım amaçlı gay-
rimenkullerin elden çıkarılması sonucu oluşan kar veya zararı elden çıkarma işleminin gerçekleştiği dönemde ilgili gelir ve gider 
hesaplarına yansıtılır.

Maddi duran varlıklar

Bütün maddi duran varlıklar başlangıç olarak maliyet değerinden kaydedilir ve maliyet bedellerinden birikmiş amortisman ve varsa 
değer düşüklüğü karşılığı düşülerek kayıtlara yansıtılmaktadır. Maddi duran varlık satıldığı zaman bu varlığa ait maliyet ve birikmiş 
amortisman ilgili hesaplardan düşüldükten sonra oluşan gelir ya da gider gelir tablosuna dahil edilmektedir.

Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan vergiler ve maddi varlığı kullanıma hazır 
hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi duran varlığın kullanımına başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım 
gibi masraflar, oluştukları dönemde gider kaydedilir. Yapılan harcamalar ilgili maddi varlığa gelecekteki kullanımında ekonomik bir 
değer artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmektedir.

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan veya idari amaçlı kullanılacak ve inşa edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerin-
den varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dâhil edilir. Kullanıma veya satışa hazır hale 
getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri Grup’un ilgili muhasebe politikası 
uyarınca aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır ol-
duklarında amortismana tabi tutulur.

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyetleri üzerinden beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal 
metotla amortismana tabi tutulmaktadır. Maddi duran varlıklar için tahmini ekonomik ömürlerini yansıtan amortisman süreleri 
aşağıdaki gibidir:

Ekonomik Ömür (Yıl)

Yer altı ve yer üstü düzenleri 20

Binalar 40-50

Makineler 5-15

Tesis ve cihazlar 3-20

Taşıt araç ve gereçleri 4-5

Döşeme ve demirbaşlar 3-16

Özel maliyetler 3-15

Ekonomik ömür, artık değer ve amortisman metodu tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl düzenli olarak 
gözden geçirilmekte, bu süreçte kullanılan metodun ve amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydalar ile paralel 
olup olmadığına dikkat edilmekte ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve maddi duran varlığın kayıtlı değeri geri kazanılabilir 
değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi 
duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden yüksek olanı 
olarak kabul edilir.

Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp satış 
hasılatı ile varlığın net defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve cari dönemde ilgili diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesap-
larına yansıtılır.

Yeniden değerlenmiş değerleri ile muhasebeleştirilmiş olan varlıklar satıldıklarında özsermaye maddi duran varlık değer artış fon-
ları hesabı, geçmiş yıl karlarına transfer edilir.

Maddi olmayan duran varlıklar

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar

Haklar, yazılımlar ve benzeri maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklük-
leri düşüldükten sonraki tutarlarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen ekonomik ömürlerine göre doğrusal itfa yöntemi kullanıla-
rak itfaya tabi tutulur. Beklenen ekonomik ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek 
amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Söz konusu maliyetler, alım 
maliyetlerini kapsamaktadır ve ekonomik ömürlerine göre (5-15 yıl) itfaya tabi tutulur.

Markalar

Ayrı olarak elde edilen markalar maliyet değerleriyle, işletme birleşmelerinin bir parçası olarak elde edilen markalar şirket birleş-
mesi tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile konsolide finansal tablolara yansıtılır.

Markaların Grup’a net nakit girişi sağlaması beklenilen süre için öngörülebilir bir sınır olmaması nedeniyle, Grup, markaları sınır-
sız faydalı ömre sahip olarak değerlendirmiştir. Markalar, her yıl ya da değer düşüklüğünün varlığını işaret eden şartların olduğu 
durumlarda daha sık aralıklarla değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Değer düşüklüğünün olması durumunda markaların kayıtlı 
değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir.

Müşteri ve bayi iletişim ağı

İşletme birleşmelerinin bir parçası olarak elde edilen müşteri ve bayi iletişim ağı şirket birleşmesi tarihindeki gerçeğe uygun değer-
leri ile konsolide finansal tablolara yansıtılır. Ekonomik ömürlerine göre (10-20 yıl) itfaya tabi tutulur.

Lehte kira sözleşmeleri 

İşletme birleşmelerinin bir parçası olarak elde edilen müşteri ve bayi iletişim ağı şirket birleşmesi tarihindeki gerçeğe uygun değer-
leri ile konsolide finansal tablolara yansıtılır. Ekonomik ömürlerine göre (10-15 yıl) itfaya tabi tutulur. 

İşletme birleşmeleri ve şerefiye

İşletme birleşmeleri, ayrı tüzel kişiliklerin veya işletmelerin raporlama yapan tek bir işletme şeklinde birleşmesi olarak değerlendi-
rilmektedir. İşletme birleşmeleri, TFRS 3 kapsamında, satın alma yöntemine göre muhasebeleştirilir (Not 3).

İktisap maliyeti, alım tarihinde verilen varlıkların gerçeğe uygun değeri, çıkarılan sermaye araçları, değişimin yapıldığı tarihte var-
sayılan veya katlanılan yükümlülükler ve buna ilave iktisapla ilişkilendirilebilecek maliyetleri içerir. İşletme birleşmesi sözleşmesi 
gelecekte ortaya çıkacak olaylara bağlı olarak maliyetin düzeltilebileceğini öngören hükümler içerirse; bu düzeltmenin muhtemel 
olması ve değerinin tespit edilebilmesi durumunda, edinen işletme birleşme tarihinde birleşme maliyetine bu düzeltmeleri dahil 
eder. Alıma ilişkin maliyetler oluştukları dönemde giderleştirilir. Bağlı ortaklık alımı, iştirak edinimi ve iş ortaklıklarının kurulmasın-
dan ortaya çıkan şerefiye ödenen bedelin Grup’un edinilen işletmedeki net tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülük-
lerin gerçeğe uygun değerinin oranı ve edinilen işletmedeki kontrol gücü olmayan pay tutarını aşan kısmıdır. Değer düşüklüğü testi 
için şerefiye, nakit üreten birimlere dağıtılır. Dağıtım, şerefiyenin oluştuğu işletme birleşmesinden fayda sağlaması beklenen nakit 
üreten birimlere veya nakit üreten birim gruplarına yapılır. Şerefiyenin dağıtıldığı her bir birim veya birim grubu işletme içi yönetsel 
amaçlarla, şerefiyenin izlendiği işletmenin en küçük varlık grubudur. Şerefiye faaliyet bölümleri bazında takip edilir. Şerefiyedeki de-
ğer düşüklüğü gözden geçirmeleri yılda bir kez veya olay veya şartlardaki değişikliklerin değer düşüklüğü ihtimalini işaret ettiği du-
rumlarda daha sık yapılmaktadır. Şerefiyenin defter değeri kullanım değeri ve satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinin 
büyük olanı olan geri kazanılabilir değer ile karşılaştırılır. Herhangi bir değer düşüklüğü durumunda zarar derhal muhasebeleştirilir 
ve takip eden dönemde geri çevrilmez.

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

Grup tarafından kontrol edilen işletmeler arasında gerçekleşen yasal birleşmeler TFRS 3 kapsamında değerlendirilmemektedir. 
Dolayısıyla, bu tür birleşmelerde şerefiye hesaplanmamaktadır. Ayrıca, yasal birleşmelerde taraflar arasında ortaya çıkan işlemler 
konsolide finansal tabloların hazırlanması esnasında düzeltme işlemlerine tabi tutulur.

Finansal olmayan varlıkların değer düşüklüğü

Koşullardaki değişikliklerin, varlıkların taşıdıkları değer üzerinden paraya çevrilemeyebileceğine işaret etmesi durumunda, varlık-
ların taşınan değeri üzerinde değer düşüklüğü olup olmadığı değerlendirilir. Varlıkların taşıdıkları değerleri, paraya çevrilebilecek 
tutarı aştığında değer düşüklüğü karşılık gideri gelir tablosunda yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, varlığın net satış fiyatı ve 
kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, bir varlığın kullanımından ve ekonomik ömrü sonunda satılmasından elde 
edilmesi öngörülen gelecekteki nakit akımlarının şimdiki değerini, net satış fiyatı ise, satış hasılatından satış maliyetleri düşüldükten 
sonra kalan tutarı yansıtmaktadır. Nakit üreten birim diğer varlık veya varlık gruplarından büyük ölçüde bağımsız olarak sürekli 
kullanımından nakit girişi sağlanan en küçük ayrıştırılabilir varlık grubunu ifade etmektedir.

Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara 
alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı 
geçmeyecek ve varlığın hiç değer düşüklüğü muhasebeleştirilmemiş şekilde amortismana tabi tutulmaya devam edilerek buluna-
cak net defter değerini arttırmayacak şekilde geri çevrilir ve gelir olarak konsolide finansal tablolara yansıtılır. 

Finansal yatırımlar

Sınıflandırma

Grup, finansal varlıklarını şu şekilde sınıflandırmıştır: krediler ve alacaklar, satılmaya hazır finansal varlıklar, vadesine kadar elde 
tutulacak finansal varlıklar. Sınıflandırma, finansal varlıkların alınma amaçlarına göre yapılmıştır. Yönetim, finansal varlıklarının 
sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar.

Alacaklar

Alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç olmayan finansal varlıklardır. Vadeleri 
bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklar, 12 aydan uzun ise duran varlıklar olarak sınıflandırılırlar. Alacaklar 
bilançoda ‘ticari ve diğer alacaklar’ olarak sınıflandırılırlar.

Satılmaya hazır finansal varlıklar

Satılmaya hazır finansal varlıklar, bu kategoride sınıflandırılan ve diğer kategorilerin içinde sınıflandırılmayan türev araç olmayan 
varlıklardır. Yönetim, ilgili varlıkları bilanço tarihinden itibaren 12 ay içinde elden çıkarmaya niyetli değilse söz konusu varlıklar duran 
varlıklar içerisinde sınıflandırılırlar.

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dâhil olmak üzere 
vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi 
bulunan ve işletme kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar 
etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedel üzerinden değerlenmektedir.

Muhasebeleştirme ve ölçümleme

Düzenli olarak alınıp-satılan finansal varlıklar, alım-satımın yapıldığı tarihte kayıtlara alınır. Alım-satım yapılan tarih, yönetimin var-
lığı alım satım yapmayı vaat ettiği tarihtir. Finansal varlıklar deftere ilk olarak gerçeğe uygun değerine işlem maliyeti eklenmek 
suretiyle kaydedilir. Finansal varlıklardan doğan nakit akım alım hakları sona erdiğinde veya transfer edildiğinde ve Grup tüm risk 
ve getirilerini transfer ettiğinde, finansal varlıklar defterlerden çıkartılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar müteakip dönemlerde 
gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilmektedirler.

Krediler ve alacaklar Grup tarafından etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleriyle muhasebeleştirilmektedir. Satılmaya 
hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden parasal finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerde, finan-
sal varlığın iskonto edilmiş değerindeki değişiklikler ile finansal varlığın kayıtlı değerindeki diğer değişikliklerden oluşan kur farkları 
analiz edilirler. Parasal finansal varlıklardan oluşan kur farkları gelir tablosuna, parasal olmayan finansal varlıklardan oluşan kur 
farkları özkaynaklara yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak kaydedilen parasal ve parasal olmayan finansal varlıkların 
gerçeğe uygun değerindeki değişimler özkaynaklara yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal var-
lıklar, satıldığında veya değer düşüklüğü oluştuğunda özkaynaklarda gösterilen birikmiş gerçeğe uygun değer düzeltmeleri gelir 
tablosuna finansal varlıklardan doğan kar ve zararlar olarak aktarılır. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

Borsada işlem gören satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri piyasa alış fiyatlarına göre belirlenmektedir. Fi-
nansal varlıklar için aktif bir piyasanın (borsada işlem görmeyen menkul kıymetler) bulunmaması durumlarında, Grup ilgili finansal 
varlığın gerçeğe uygun değerini değerleme yöntemleri kullanarak hesaplamaktadır. Bu yöntemler piyasa verilerinden yararlanılarak 
muvazaasız benzer işlemlerin kullanılmasını, benzer enstrümanların gerçeğe uygun değerlerinin referans alınmasını indirgenmiş 
nakit akımları analizini ve opsiyon fiyatlandırma modelleri yöntemlerini içerir. 

Teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal 
varlıklar, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmış-
tır.

Grup, bilanço tarihinde, finansal varlıklarının değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup olmadığını değerlendirir. Satılmaya hazır 
olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerinin maliyetinin altına önemli ölçüde ve uzun süreli olarak düşmesi de-
ğer düşüklüğü göstergesi olarak değerlendirilir. Satılmaya hazır finansal varlıkların değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıtların varlığı 
durumunda ilgili finansal varlığın elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan oluşan toplam zarardan daha önce 
gelir tablosuna yansıtılan değer düşüklüğü tutarı çıkarıldıktan sonra kalan zarar özkaynaklardan çıkarılarak gelir tablosunda mu-
hasebeleştirilir. Sermaye araçları ile ilgili gelir tablosuna kaydedilen değer düşüklüğü giderleri, takip eden dönemlerde söz konusu 
değer düşüklüğünün ortadan kalkması durumunda dahi gelir tablosu ile ilişkilendirilmez.

Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişiklikleri sebebiyle oluşan gerçekleşmemiş kazançlar ve za-
rarlar, ertelenen vergi etkisi de yansıtıldıktan sonra net değerleri üzerinden özkaynaklar içinde ayrı bir kalem olan “finansal varlıklar 
değer artış fonu”nda muhasebeleştirilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklar konsolide finansal tablolardan çıkarıldıklarında, 
özkaynaklarda finansal varlıklar değer artış fonunda takip edilen ilgili kazanç veya zararlar konsolide gelir tablosuna transfer edilir. 
Satılmaya hazır finansal varlıkların elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değeri arasında oluşan olumsuz farklar ise kalıcı olması 
halinde konsolide gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 

Türev finansal araçlar

Grup, kurlardaki dalgalanmalardan kaynaklanan kur riskinden korunmak amacıyla swap işlemleri gerçekleştirmektedir. Türev fi-
nansal araçlar, işlem maliyetleri işlemin yapıldığı tarihte muhasebeleştirilmek üzere gerçeğe uygun değerinden kaydedilir.

Türev finansal araçların gerçeğe uygun değerlerindeki değişiklikler konsolide gelir tablosunda finansman gelirleri ve giderleri he-
saplarına kaydedilir. Grup, 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla riskten korunma muhasebesi uygulamamıştır (Not 8).

Ticari borçlar

Ticari borçlar, fatura tutarları üzerinden kayıtlara alınmakta ve sonrasında indirgenmiş değerleriyle taşınmaktadır. Taşınan ticari 
borç, mal ve hizmet alımı ile ilgili ileride doğacak faturalanmış ya da faturalanmamış tutarın rayiç değerini yansıtmaktadır.

Borçlanma maliyetleri

Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, işlem maliyetleri düşürülmüş gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar. Müteakip 
dönemlerde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleriyle değerlenir ve işlem masrafları düşüldükten sonra 
kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, konsolide kapsamlı gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman 
maliyeti olarak yansıtılır.

Finansman faaliyetlerinin içerisinde kur farkı gelirleri yer alması durumunda, söz konusu gelirler aktifleştirilmiş bulunan toplam 
finansman giderlerinden indirilir.

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıklar söz konusu olduğunda, satın alınması, 
yapımı veya üretimi ile ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın 
maliyetine dâhil edilmektedir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde konsolide kapsamlı gelir tablosuna kayde-
dilmektedir.

Banka kredilerine ilişkin kur farkları, faiz giderleri ile ilişkilendirildikleri sürece aktifleştirilirler. Faiz giderleriyle birlikte aktifleştiri-
lecek kur farkı gelir ve giderleri şirketin kendi fonksiyonel para biriminde borçlanması halinde katlanacağı borçlanma giderleri ile 
hâlihazırda yabancı para cinsinden borçlanma yoluyla katlandığı borçlanma giderleri arasındaki değer farkı göz önünde bulunduru-
larak belirlenir.

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
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Kur değişiminin etkileri

Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksi-
yonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in fonksiyonel para birimi olan ve 
konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.

Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri ya da ilgili işlet-
menin fonksiyonel para birimi dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kay-
dedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak 
TL’ye çevrilmektedir.

Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun 
değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir.

Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.

Grup’un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kul-
lanılarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin gerçekleştiği tarihteki kurların kullanılması gereken dönem 
içerisindeki döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı takdirde (önemli dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar 
kullanılır), dönem içerisindeki ortalama kurlar kullanılarak çevrilir. Oluşan kur farkı özkaynak olarak sınıflandırılır ve Grup’un ya-
bancı para çevrim farkları fonuna transfer edilir. Söz konusu çevrim farklılıkları yabancı faaliyetin elden çıkarıldığı dönemde gelir 
tablosuna kaydedilir.

Kiralama işlemleri

Finansal kiralamalar

Finansal kiralama - Grup - kiracı olarak

Grup’un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve getirilerini üstüne aldığı maddi duran varlık kiralaması, finansal kiralama şeklinde sınıf-
landırılır. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin başlangıcında finansal kiralama konusu sabit kıymetin rayiç değeri ile kira öde-
melerinin bugünkü değerinden düşük olanını esas almak suretiyle maddi duran varlıklara dâhil edilmektedir. Kiralamadan doğan 
finansman maliyetleri kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde kira dönemine yayılmaktadır. Ayrıca, finansal 
kiralama konusu sabit kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama konusu 
sabit kıymetlerin değerinde bir azalma tespit edilirse değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. Finansal kiralama borçları ile ilgili faiz ve kur 
farkı giderleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Kira ödemeleri finansal kiralama borçlarından düşülür.

Faaliyet kiralaması - Grup - kiracı olarak

Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. 
Faaliyet kiraları olarak (kiralayandan alınan teşvikler düşüldükten sonra) yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem 
ile konsolide gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.

Pay başına kazanç/kayıp

Pay başına basit kazanç/kayıp net dönem zararının dönem içindeki hisselerin ağırlıklı ortalamasına bölünmesiyle hesaplanır. Dö-
nem içerisinde içsel kaynaklardan sermaye artırımı yapılması halinde, hisselerin ağırlıklı ortalaması hesaplanırken yeni bulunan 
değerin dönem başı itibarıyla de geçerli olduğu kabul edilir.

Türkiye’deki şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve özkaynak enflasyon düzeltmesi farkları hesabından hisseleri ora-
nında hisse dağıtarak (“bedelsiz hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Pay başına kazanç/kayıp hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı 
çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla pay başına kazanç/kayıp hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, 
çıkarılan bedelsiz hisselerin geriye dönük olarak dikkate alınması suretiyle elde edilir.

Karşılıklar, şarta bağlı varlıklar ve şarta bağlı yükümlülükler

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz 
konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
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2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülü-
ğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.

Paranın zaman değeri etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı, yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması bek-
lenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların bugünkü değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının 
belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz oranı ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranı 
vergi öncesi olarak belirlenir ve gelecekteki nakit akımlarının tahmini ile ilgili riski içermez. 

İlişkili taraflar

Konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, üst düzey yönetim (genel müdürler, genel müdür yardımcıları, grup 
başkan yardımcıları) ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen ve önemli etkinliğe sahip bulunulan şirket-
ler “ilişkili taraflar” olarak kabul edilmişlerdir.

Reklam ve promosyon giderleri

Yapılan reklam kampanyalarını da içeren reklam, katalog ve promosyon harcamaları Grup’un ilgili kataloglara erişimi olduğunda 
veya reklam ve promosyon harcaması yapıldığı an giderleştirilir.

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler

Dönem vergi gideri ve ertelenmiş vergi

Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmiş vergi giderini kapsar. Vergi, doğrudan özkaynaklar altında muhasebeleştirilen 
bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, gelir tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında 
muhasebeleştirilir.

Dönem vergi gideri, bilanço tarihi itibarıyla Grup’un bağlı ortaklıklarının faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan vergi kanunları 
dikkate alınarak hesaplanır.

Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda yer alan değerleri ile 
vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Bununla birlikte, işletme birleşmeleri dışında, hem ticari hem de mali 
karı veya zararı etkilemeyen varlık ve yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara alınması durumunda ertelenmiş vergi varlığı veya yü-
kümlülüğü mali tablolara alınmaz. Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya bilanço tarihi itibarıyla yürürlüğe 
giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde 
uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır.

Başlıca geçici farklar, maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki farktan ve hâlihazırda vergiden indirile-
meyen/vergiye tabi gider karşılıklarından doğmaktadır.

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan er-
telenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması 
şartıyla hesaplanmaktadır.

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi ko-
nusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri karşılıklı olarak 
birbirinden mahsup edilir.

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar

Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un Türk İş Kanunu uyarınca personelin emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası yüküm-
lülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder. Türkiye’de geçerli olan çalışma hayatını düzenleyen yasalar ve 
Türk İş Kanunu uyarınca, Grup, en az bir yıllık hizmetini tamamlayan kendi isteği ile işten ayrılması veya uygunsuz davranışlar sonu-
cu iş akdinin feshedilmesi dışında kalan sebepler yüzünden işten çıkarılan, vefat eden veya emekliye ayrılan her personeline toplu 
olarak kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan karşılık 
öngörülen yükümlülük yöntemi kullanılarak hesaplanır. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin yükümlülüklerle ilgili olarak yapılan 
hesaplamalarda ortaya çıkan hizmet ve faiz maliyetleri gelir tablosunda, aktüeryal kayıp ve kazançlar ise kapsamlı gelir tablosunda 
muhasebeleştirilmiştir. 
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Kullanılmamış izin hakları

Konsolide finansal tablolarda tahakkuk etmiş olan kullanılmamış izin hakları, bilanço tarihi itibarıyla çalışanların kullanmadıkları 
hak edilmiş izin günleri ile ilgili gelecekteki olası yükümlülüklerin tahmini toplam karşılığını ifade eder.

Müşteri sadakat programı

Grup’un sadakat programları müşterilere alışveriş yaparak puan biriktirme ve biriktirilen puanlar ile alışveriş yapabilme imkanı, 
ayrıca belirli dönemlerde indirim imkanı sağlamaktadır. Puanların karşılığı olan TL değer konsolide finansal tablolara ertelenmiş 
gelir olarak kaydedilmekte, müşterilerin puan kullanımıyla eş zamanlı olarak gelir kaydedilmektedir. Grup, raporlama dönemleri 
itibarıyla kullanılmış puanların toplam kazanılmış puanlara oranı ile her bir program için kullanım oranları belirlemekte ve bu kul-
lanım oranları doğrultusunda gerçekleşecek tahmini hasılatı gelir kaydetmektedir. 

Hediye çekleri

Grup’un müşterilerine sattığı hediye çekleri bilançoda ertelenmiş gelirler kaleminde sınıflanmaktadır. Söz konusu hediye çekleri 
müşteri tarafından kullanıldığında ise satış geliri kaydedilmektedir. Grup ayrıca geçmiş verilere dayanarak hediye çeklerinin ne ka-
darının kullanılmayacağı yönünde bir tahminde bulunarak bu hediye çekleri için tahsis edilen tutarı da gelir olarak kaydeder. 

Nakit akış tablosu

Grup, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasında değişen şartlara göre yönlen-
dirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, diğer finansal tabloların ayrılmaz bir parçası olarak nakit 
akış tablosu düzenlemektedir. Döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri olarak sınıflandırılmaktadır.

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Grup’un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını gösterir.

Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akışları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği 
nakit akışlarını gösterir.

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri öde-
melerini gösterir. 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Grup’un bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve bilanço tarihindeki durumunu etkileyebilecek olaylar, (düzeltme gerektiren olay-
lar) konsolide finansal tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda 
açıklanmaktadır. 

Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması

Grup’un, Yönetim tarafından performanslarını değerlendirme ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri içeren üç 
ana faaliyet bölümü bulunmaktadır. Grup’un bu faaliyet grupları tekstil ve hazır giyim, perakende mağazacılık gruplarıdır. Bu bö-
lümler risk ve getiri açısından farklı ekonomik durumlardan etkilendikleri için ayrı ayrı yönetilmektedir. Grup Yönetimi, bölümlerin 
performansını değerlendirirken TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablo üzerinden hesaplanan “Finansman, Amortisman ve Vergi 
Gideri Öncesi Kar (FAVÖK)” rakamına düzeltmeler ve sınıflamalar yapılarak bulunan rakamların incelenmesini yöntem olarak belir-
lemiştir. Yapılan düzeltmeler ve sınıflamalar, TMS gereğince yapılan reeskont, vade farkı ve ticari işlemlerden doğan kur farkı gelir 
ve giderlerinin sınıflama net etkisinin geri eklenmesi ve Grup yönetimine göre esasları belirlenen tek seferlik giderlerin eklenmesini 
içermektedir (Not 4).

Bölümlere göre raporlama, Grup’un faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili merciine yapılan raporlamayla yeknesaklığı sağlayacak 
biçimde düzenlenmiştir. Grup’un faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararla-
rın alınmasından ve bölümlerin performansının değerlendirilmesinden sorumludur. 
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2.7 Önemli muhasebe tahmin ve varsayımları 

Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlık 
ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve 
varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler 
ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak değerlendirilir. Bu tahmin ve 
varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlardan 
farklılık gösterebilir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli düzeltmelere neden 
olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

i)  Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü tespit çalışmaları

Not 2.6’da belirtilen muhasebe politikası gereğince, faydalı ömrü sınırsız olarak belirlenmiş marka değeri ve benzeri maddi olmayan 
duran varlıklar itfa edilmez. Bu varlıkların kayıtlı değerinde herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığına yönelik değer düşüklüğü 
testi yapılır. Bu değer düşüklüğü testi, Grup’un uzun vadeli planları çerçevesinde hesaplanan nakit akımlarının bugünkü değerinin 
defter değeri ile karşılaştırılması suretiyle yapılmaktadır. Grup, maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri için 31 Aralık 2016 
tarihi itibarıyla bu kapsamda bir değer düşüklüğü testi yapmış ve herhangi bir değer düşüklüğü tespit etmemiştir (Not 16). 

ii) Şerefiye değer düşüklüğü tespit çalışmaları 

Grup şerefiyedeki herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığını kontrol etmek için her yıl Not 2.6’daki muhasebe politikasına is-
tinaden değer düşüklüğü testi yapmaktadır. Nakit yaratan birimlerin geri kazanılabilir değeri kullanım değeri temel alınarak he-
saplanmıştır. Bu hesaplamalar tahmin kullanılmasını gerektirir. Bu değer düşüklüğü testi, Grup’un beş yıllık planları çerçevesinde 
hesaplanan nakit akımlarının bugünkü değerinin taşınan değer ile karşılaştırılması suretiyle yapılmaktadır.

Grup, BBM satın alımı sebebiyle kaydettiği şerefiyenin testi için yönetim kuruluna sunulan beş yıllık dönemleri kapsayan finansal 
bütçeleri temel alan satış tahminlerini %6,5 büyüme oranı tahminiyle esas almış olup, söz konusu yöntemle hesaplanan nakit akış-
lar %14,80 oranı kullanılarak iskonto edilmiştir. İskonto edilmiş nakit akımlarının hesaplamasında kullanılan vergi sonrası iskonto 
oranının %1 daha yüksek/düşük olması (%14,80 yerine %15,80 veya %13,80), gerçeğe uygun değer hesaplamasında 31 Aralık 2016 
tarihi itibarıyla 313 milyon TL tutarında düşüşe 401 milyon TL tutarında artışa sebep olmaktadır.

Grup, Beymen satın alımı sebebiyle kaydettiği şerefiyenin testi için yönetim kuruluna sunulan beş yıllık dönemleri kapsayan finansal 
bütçeleri temel alan satış tahminlerini %6,5 büyüme oranı tahminiyle esas almış olup, söz konusu yöntemle hesaplanan nakit akış-
lar %14,80 oranı kullanılarak iskonto edilmiştir. İskonto edilmiş nakit akımlarının hesaplamasında kullanılan vergi sonrası iskonto 
oranının %1 daha yüksek/düşük olması (%14,80 yerine %15,80 veya %13,80), gerçeğe uygun değer hesaplamasında 31 Aralık 2016 
tarihi itibarıyla 226 milyon TL tutarında düşüşe 288 milyon TL tutarında artışa sebep olmaktadır. 

Yukarıdaki varsayımlar kullanılarak yapılan şerefiye değer düşüklüğü testleri sonucunda 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla değer düşük-
lüğü tespit edilmemiştir. 

iii)  Stokların net gerçekleşebilir değerine ilişkin karşılıklar

Not 2.6’da belirtilen muhasebe politikası gereğince, stoklar elde etme maliyeti veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile de-
ğerlenir. Grup, stokların net gerçekleşebilir değerleri doğrultusunda stoklarının herhangi bir değer düşüklüğüne uğrayıp uğrama-
dığını her bilanço döneminde gözden geçirmektedir. Stokların, müteakip dönemdeki satış fiyatları, satış maliyetlerine yönelik olarak 
yönetim tarafından tahminler ve varsayımlar yapılarak belirlenmektedir. Yönetim, müteakip dönemlerdeki satış fiyatları tahminlerini 
mevcut fiyatları ve piyasa koşullarındaki fiyat dalgalanmalarını da dikkate alarak belirlemektedir. 

Piyasa koşullarında beklenmeyen değişikliklerin olması durumunda Şirket’in tahmin ve varsayımlarına dayandırılarak hesaplan-
makta olan değer düşüklüğü tahminlerinin farklılık göstermesi söz konusu olabilir (Not 12). 

iv)  Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri

Konsolide finansal tablolarda, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılan taşınmazların gerçeğe uygun değerinin bulunması 
esnasında kullanılan ekspertiz raporlarının temel varsayımları aşağıda belirtilmiştir:

Grup’un, Unkapanı’ndaki dükkanın gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilebilmesi için, SPK lisansı olan bir değerleme firması-
nın raporları kullanılmıştır. 

Konsolide finansal tablolarda, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılan taşınmazların gerçeğe uygun değerinin tespit edil-
mesi esnasında kullanılan ekspertiz raporlarının temel varsayımları olarak değerleme yöntemi, iskonto oranı, yıllık kira artış oranı, 
kapitalizasyon oranı (son değerin bulunmasında kullanılan iskonto oranı) ve emsal m² değerleri aşağıda tablo formatında gösteril-
miştir. 

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.7 Önemli muhasebe tahmin ve varsayımları (Devamı)

31 Aralık 2016 
Ekspertiz 
raporu tarihi Değerleme yöntemi

İskonto 
oranı 

Yıllık kira 
artış oranı

Kapitalizasyon 
oranı

Emsal m² 
değeri TL 

(tam)

Unkapanı dükkan (a) 06.08.2013 Emsal karşılaştırma - - - 1.400

Istwest dükkanlar (b) 09.02.2017 Emsal karşılaştırma - - %6 -

31 Aralık 2015

Starcity AVM (c) 24.12.2015 Gelir indirgeme %10 %2 - -

Unkapanı dükkan (a) 06.08.2013 Emsal karşılaştırma - - - 1.400

Istwest dükkanlar (b) 26.03.2015 Emsal karşılaştırma - - %6 -

a) Grup’un 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkuller altında sınıflandırdığı, İstanbul İli, Fatih İlçesi’ndeki 125 m² 
büyüklüğündeki dükkanı, Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 6 Ağustos 2013 tarihli 2013/5901 numaralı ekspertiz rapo-
ru ile belirlenen 175.000 TL tutarında gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilmiştir.

b) 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 2.098.800 TL tutarındaki, kira geliri elde etmeye başlanan 4 adet dükkan, stoklardan yatırım amaçlı gayri-
menkullere sınıflandırılmıştır. 9 Şubat 2017 tarihinde Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından Istwest dükkanları emsal karşılaştırma 
yöntemi ile yeniden değerlenmiş ve yeniden değerleme sonucu toplam 14 adet dükkanın gerçeğe uygun değeri 32.820.000 TL olarak tespit 
edilmiştir. Gerçeğe uygun değer değişimi olan 13.880.500  TL, gelir tablosunda esas faaliyetlerden diğer gelirler altında muhasebeleştiril-
miştir (Not 14 ve 25).

 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Istwest’in dükkanlarının gerçeğe uygun değeri Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 26 Mart 2015 tarihli 
raporlarında emsal karşılaştırma yöntemi ile yeniden değerlenmiş ve yeniden değerleme sonucu 10 adet dükkanın gerçeğe uygun değeri 
16.840.700 TL olarak tespit edilmiştir. Gerçeğe uygun değer değişimi olan 6.103.960 TL, gelir tablosunda esas faaliyetlerden diğer gelirler 
altında muhasebeleştirilmiştir (Not 14 ve 25).

c) Grup’un, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkuller altında sınıflandırdığı, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi’ndeki 34.119,06 
m² yüzölçümlü alan üzerinde tesis edilmiş olan Starcity Alışveriş Merkezi (“Starcity AVM”) 15 Nisan 2010 tarihinde hizmete açılmıştır. Star-
city AVM’nin mülkiyetine BYN 2/5 oranında, Merkür İnşaat Ticaret A.Ş. 3/5 oranında sahiptir. Alışveriş merkezinin yönetim işleri Merkür 
İnşaat Ticaret A.Ş. tarafından yürütülmektedir. 15 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen devir işlemi sonucunda Starcity AVM yatırım amaçlı 
gayrimenkullerden çıkarılmıştır.

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Starcity AVM, bağımsız değerleme şirketi Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin 24 Aralık 2015 tarihli 
değerleme raporu ile tespit edilmiş 356.160.000 TL’nin 2/5 oranına isabet eden 142.464.000 TL tutarındaki gerçeğe uygun değeri ile 
muhasebeleştirilmiştir. Gerçeğe uygun değer değişimi olan 15.337.518 TL gelir tablosunda esas faaliyetlerden diğer gelirler altında 
muhasebeleştirilmiştir (Not 14 ve 25).

v)  Şüpheli alacak karşılığı

Grup’un, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacak-
lar için bir değer düşüklüğü karşılığı oluşturulur. Grup ticari alacak yaşlandırması ve müşterilerin ödeme performansını değerlendi-
rir ve bunun sonucunda şüpheli alacak karşılığını belirler. Şüpheli alacak karşılığı müşterilerin geçmiş ödeme performanslarından 
ve mali durumlarından yola çıkarak oluşturulmuş bir muhasebe tahminidir (Not 10).

vi)  Şirket birleşmesi yoluyla edinilen maddi olmayan duran varlıkların değeri

Marka gerçeğe uygun değerleri “isim hakkından arındırma yöntemi” ile belirlenmiştir. Değerlemesi yapılan markanın gelecekteki 
nakit akışlarını dikkate alan bu yöntemde isim hakkı piyasada emsal teşkil eden şirketler karşılaştırılarak tespit edilmektedir. Bu 
yöntemde değerleme yapılırken, markaya sahip olmak için yapılacak isim hakkı ödemeleri belirlenerek, markaya sahip olmakla 
tasarruf edilen tutar hesaplanmaktadır. Önemli varsayımlar; a) gelecek yıllara ait marka satış tahminleri, b) bu satışı değerlerini gü-
nümüz değerine indirgeyen iskonto oranının tespiti, ve c) isim hakkı oranının tespitidir. İskonto oranı için ağırlıklı ortalama sermaye 
maliyeti kullanılmıştır.
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.7 Önemli muhasebe tahmin ve varsayımları (Devamı)

Lehte kira sözleşmeleri değeri, şirketlerin kira sözleşmelerinde belirtilen aylık kira ücretleri ile piyasadaki ücretlerin karşılaştırılıp, 
lehte olan tutarların günümüz değerlerine indirgenmesi yoluyla hesaplanmıştır. İskonto oranı için ağırlıklı ortalama sermaye mali-
yeti kullanılmıştır. Piyasa kira değerleri bağımsız bir değerleme şirketi tarafından belirlenmiştir.

Bayilik ve müşteri ağı değerleri ise gelecek yıllara ait bayi ve müşteri sadakat sistemine kayıtlı müşterilerin satış tahminleri üzerin-
den hesaplanmaktadır. Aynı şekilde kullanılan iskonto oranı ağırlıklı ortalama sermaye maliyetidir (Not 16).

NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ

Grup, şirket satın almaları için satın alma yöntemi uygulanmaktadır. Yıl içinde satın alınan ya da satılan bağlı ortaklıklar konsolide 
mali tablolara alındıkları tarihten itibaren ya da satıldıkları tarihe kadar dahil edilmektedir.

a) BBM ve Beymen hisse alımları

Boyner Perakende’nin 31 Mayıs 2013 tarihine kadar özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirdiği müşterek yönetime tabi ortaklık-
ları Beymen ve BBM’nin sırasıyla %50,01 ve %30,05 oranındaki hisselerine karşılık gelen kısmını Fennella S.a.r.l. (“Fennella”)’dan 
satın almıştır. Söz konusu işlem sonucunda gerçekleşen kontrol değişikliği, İşletme Birleşmeleri Standardı (“TFRS 3”) kapsamında, 
aşamalı olarak gerçekleşen işletme birleşmesi şeklinde değerlendirilmiştir. 31 Mayıs 2013 tarihine kadar özkaynak yöntemine göre 
muhasebeleştirilen Beymen ve BBM, 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmektedir.
 
İktisaptan kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerin satın alma tarihlerindeki gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:

Gerçeğe uygun değerler BBM Beymen Toplam

Net varlıklar toplamı 356.877.013 547.462.796 904.339.809

Elde edilen net varlıklar (A) 344.564.759 547.462.796 892.027.555

Kontrol gücü olmayan paylar net varlıklar 12.312.257 - 12.312.257

İlk sahip olunan hisselerin gerçeğe uygun değeri (B) (184.659.258) (506.387.734) (691.046.992)

Toplam bedelin nakit ile ödenen kısmı (C) - (20.527.100) (20.527.100)

Satın alma sonucu oluşan borç (D) (397.010.887) (461.083.811) (858.094.698)

Koşullu ödeme tutarı (E) - (12.446.229) (12.446.229)

Satın alınan nakit ve nakit benzerleri (F) 141.284.478 32.338.563 173.623.041

Toplam alım bedeli (C+D+E+F) (255.726.409) (461.718.577) (717.444.986)

Şirket birleşmesiyle edinilen şerefiye (G) 106.041.968 - 106.041.968

Şerefiye (-A-B-C-D-E+G) 343.147.354 452.982.078 796.129.432

b) BBA birleşmesi

Boyner Holding’in %99,98 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı BBA, tüm net varlıkları ile AYTK’ya birleşme yoluyla devrol-
muştur. Söz konusu birleşme işlemi 29 Ağustos 2013 tarihinde ticaret sicil gazetesinde tescil ettirilmiştir. Bu birleşme işlemi sonucu 
AYTK hisselerinin %25 oranına denk gelen kısmı Boyner Holding’e devredilmiştir. 29 Kasım 2013 tarihinde, %25 oranındaki hisseler 
Boyner Holding ve %1’den az hisseye sahip olan diğer ortaklardan 20.097.783 TL toplam bedelle geri satın alınmıştır. Bu satın alma 
sonucu da 12.105.679 TL tutarındaki (Not 21) negatif fon tutarı aynı şekilde “Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri içeren 
birleşmelerin etkisi” hesabında muhasebeleştirilmiştir.

NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı)

c) Nişantaşı Turistik hisse alımı

Grup’un bağlı ortaklığı Beymen, 2 Mart 2015 tarihinde Nişantaşı Turistik’in %75 oranındaki hisselerine karşılık gelen 1.046.693 TL 
tutarındaki kısmını, Grup’un ana ortağı Boyner Holding A.Ş.’den toplam 4.796.865 TL karşılığında satın almıştır. Grup KGK’nın 21 
Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de “Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi” ile ilgili ilke kararı uya-
rınca yapılan bu işlem sonucunda hesaplanan 3.750.172 TL (Not 21) değerinde negatif fon tutarı “Ortak kontrole tabi teşebbüs veya 
işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi” hesabında muhasebeleştirilmiştir. 

d) İzkar alımı

Beymen, iştirak oranı %49,60 olan ve özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirdiği müşterek yönetime tabi ortaklığı İzkar’ın, 28 Ni-
san 2015 tarihinde, %25,40 oranındaki hisselerine karşılık gelen kısmını satın almış ve hisse alımına ilişkin hisse devir sözleşmesini 
aynı tarihte Ran Konfeksiyon Ltd. Şti. ile imzalamıştır. Beymen, bu işlem kapsamında vadesi 31 Ağustos 2015 ve 31 Aralık 2016 olan 
toplam 2.032.445 TL tutarında borç senedi düzenlemiştir.

Söz konusu işlem sonucunda gerçekleşen kontrol değişikliği, İşletme Birleşmeleri Standardı “TFRS - 3” kapsamında, aşamalı ola-
rak gerçekleşen işletme birleşmesi şeklinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda 28 Nisan 2015 tarihine kadar özkaynak yöntemine 
göre muhasebeleştirilen İzkar, 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilmektedir. 

Gerçeğe uygun değerler İzkar 

Net varlıklar toplamı 1.784.712 

Elde edilen net varlıklar (A) 1.338.537

Kontrol gücü olmayan paylar net varlıklar 446.175

İlk sahip olunan hisselerin gerçeğe uygun değeri (B) (885.220)

Satın alma sonucu oluşan borç (C) (2.032.445)

Satın alınan nakit ve nakit benzerleri (D) 1.390.180

Toplam ödenen net nakit (C+D) (642.265)

Şerefiye (-A-B-C) 1.579.128 

NOT 4 - FİNANSAL BİLGİLERİN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI

Grup’un iş faaliyetleri, sağladığı hizmet ve ürünlerin içeriğine bağlı olarak yönetilmekte ve organize edilmektedir. Grup’un iş alanları; 
tekstil ürünleri üretimi ve perakende mağazacılık faaliyetlerinden oluşmakta olup, finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması, 
Grup’un 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla finansal tablolarında dönem performansı bilgilerini içermektedir.

Grup yönetimi, bölümlerin performansını değerlendirirken TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablo üzerinden hesaplanan “Finans-
man, Amortisman ve Vergi Gideri Öncesi Kar (FAVÖK)” rakamına düzeltmeler ve sınıflamalar yapılarak bulunan rakamların incelen-
mesini yöntem olarak belirlemiştir. Yapılan düzeltmeler ve sınıflamalar, SPK Tebliği gereğince yapılan reeskont, vade farkı ve ticari 
işlemlerden doğan kur farkı gelir ve giderlerinin sınıflama net etkisinin geri eklenmesi ve Grup yönetimine göre esasları belirlenen 
tek seferlik gelir ve gider etkilerinin düzeltilmesini içermektedir. Bu tutarlardan hesaplanan FAVÖK, “Düzeltilmiş FAVÖK” olarak 
tanımlanmaktadır.
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BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
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NOT 4 - FİNANSAL BİLGİLERİN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI (Devamı)

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren döneme ilişkin bölümlere göre finansal bilgiler aşağıdaki gibidir:
     

1 Ocak - 
31 Aralık 2016

Perakende 
Mağazacılık Tekstil (*)

Gayrimenkul 
Yönetimi (*) Dağıtılmamış Eliminasyon Toplam

Hasılat 3.384.392.142 171.886.600 - 36.769.755 (148.845.261) 3.444.203.236

Brüt kar 1.417.656.531 26.021.519 - 27.909.143 (25.638.369) 1.445.948.824

Yatırım 
harcamaları 
(bilanço bazlı) 94.719.289 22.170.226 - 1.095.107 - 117.984.622

Amortisman ve 
itfa giderleri 77.588.951 5.382.231 - 40.453.548 - 123.424.730

     

31 Aralık 2016
Perakende 

Mağazacılık Tekstil (*)
Gayrimenkul 

Yönetimi (*) Dağıtılmamış Eliminasyon Toplam

Varlıklar ve 
yükümlülükler

Bölüm varlıkları 3.552.544.549 506.627.528 - 2.345.533.754 (1.914.342.487) 4.490.363.344

Toplam varlıklar 3.552.544.549 506.627.528 - 2.345.533.754 (1.914.342.487) 4.490.363.344

Bölüm 
yükümlülükleri 3.150.708.898 537.145.998 - 2.269.103.280 (1.599.598.343) 4.357.359.833

Toplam 
yükümlülükler 3.150.708.898 537.145.998 - 2.269.103.280 (1.599.598.343) 4.357.359.833

(*) Durdurulan faaliyetler ve bağlı ortaklık satışına ilişkin bilgiler bölümünde açıklanmıştır. 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla sona eren döneme ilişkin finansal bilgiler aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 
31 Aralık 2015

Perakende 
Mağazacılık

Tekstil&
Hazır Giyim 

Gayrimenkul 
Yönetimi Dağıtılmamış Eliminasyon Toplam

Hasılat 3.234.170.827 305.995.045 11.467.352 44.581.475 (198.237.526) 3.397.977.173

Brüt kar 1.375.268.729 26.417.924 10.662.339 29.144.620 (28.806.510) 1.412.687.102

Yatırım 
harcamaları 
(bilanço bazlı) 75.160.585 79.289.637 - 1.220.872 - 155.671.094 

Amortisman ve 
itfa giderleri 69.247.945 8.272.140 - 38.444.294 - 115.964.379

NOT 4 - FİNANSAL BİLGİLERİN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI (Devamı)

31 Aralık 2015
Perakende 

Mağazacılık
Tekstil&

Hazır Giyim
Gayrimenkul 

Yönetimi Dağıtılmamış Eliminasyon Toplam

Varlıklar ve 
yükümlülükler

Bölüm varlıkları 2.871.793.617 396.941.140 158.286.756 1.979.361.056 (1.323.345.863) 4.083.036.706

Toplam varlıklar 2.871.793.617 396.941.140 158.286.756 1.979.361.056 (1.323.345.863) 4.083.036.706

Bölüm 
yükümlülükleri 2.585.193.937 362.771.457 76.549.103 1.545.344.371 (1.103.355.388) 3.466.503.480

Toplam 
yükümlülükler 2.585.193.937 362.771.457 76.549.103 1.545.344.371 (1.103.355.388) 3.466.503.480

Durdurulan faaliyetler ve bağlı ortaklık satışına ilişkin bilgiler: 

Gayrimenkul yönetimi faaliyetlerinin durdurulması

Grup, 7 Mayıs 2016 tarihinde imzalanan pay devir sözleşmesine istinaden bağlı ortaklığı BYN’nin hisselerinin tamamını 26 milyon 
Avro (85.676.500 TL) karşılığında Gençoğlu AVM Yatırımları A.Ş.’ye 15 Haziran 2016 tarihinde devretmiştir. Bu satış işlemi ile Grup, 
AVM yatırımı ve yönetimi faaliyetlerini sona erdirmiş olup, 15 Haziran 2016 tarihine kadar olan faaliyetlerini durdurulan faaliyetler 
olarak sınıflandırmıştır. Söz konusu sözleşmeye istinaden, 31 Mart 2016 tarihinde sona eren döneme ilişkin konsolide finansal tab-
lolarda 43.798.954 TL tutarında değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır. Devir tarihi itibarıyla hesaplanan ek değer düşüklüğü tutarı 
olan 1.732.020 TL, 30 Haziran 2016 tarihinde sona eren döneme ilişkin konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir. 
Gerçeğe uygun değer değişiminden kaynaklanan toplam 45.530.974 TL (Not 14) tutarındaki zararlar, BYN’den elde edilen diğer gelir 
ve giderler ile birlikte konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda “durdurulan faaliyetler dönem zararı” içerisine 
sınıflandırılmıştır.
 
Bu nedenle, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren döneme ilişkin gelir tablosunda, BYN faaliyetleri durdurulan faaliyet olarak sınıflan-
dırılmıştır:

1 Ocak - 15 Haziran 2016

Brüt kar 6.264.390

Faaliyet ve finansman giderleri, net (9.391.831)

Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) (Not 14) (45.530.973)

Durdurulan faaliyetler vergi öncesi zararı (48.658.414)

Ertelenmiş vergi geliri 8.940.469

Durdurulan faaliyetler dönem zararı (39.717.945)
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NOT 4 - FİNANSAL BİLGİLERİN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI (Devamı)

Bağlı ortaklık satışına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

15 Haziran 2016

Satış bedeli 85.676.500

BYN’nin kredi borçları (43.778.099)

Net satış bedeli 41.898.401

Satılan net varlıkların kayıtlı değeri 42.019.707

Bağlı ortaklık satışına ilişkin kaydedilen zarar (121.306)

Hazır giyim üretimi faaliyetlerinin durdurulması

Grup’un bağlı ortaklığı AYTK’nın yönetimi, ihracatta büyümeyi öncelikli hedef olarak koyarak kar marjı yüksek olan tekstil ve yünlü 
kumaş üretimine odaklanma kararı almıştır. Bu nedenle, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren döneme ilişkin gelir tablosunda, 
konfeksiyon faaliyetleri durdurulan faaliyet olarak sınıflandırılmıştır:

1 Ocak - 31 Aralık 2016

Brüt zarar (12.687.649)

Faaliyet giderleri, net (2.523.994)

Yatırım ve finansman giderleri, net (630.690)

Durdurulan faaliyetler vergi öncesi zararı (15.842.333)

Ertelenmiş vergi gideri (23.744)

Durdurulan faaliyetler dönem zararı (15.866.077)

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla durdurulan faaliyetler olarak sınıflandırılmış olan işlemlere ilişkin performans bilgileri ve nakit akışa 
ilişkin bilgiler Grup’un konsolide finansal tabloları için önemli seviyelerde olmadığından önceki dönemlere ilişkin finansal bilgiler 
yeniden düzenlenmemiştir. 

NOT 4 - FİNANSAL BİLGİLERİN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI (Devamı)

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla sürdürülen faaliyetler FAVÖK mutabakatı aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 31 Aralık 2016 1 Ocak - 31 Aralık 2015

Hasılat 3.444.203.236 3.397.977.173

Brüt kar 1.445.948.824 1.412.687.102

FAVÖK 160.084.215 239.346.367

Düzeltmeler:

SPK Tebliğ format sınıflamaları 48.927.784 28.803.752

Kur farkı gelirleri (64.008.884) (112.285.628)

Reeskont gelirleri (52.307.823) (51.225.748)

Vade farkı gelirleri (19.052.577) (25.295.477)

Kur farkı giderleri 98.353.075 131.605.845

Vade farkı giderleri 47.160.482 53.732.009

Reeskont giderleri 38.783.511 32.272.751

Grup Yönetimi’ne göre tek seferlik (gelir)/giderler, net (*) 39.914.325 54.973.695

Operasyonel tek seferlik giderler 39.914.325 54.973.695

Düzeltilmiş FAVÖK (*) 248.926.324 323.123.814

(*) Düzeltilmiş FAVÖK ve tek seferlik gelir/giderler TFRS tarafından tanımlanmamaktadır. Grup Yönetimi tarafından belirlenmiş esaslara göre 
tespit edilmiş bu kalemler yönetimin tekrar etmeyeceğini ve normal faaliyetlerinin bir parçası olmadığını düşündüğü gelir/giderlerden 
oluşmaktadır. TFRS tarafından tanımlanmayan denetim veya sınırlı denetim kapsamında olmayan bu kalemler, Grup yönetimi tarafından 
şirketin sürdürülebilir performansının daha iyi anlaşılması ve ölçülmesi için ayrı olarak gösterilmiştir.

NOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Kasa 6.560.419 5.124.210

Banka mevduatı (*) 139.002.621 36.215.805

   - Vadeli (**) 90.134.630 8.067.248

   - Vadesiz 48.867.991 28.148.557

Kredi kartı alacakları (***) 35.344.335 41.245.399

Tahsile verilen çekler 6.726.462 5.660.651

187.633.837 88.246.065

(*) Grup’un 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 89.287.235 TL tutarında bloke mevduatı bulunmaktadır 
 (31 Aralık 2015: 6.471.697 TL).
(**) Grup’un 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla bankalarda bulunan vadeli mevduat işlemi gecelik mevduat olup ortalama faiz oranı %8,68’dir 
 (31 Aralık 2015: %6,39).
(***) Grup’un 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kredi kartı alacakları üzerinde 18.630.158 TL tutarında temlik bulunmaktadır 
 (31 Aralık 2015: 11.047.198 TL).

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla nakit ve nakit benzerleri üzerindeki toplam sigorta teminat tutarı 74.950.000 TL’dir 
(31 Aralık 2015: 71.840.000 TL).
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NOT 6 - FİNANSAL YATIRIMLAR VE ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla finansal yatırımlar ve özkaynak yöntemiyle değerlenen iştirak ve müşterek yöntemine tabi 
ortaklıklar detayları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

İştirak oranı İştirak tutarı İştirak oranı İştirak tutarı

Doğu Yatırım Holding A.Ş. <%1 104.891 <%1 104.891

Toplam 104.891 104.891

Grup’un iştirak oranı %1’in altında olan finansal yatırımlarının tamamı maliyet bedelleri üzerinden muhasebeleştirilmiştir.

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Etkin ortaklık 
oranı (%) Tutar

Etkin ortaklık 
oranı (%) Tutar

İştirakler

Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen

Christian Dior 49,00 8.004.478 49,00 6.736.779

Özkaynak yöntemi kullanılmadan maliyet değeri üzerinden 
muhasebeleştirilen

Nile Bosphorus (*) 33,33 5.472.508 33,33 5.472.508

İş ortaklıkları

Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen 

Christian Louboutin 30,00 1.976.586 30,00 2.118.637

Elif Co (**) 50,00 - 50,00 -

15.453.572 14.327.924

(*) Nile Bosphorus 31 Aralık 2016 ve 2015 raporlama dönemleri için finansal tablolarını TFRS’ye uygun şekilde hazırlamadığından, Grup’un Nile 
Bosphorus’a yaptığı yatırımlar konsolide finansal tablolarda maliyet değerinden muhasebeleştirilmiştir.

(**) Elif Co.’nun 2016 yılında tasfiye işlemleri başlatılmış olup, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla tasfiye işlemleri devam etmektedir.

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir:

2016 2015

Dönem başı - 1 Ocak 14.327.924 13.662.699

Dönem karı ile ilişkilendirilen tutar 1.485.624 2.868.454

Alınan temettüler (359.976) (1.318.013) 

Hisse alımından kaynaklanan oran değişikliği - (885.216)

Dönem sonu - 31 Aralık 15.453.572 14.327.924

NOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR

Kısa vadeli finansal borçlanmalar

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Faizsiz banka kredileri (*) 290.000 6.780.760

Kısa vadeli banka kredileri 181.666.206 177.084.299

181.956.206 183.865.059

(*) 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla, yapılacak SGK ödemeleri için kullanılan faizsiz banka kredilerini içermektedir.

Uzun vadeli finansal borçlanmaların kısa vadeli kısımları

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli ana para 

   taksitleri ve faizleri 711.914.524 515.708.738

Uzun vadeli tahvillerin kısa vadeli kısımları (**) 109.572.200 153.943.217

Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 10.337.640 5.161.304

831.824.364 674.813.259

Uzun vadeli finansal borçlanmalar

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Uzun vadeli banka kredileri 1.216.571.326 844.919.028

Uzun vadeli çıkarılmış tahviller (**) - 109.485.471

Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 5.737.299 2.570.285

1.222.308.625 956.974.784

(**) Grup, 5 Ekim 2015 tarihinde 110.000.000 TL nominal vadeli tahvili nitelikli yatırımcılarına arz etmiştir. İhraç edilen tahvil 725 gün vadeli, üç 
ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ödemeli ve gösterge DİBS + %4 değişken faiz oranlıdır.

 23 Aralık 2013 tarihinde BBM tarafından ihraç edilen 100.000.000 TL nominal değerli, 36 ay vadeli, ayda bir faiz, vade sonunda anapara öde-
meli ve gösterge DİBS + %5,00 faiz oranlı tahvilden oluşmaktadır. Söz konusu tahvil 19 Aralık 2016 tarihinde kapatılmıştır.

 Grup, 28 Kasım 2014 tarihinde 50.000.000 TL nominal vadeli tahvili nitelikli yatırımcılarına arz etmiştir. İhraç edilen tahvil 728 gün vadeli, üç 
ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ödemeli ve gösterge DİBS + %4,50 değişken faiz oranlıdır. Söz konusu tahvil 25 Kasım 2016 tarihin-
de kapatılmıştır. 
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BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
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NOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)

Kısa ve uzun vadeli banka kredilerine ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016

Döviz cinsi Vade Faiz Aralığı (%) Kısa Vadeli Uzun Vadeli

TL faizsiz krediler 2017 - 290.000 -

TL krediler 2017-2020 12,25 – TR Libor + 6,25% 503.577.143 248.597.559

ABD Doları krediler 2017-2018 Libor + 3.65 - Libor + 4.95 271.817.018 879.769.121

Avro krediler 2017-2026 6,25 118.186.569 88.204.646

893.870.730 1.216.571.326

31 Aralık 2015

Döviz cinsi Vade Faiz Aralığı (%) Kısa Vadeli Uzun Vadeli

TL faizsiz krediler 2016 - 6.780.760 -

TL krediler 2016 12 - 15,75 396.972.320 235.244.363

ABD Doları krediler 2016-2018 Libor + 4,75 193.781.870 367.151.618

Avro krediler 2016-2026 6,25-7,76 102.038.847 242.523.047

699.573.797 844.919.028

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla banka kredileri ve tahvillerin geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

1 yıl içerisinde ödenecekler 1.003.442.930 853.517.014

2017 - 510.608.302

2018 595.537.329 316.319.073

2019 ve sonrası 621.033.997 127.477.124

2.220.014.256 1.807.921.513

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yukarıda detayı verilen banka kredilerine ilişkin Grup’un gayrimenkul stokları üzerinde 124.000.000 TL 
tutarında ipotek (31 Aralık 2015 itibarıyla 142.464.000 TL makul değer ile yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırmış olduğu 
AVM üzerinde 32.000.000 Avro ve 90.000.000 TL tutarında ipotek, gayrimenkul stokları üzerinde 124.000.000 TL tutarında ipotek) bu-
lunmaktadır. Ayrıca, Grup’un 19 Haziran 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yaptığı açıklamada da belirttiği üzere ana 
ortağı Boyner Holding, Qatar National Bank’tan kullanılan kredinin teminatı olarak Boyner Perakende hisselerini rehin vermiştir.

NOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla finansal kiralama borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Toplam finansal kira ödemeleri 17.869.355 8.442.066

Gelecek yıllarda ödenecek faizler (-) (1.794.416) (710.477)

16.074.939 7.731.589

Vadesi 1 yıla kadar olan finansal kiralama 
yükümlülükleri 10.337.640 5.161.304

Vadesi 1 yıldan fazla olan finansal kiralama 
yükümlülükleri 5.737.299 2.570.285

16.074.939 7.731.589

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla kısa vadeli finansal kiralama borçlarının döviz cinsinden detayları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

TL 9.452.834 4.288.140

ABD Doları - 154.115

Avro 884.806 719.049

10.337.640 5.161.304

Uzun vadeli finansal kiralama borçlarının döviz cinsinden detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

TL 4.833.864 1.038.987

Avro 903.435 1.531.298

5.737.299 2.570.285

Yukarıda detayı verilen finansal kiralama borçlarına ilişkin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 962.855 Avro ve 6.021.620 TL tutarında temi-
nat senedi verilmiştir (31 Aralık 2015: 111.153 ABD Doları, 729.228 Avro ve 4.316.031 TL). 
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BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
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NOT 8 - TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Swap işlemlerinden kaynaklanan finansal 
varlıklar - kısa vadeli (*)

44.803.537 22.855.160

Swap işlemlerinden kaynaklanan finansal 
varlıklar - uzun vadeli (*)

84.439.496 36.905.607

129.243.033 59.760.767

(*) Grup, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla aşağıda özetlenen değişken faizli döviz cinsinden kredilerine ilişkin kur ve faiz riskinden korunmak 
amacıyla swap işlemleri gerçekleştirmiş olup, değişken faizli kredileri opsiyonlu çapraz kur swap işlemleri ile kuru ve faizi sabitleyerek 
TL’ye dönüştürmüştür. Bu türev enstrümanları 31 Aralık 2016 tarihindeki gerçeğe uygun değerinden konsolide kar veya zarar tablosunda 
muhasebeleştirilmiştir:

- 18 Kasım 2016 tarihinde yaptığı sözleşme ile 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kredilerinin 166.611.188 ABD Doları (586.338.095 TL) tutarlık 
kısmı için,

- 9 Haziran 2016 tarihinde yaptığı sözleşmeler ile 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kredilerinin kalan 90.246.373 ABD Doları (317.595.038 TL) 
tutarlık kısmı için,

- 21 Eylül 2015 tarihinde yaptığı sözleşme ile 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kredilerin 55.632.555 Avro (206.391.215 TL) tutarlık kısmı için,
- 28 Temmuz 2015 tarihinde yaptığı sözleşme ile 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kredilerin 70.371.961 ABD Doları (247.653.006 TL) tutarlık 

kısmı için.

Swap işlemlerinin dönem içerisindeki hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

2016 2015

Açılış bakiyesi - 1 Ocak 59.760.767 4.932.506

Finansman giderlerinden netleştirilen tutar 141.703.334 54.828.261

Türev varlık çıkışı (-) (**) (72.221.068) -

Dönem sonu - 31 Aralık 129.243.033 59.760.767

(**) Türev varlık çıkışı, Grup’un kredileri için 26 Mayıs 2015 ve 8 Kasım 2016 tarihlerinde satın alınan opsiyonlu cross currency swap işlemlerinin 
2016 yılı içerisinde sona ermesi sonucu nakit olarak tahsil edilen tutardan oluşmakta olup, 72.221.068 TL tutarındaki gelir 31 Aralık 2016 
tarihinde sona eren döneme ilişkin gelir tablosunda finansman giderlerinden netleştirilerek muhasebeleştirilmiştir.

NOT 9 - DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Grup’un 175.657.399 TL tutarında diğer finansal yükümlülükleri bulunmaktadır (31 Aralık 2015: 
16.081.947 TL). 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla Grup’un diğer finansal yükümlülükler hesabının tamamı faktoring şirket-
lerine devredilen alacaklarına karşılık temin edilen tutarları ifade etmektedir. Grup, ticari alacaklarının bir kısmını yerel faktoring 
şirketlerine kabili rücu olarak devretmektedir. Grup söz konusu kırdırılan ticari alacaklarına ilişkin risklerini tamamıyla faktoring 
şirketine devretmediğinden ve vadesinden erken tahsil edilen alacaklara konu teşkil eden meblağların faktoring şirketleri tarafından 
herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen tahsil edilememesi halinde faktoring şirketlerinin mezkur meblağlar için Grup’a rücu 
etme hakları bulunduğundan kırdırma işlemine konu olan alacak tutarı konsolide finansal tablolardan çıkarılmamış, faktoring şir-
ketlerinden temin edilen tutar ise konsolide finansal tablolara diğer finansal yükümlülük olarak yansıtılmıştır. 

NOT 10 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR

Kısa vadeli ticari alacaklar

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Ticari alacaklar 182.775.657 183.637.225

Alacak senetleri (*) 169.477.543   124.335.333

Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (47.331.914) (35.254.468)

Eksi: Reeskont gideri (6.285.420) (7.251.226)

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar toplamı 298.635.866   265.466.864

İlişkili taraflardan ticari alacaklar 63.132.083 75.200.279

Eksi: İlişkili taraflardan şüpheli ticari alacaklar (**) (7.319.185) -

Eksi: Reeskont gideri (1.013.062) (1.828.278)

İlişkili taraflardan ticari alacaklar toplamı (Not 31) 54.799.836 73.372.001

Toplam kısa vadeli ticari alacaklar 353.435.702   338.838.865

(*) Alacak senetlerinin 119.933.830 TL’lik kısmı faktoring kuruluşlarına devredilmiştir (31 Aralık 2015: 16.081.947 TL). Bu işleme ilişkin faktoring 
borçları diğer finansal yükümlülükler içerisinde sınıflandırılmıştır.

(**)  Grup’un ilişkili taraflardan şüpheli alacakları, 2016 yılında tasfiye işlemleri başlatılmış olan Elif Co.’dan oluşmaktadır. 

Uzun vadeli ticari alacaklar

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

İlişkili taraflardan uzun vadeli alacaklar (Not 31) 4.935.298 4.077.595

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 3.984.536 9.156.951

Alacak senetleri 10.182.919 10.326.506

Eksi: Reeskont gideri (2.043.951) (3.234.101)

Toplam uzun vadeli ticari alacaklar 17.058.802 20.326.951

Ticari alacakların tahsil süresi ürün niteliğine ve müşteri ile yapılan sözleşmelere bağlı olarak değişmekte olup, tekstil için ortalama 
174 gündür (31 Aralık 2015: 169 gün). Perakende şirketlerinin satışlarında ortalama tahsilat süresi 69 gündür (31 Aralık 2015: 69 
gün).
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BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
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NOT 10 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)

Şüpheli ticari alacak karşılığının 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

2016 2015

Dönem başı - 1 Ocak 35.254.468 25.625.598

Ayrılan karşılıklar (Not 25) 19.801.635 10.773.216

Dönem içinde kayıtlardan silinenler (*) (40.799) (290.388)

Yıl içinde yapılan tahsilatlar (94.227) (853.958)

Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan çıkışlar (269.978) -

Dönem sonu - 31 Aralık 54.651.099 35.254.468

(*) Tahsili mümkün olmayan ve kayıtlardan silinen şüpheli alacaklardan oluşmaktadır.

Kısa vadeli ticari borçlar

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Satıcılar 566.953.316 579.665.179

Borç senetleri (*) 766.596.199 560.939.856

Eksi: Reeskont geliri (25.918.271) (25.456.397)

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar toplamı 1.307.631.244 1.115.148.638

İlişkili taraflara ticari borçlar 17.443.667 12.565.544

Eksi: Reeskont geliri (587.367) (358.700)

İlişkili taraflara ticari borçlar toplamı (Not 31) 16.856.300 12.206.844

Toplam ticari borçlar 1.324.487.544 1.127.355.482

Ticari borçların ödeme vadesi tekstil için ortalama 208 gündür (31 Aralık 2015: 179 gün). Perakende şirketlerinin alımlarında ortala-
ma ödeme süresi 201 gündür (31 Aralık 2015: 184 gün).

Uzun vadeli ticari borçlar

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Borç senetleri (*) 52.358.847 59.073.112

Toplam uzun vadeli ticari borçlar 52.358.847 59.073.112

(*)  Grup, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait fabrika binalarını ve arsayı 24.691.930 ABD Doları karşılığında satın almıştır. Söz konusu 
tutar 5 yıl vadeli olup, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 22.423.054 TL (31 Aralık 2015: 28.919.500 TL)’lik kısmı kısa vadeli, 52.302.699 TL (31 Aralık 
2015: 59.073.112 TL)’lik kısmı uzun vadeli borçlar olarak sınıflandırılmıştır.

NOT 11 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Kısa vadeli diğer alacaklar 

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

AVM’lerden alacaklar (**) 13.786.105 -

Müşterilerden diğer alacaklar 2.487.179 2.294.298

Personelden alacaklar 329.764 318.747

Diğer 1.158.834 532.829

Diğer alacaklar toplamı 17.761.882 3.145.874

İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Not 31) 246.245.160 47.731.069

264.007.042 50.876.943

(**)  AVM’den alacaklar, Grup’un AVM’lerden mağaza açılışlarına ilişkin olarak alacağı tutarlardan oluşmaktadır.

Uzun vadeli diğer alacaklar

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

İlişkili olmayan taraflara verilen depozito ve teminatlar 1.763.853 1.629.829

Uzun vadeli diğer alacaklar toplamı 1.763.853 1.629.829

Kısa vadeli diğer borçlar

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Diğer (*) 31.864.573 23.620.903

Diğer borçlar toplamı 31.864.573 23.620.903

İlişkili taraflara diğer borçlar (Not 31) 35.192.000 -

Toplam diğer borçlar 67.056.573 23.620.903

(*) Kısa vadeli diğer borçların 31.229.936 TL  (31 Aralık 2015: kısa vadeli borçların 23.073.725 TL ve uzun vadeli borçların 27.409.597 TL) tuta-
rındaki kısmı Grup’un YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş. hisselerinin 22 Ekim 2013 tarihindeki alımına ilişkin verilen borç senetlerini temsil 
etmektedir.
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BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
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NOT 11 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)

Uzun vadeli diğer borçlar

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Alınan depozito ve teminatlar 177.889 230.913

Diğer (*) 24.766 28.135.762

Uzun vadeli diğer borçlar toplamı 202.655 28.366.675

(*) Kısa vadeli diğer borçların 31.229.936 TL  (31 Aralık 2015: kısa vadeli borçların 23.073.725 TL ve uzun vadeli borçların 27.409.597 TL) tuta-
rındaki kısmı Grup’un YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş. hisselerinin 22 Ekim 2013 tarihindeki alımına ilişkin verilen borç senetlerini temsil 
etmektedir.

NOT 12 - STOKLAR

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla stokların detayları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

İlk madde ve malzeme 34.582.414 53.527.265

Yarı mamuller 22.066.344 25.390.586

Mamuller 35.251.825 36.321.574

Ticari mallar 1.084.990.451 902.105.801

Yoldaki mallar 47.249.914 39.290.498

Yardımcı malzemeler 9.069.600 9.875.343

Gayrimenkul stokları (**) 27.633.724 37.287.750

1.260.844.272 1.103.798.817

Eksi: Stok değer düşüklüğü karşılığı (43.334.645) (24.345.493)

1.217.509.627 1.079.453.324

(**) 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Grup’un 4 adet kira geliri elde ettiği dükkanı, gayrimenkul stoklarından yatırım amaçlı gayrimenkullere sınıf-
landırılmıştır (Not 14).

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla stoklar üzerindeki toplam sigorta teminat tutarları 1.602.175.000 TL’dir (31 Aralık 2015: 1.386.750.000 TL).

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla stok değer düşüklüğü karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

2016 2015

Dönem başı - 1 Ocak 24.345.493 20.342.583

Dönem içindeki değişim 18.989.152 4.002.910

Dönem sonu - 31 Aralık 43.334.645 24.345.493

NOT 13 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER

Ertelenmiş gelirler - kısa vadeli

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Alınan sipariş avansları 80.220.416 29.797.834

Hediye çekleri 31.511.517 24.545.357

Mağaza dekorasyon destek gelirleri 25.234.782 3.835.431

Ürün iade belgeleri (*) 20.926.254 15.542.307

Müşteri sadakat programı 10.753.524 8.891.930

Diğer 10.189.425 2.884.560

178.835.918 85.497.419

(*) Ürün iade belgeleri, perakende satışların iadelerinde müşterilere verilen ve bilanço tarihi itibarıyla kullanılmamış olan iade mal fişlerinden 
oluşmaktadır.

Ertelenmiş gelirler - uzun vadeli

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 14.801.962 TL (31 Aralık 2015: 15.570.889 TL) tutarındaki uzun vadeli ertelenmiş gelirlerin 12.217.083 
TL’lik (31 Aralık 2015: 15.513.469 TL) bölümü, mağaza dekorasyon destek gelirlerinden oluşmaktadır. 

Peşin ödenmiş giderler - kısa vadeli

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Verilen stok avansları 24.180.679 17.120.247

Gelecek aylara ait sigorta giderleri 3.006.586 2.397.693

Diğer 8.317.529 5.185.515

35.504.794 24.703.455

Peşin ödenmiş giderler - uzun vadeli

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Gelecek aylara ait kira giderleri 1.861.251 -

Diğer 1.584.295 251.659

3.445.546 251.659
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BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
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NOT 14 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

1 Ocak 2016 İlaveler Çıkışlar (-) Transfer (*)
Gerçeğe uygun 
değer değişimi 31 Aralık 2016

Yeniden 
değerlenmiş 
tutar

Starcity AVM 142.464.000 - (96.933.026) - (45.530.974) -

Unkapanı dükkan 175.000 - - - - 175.000

Istwest dükkanlar 16.840.700 - - 2.098.800 13.880.500 32.820.000

159.479.700 - (96.933.026) 2.098.800 (31.650.474) 32.995.000 
 
7 Mayıs 2016 tarihinde imzalanan bağlı ortaklık satışına ilişkin sözleşme bedeline istinaden Starcity AVM’nin değeri 96.933.026 TL 
olarak hesaplanmış olup, 45.530.974 TL tutarında değer düşüklüğü 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren döneme ilişkin konsolide 
finansal tablolarda muhasebeleştirilmiştir. 15 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen devir işlemi sonucunda BYN’nin faaliyetlerine 
ilişkin gelir ve giderler durdurulan faaliyetler dönem zararı hesabına sınıflandırılmıştır (Not 4). 

(*) 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, Grup’un kira geliri elde ettiği 4 adet dükkanı gayrimenkul stoklarından yatırım amaçlı gayrimenkullere sınıf-
landırılmıştır.

1 Ocak 2015 İlaveler Çıkışlar (-) Transferler
Gerçeğe uygun 
değer değişimi 31 Aralık 2015

Yeniden 
değerlenmiş 
tutar

Starcity AVM 127.040.000 86.482 - - 15.337.518 142.464.000

Antalya arsa 935.000 - (935.000) - - -

Unkapanı dükkan 175.000 - - - - 175.000

Istwest dükkanlar 10.736.740 - - - 6.103.960 16.840.700

138.886.740 86.482 (935.000) - 21.441.478 159.479.700

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde kullanılan varsayımlar Not 2.7’de açıklanmıştır.

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin maliyet değerlerinin gerçeğe uygun değerleri ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016

Gayrimenkul Adı Ekspertiz Rapor Tarihi Gerçeğe Uygun Değeri (TL) Maliyet Değeri (TL)

Unkapanı dükkan 6 Ağustos 2013 175.000 43.961

Istwest dükkan 9 Şubat 2017 32.820.000 17.531.359

NOT 14 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Devamı)

31 Aralık 2015

Gayrimenkul Adı Ekspertiz Rapor Tarihi Gerçeğe Uygun Değeri (TL) Maliyet Değeri (TL)

Starcity AVM 24 Aralık 2015 142.464.000 38.506.180

Unkapanı dükkan 6 Ağustos 2013 175.000 43.961

Istwest dükkan 26 Mart 2015 16.840.700 10.736.740

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri 7.453.449 TL’dir 
(31 Aralık 2015: 12.389.945 TL).  

Arsa ve binaların gerçeğe uygun değerleri

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla Grup’un arsa ve binalarının gerçeğe uygun değerinin bağımsız bir bilirkişi tarafından tespit 
edilmiştir. Yeniden değerleme değer artışları, kapsamlı gelir tablosunda esas faaliyetlerden diğer gelirler olarak gösterilmektedir. 

Aşağıdaki tablo, değerleme yöntemiyle hesaplanan finansal olmayan varlıkların taşıdığı gerçeğe uygun değeri analiz etmektedir. 
Farklı seviyeler aşağıda belirtilmiştir:

• (Seviye 1) Benzer varlıklar veya yükümlülükler için aktif piyasada kote edilmiş fiyatlar (düzeltilmemiş)
• (Seviye 2) Varlık ve yükümlülük için gözlemlenebilir olan Seviye1’e dahil kote edilmiş fiyatlar dışındaki girdiler, direkt olarak 

(fiyatlar gibi) veya dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmiş olanlar gibi)
• (Seviye 3) Gözlemlenebilir piyasa verilerine dayalı olmayan varlık ve yükümlülükler için girdiler (gözlenemeyen girdiler)

31 Aralık 2016

Özdeş varlıklar için aktif 
piyasalardaki kote edilmiş 

fiyatlar (Seviye 1)
Diğer önemli gözlemlenebilir 

girdiler (Seviye 2)
Önemli gözlemlenemeyen 

girdiler (Seviye 3)

Tekrar eden gerçeğe uygun 
değer ölçümleri

Unkapanı dükkan - 175.000 -

Istwest dükkanları - 32.820.000 -

32.995.000

31 Aralık 2015

Özdeş varlıklar için aktif 
piyasalardaki kote edilmiş 

fiyatlar (Seviye 1)
Diğer önemli gözlemlenebilir 

girdiler (Seviye 2)
Önemli gözlemlenemeyen 

girdiler (Seviye 3)

Tekrar eden gerçeğe uygun 
değer ölçümleri

Starcity AVM - 142.464.000 -

Unkapanı dükkan - 175.000 -

Istwest dükkanları - 16.840.700 -

- 159.479.700 -
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BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
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NOT 14 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Devamı)

Seviye 2’nin gerçeğe uygun değerini bulmak için kullanılan değerleme yöntemleri

Seviye 2 gerçeğe uygun değerleri, emsal karşılaştırma yaklaşımı ve gelir indirgeme yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Emsal kar-
şılaştırma değerleme yöntemindeki en önemli girdi metrekare başına fiyattır. İndirgenmiş nakit akım yönteminde en önemli girdiler 
kira tutarları, doluluk oranı, yıllık kira artış ve iskonto oranlarıdır.

NOT 15 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 

1 Ocak 2016 İlaveler Çıkışlar (-) (*) Transferler  31 Aralık 2016

Maliyet

Arazi ve arsalar 48.883.306 - - - 48.883.306

Yer altı ve yer üstü düzenleri - - - 214.432 214.432

Binalar 26.311.968 608.399 - 17.653.528 44.573.895

Tesis, makine ve cihazlar 132.155.311 2.963.373 (20.205.569) 923.403 115.836.518

Demirbaşlar 173.654.694 34.760.644 (2.919.194) 98.108 205.594.252

Taşıtlar 934.984 10.405 - - 945.389

Özel maliyetler 257.132.781 32.973.534 (25.869.149) 423.425 264.660.591

Yapılmakta olan yatırımlar 5.421.107 27.207.718 (4.002.770) (19.454.144) 9.171.911

644.494.151 98.524.073 (52.996.682) (141.248) 689.880.294

Birikmiş amortisman (-)

Yer altı ve yer üstü düzenleri - (893) - - (893)

Binalar (43.853) (705.156) - - (749.009)

Tesis, makine ve cihazlar (118.402.440) (3.154.477) 17.440.486 - (104.116.431)

Demirbaşlar (66.627.079) (28.054.602) 1.139.067 - (93.542.614)

Taşıtlar (628.233) (139.535) - - (767.768)

Özel maliyetler (107.540.886) (33.451.594) 17.668.648 - (123.323.832)

(293.242.491) (65.506.257) 36.248.201 - (322.500.547)

Net defter değeri 351.251.660 367.379.747

(*)  1 Ocak – 31 Aralık 2016 döneminde kapanan mağazalara ilişkin net 6.335.134 TL tutarındaki silinen özel maliyetler değer düşüklüğünü 
içermektedir.

NOT 15 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)

1 Ocak 2015 İlaveler Çıkışlar (-)(**) Transferler

İşletme 
birleşmeleri ile 

edinilen 
varlıklar (***) 31 Aralık 2015 

Maliyet

Arazi ve arsalar 62.934 48.820.372 - - - 48.883.306

Binalar - 26.311.968 - - - 26.311.968

Tesis, makine ve cihazlar 126.672.471 5.103.097 (78.618) - 458.361 132.155.311

Demirbaşlar 148.381.906 23.684.841 (1.565.492) 3.153.439 - 173.654.694

Taşıtlar 1.127.883 - (260.536) - 67.637 934.984

Özel maliyetler 227.488.942 34.255.455 (5.490.250) 474.645 403.989 257.132.781

Yapılmakta olan yatırımlar 749.843 8.299.348 - (3.628.084) - 5.421.107

504.483.979 146.475.081 (7.394.896) - 929.987 644.494.151

Birikmiş amortisman (-)

Binalar - (43.853) - - - (43.853)

Tesis, makine ve cihazlar (113.681.854) (4.770.630) 50.044 - - (118.402.440)

Demirbaşlar (42.087.211) (24.985.302) 445.434 - - (66.627.079)

Taşıtlar (676.450) (131.472) 179.689 - - (628.233)

Özel maliyetler (74.851.854) (34.083.085) 1.394.053 - - (107.540.886)

(231.297.369) (64.014.342) 2.069.220 - - (293.242.491)

Net defter değeri 273.186.610 351.251.660

(**) 1 Ocak - 31 Aralık 2015 döneminde kapanan mağazalara ilişkin net 3.181.461 TL  tutarındaki silinen özel maliyetler değer düşüklüğünü 
içermektedir.

(***) İşletme birleşmeleri ile edinilen varlıkların 288.325 TL tutarındaki kısmı İzkar hisse alımından, 641.662 TL tutarındaki kısmı Nişantaşı Turis-
tik alımından kaynaklanmaktadır.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kaydedilen amortisman giderlerinin 53.231.958 TL’lik kısmı (31 Aralık 2015: 49.898.359 TL) pazarlama 
giderlerine, 4.526.097 TL’lik kısmı (31 Aralık 2015: 6.235.153 TL) satışların maliyetine, 7.641.247 TL’lik kısmı (31 Aralık 2015: 7.868.472 
TL) genel yönetim giderlerine ve 106.955 TL’lik kısmı (31 Aralık 2015: 12.358 TL) araştırma ve geliştirme giderlerine dahil edilmiştir 
(Not 24).

31 Aralık 2016 itibarıyla maddi duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta teminat tutarları 954.295.626 TL (31 Aralık 2015: 1.054.431.709 
TL)’dir. 
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NOT 16 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

1 Ocak 2016 İlaveler Çıkışlar (-) Transferler  31 Aralık 2016

Maliyet

Lisanslar 14.032.589 2.636.777 (1.931.302) 141.248 14.879.312

Markalar 469.359.395 3.865.000 - - 473.224.395

Lehte kira sözleşmeleri 303.382.404 - - - 303.382.404

Bayi iletişim ağı 192.140.601 - - - 192.140.601

Müşteri ağı 76.727.000 - - - 76.727.000

Bilgisayar programları 17.349.298 12.958.772 - - 30.308.070

1.072.991.287 19.460.549 (1.931.302) 141.248 1.090.661.782

Birikmiş amortisman (-)

Lisanslar (12.218.637) (4.030.896) 1.818.958 - (14.430.575)

Lehte kira sözleşmeleri (66.973.257) (25.925.132) - - (92.898.389)

Bayi iletişim ağı (41.139.014) (15.948.910) - - (57.087.924)

Müşteri ağı (13.214.094) (5.115.133) - - (18.329.227)

Bilgisayar programları (6.308.751) (6.898.402) - - (13.207.153)

(139.853.753) (57.918.473) 1.818.958 - (195.953.268)

Net defter değeri 933.137.534 894.708.514

NOT 16 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı)

1 Ocak 2015 İlaveler Çıkışlar (-)

İşletme 
birleşmeleri ile  

edinilen varlıklar 
(*) 31 Aralık 2015

Maliyet

Lisanslar 12.286.040 1.729.521 - 17.028 14.032.589

Markalar 469.359.395 - - - 469.359.395

Lehte kira sözleşmeleri 303.382.404 - - - 303.382.404

Bayi iletişim ağı 192.140.601 - - - 192.140.601

Müşteri ağı 76.727.000 - - - 76.727.000

Bilgisayar programları 9.882.806 7.466.492 - - 17.349.298

1.063.778.246 9.196.013 - 17.028 1.072.991.287

Birikmiş itfa payları (-)

Lisanslar (8.664.032) (3.554.605) - - (12.218.637)

Lehte kira sözleşmeleri (41.048.125) (25.925.132) - - (66.973.257)

Bayi iletişim ağı (27.414.294) (13.724.720) - - (41.139.014)

Müşteri ağı (8.098.961) (5.115.133) - - (13.214.094)

Bilgisayar programları (2.678.304) (3.630.447) - - (6.308.751)

(87.903.716) (51.950.037) - - (139.853.753)

Net defter değer 975.874.530 933.137.534

(*)  İşletme birleşmeleri ile edinilen varlıkların 12.663 TL tutarındaki kısmı İzkar alımından, 4.365 TL tutarındaki kısmı Nişantaşı Turistik alımın-
dan kaynaklanmaktadır.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kaydedilen amortisman giderlerinin 44.538.117 TL’lik kısmı (31 Aralık 2015: 45.902.407 TL) pazarlama 
giderlerine, 13.329.247 TL’lik kısmı (31 Aralık 2015: 5.983.837 TL) genel yönetim giderlerine, 37.433 TL’lik kısmı (31 Aralık 2015: 
47.767 TL) satışların maliyetine ve 13.676 TL’lik kısmı (31 Aralık 2015: 16.026) araştırma ve geliştirme giderlerine dahil edilmiştir 
(Not 24). 

Markalar 

Marka değerleri, işletme birleşmeleri ile muhasebeleştirilen Beymen, Boyner, Beymen Club ve Beymen Business marka değerlerini 
içermektedir (Not 3). Ayrıca marka değerleri 1 Ekim 2010’da Boyner Holding’den satın alınan T-Box,15 Temmuz 2011’de Vincenzo 
Schilacci ve Step SRL’den satın alınan Divarese, ve 10 Şubat 2016’da Boyner Holding’den satın alınan George Hogg markalarından 
oluşmaktadır.

Markalar değer düşüklüğü tespit çalışmaları

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla markalar gelir yöntemi kullanılarak değer düşüklüğü testine tabi tutulmuştur. Markaların değeri tespit 
edilirken, yönetim kuruluna sunulan finansal bütçeleri temel alan satış tahminleri esas alınmıştır.
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NOT 16 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı)

Beymen markası 

Grup, Beymen markası değer düşüklüğü testi için yönetim kuruluna sunulan beş yıllık dönemleri kapsayan finansal bütçeleri temel 
alan satış tahminlerindeki artışı yıllar bazında %10 ile %18,3 aralığında esas almış olup söz konusu yöntemle hesaplanan nakit akım-
lar %14,8 oranı kullanılarak iskonto edilmiştir. Beş yıllık dönemden daha sonraki tahmini nakit akımlar %6,5 büyüme oranı dikkate 
alınarak yapılmıştır. İskonto edilmiş nakit akımlarının hesaplamasında kullanılan vergi sonrası iskonto oranının %1 daha yüksek/
düşük olması (%14,8 yerine %15,8 veya %13,8), gerçeğe uygun değer hesaplamasında 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 61,8 milyon TL 
tutarında düşüşe 79,1 milyon TL tutarında artışa sebep olmakta olup söz konusu oranlarla yapılan hassasiyet analizlerinde de değer 
düşüklüğü tespit edilmemiştir. 

Boyner markası 

Grup, Boyner markası değer düşüklüğü testi için yönetim kuruluna sunulan beş yıllık dönemleri kapsayan finansal bütçeleri temel 
alan satış tahminlerindeki artışı yıllar bazında %20,8 ile %24,4 aralığında esas almış olup söz konusu yöntemle hesaplanan nakit 
akımlar %14,8 oranı kullanılarak iskonto edilmiştir. Beş yıllık dönemden daha sonraki tahmini nakit akımlar %6,5 büyüme oranı 
dikkate alınarak yapılmıştır. İskonto edilmiş nakit akımlarının hesaplamasında kullanılan vergi sonrası iskonto oranının %1 daha 
yüksek/düşük olması (%14,8 yerine %13,8 veya %15,8), gerçeğe uygun değer hesaplamasında 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 87,5 
milyon TL tutarında düşüşe 112 milyon  TL tutarında artışa sebep olmakta olup söz konusu oranlarla yapılan hassasiyet analizlerinde 
de değer düşüklüğü tespit edilmemiştir. 

T-box markası 

Grup, T-Box markası değer düşüklüğü testi için yönetim kuruluna sunulan beş yıllık dönemleri kapsayan finansal bütçeleri temel 
alan satış tahminlerindeki artışı yıllar bazında %10 ile %61,2 aralığında tahmin edilmiş olup söz konusu yöntemle hesaplanan lisans 
gelirleri %14,8 oranı kullanılarak iskonto edilmiştir. Beş yıllık dönemden daha sonraki tahmini nakit akımlar %6,5 büyüme oranı 
dikkate alınarak yapılmıştır. Grup, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla bu test sonucunda herhangi bir değer düşüklüğü tespit etmemiştir. 
İskonto edilmiş nakit akımlarının hesaplanmasında kullanılan vergi sonrası iskonto oranının %1 daha yüksek/düşük olması (%14,8 
yerine %15,8 veya %13,8), gerçeğe uygun değer hesaplamalarında 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 2,9 milyon TL tutarında düşüşe 3,8 
milyon TL tutarında artışa sebep olmakta olup söz konusu oranlarla yapılan hassasiyet analizlerinde de değer düşüklüğü tespit 
edilmemiştir.

Beymen Club ve Beymen Business markaları

Değer düşüklüğü testlerinde yıllık ciro artışı yıllar bazında Beymen Club için; %10 ile %21,5 aralığında; Beymen Business için %5 ile 
%20,5 aralığında tahmin edilmiş olup söz konusu yöntemle hesaplanan lisans gelirleri %14,8 oranı kullanılarak iskonto edilmiştir. 
Beş yıllık dönemden daha sonraki tahmini nakit akımlar %5 büyüme oranı dikkate alınarak yapılmıştır. Grup, 31 Aralık 2016 tarihi 
itibarıyla bu test sonucunda herhangi bir değer düşüklüğü tespit etmemiştir. İskonto edilmiş nakit akımlarının hesaplanmasında 
kullanılan vergi sonrası iskonto oranının %1 daha yüksek/düşük olması (%14,8 yerine %15,8 veya %13,8), gerçeğe uygun değer 
hesaplamalarında 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Beymen Club için 5.1 milyon TL, Beymen Business için 4.3 milyon TL tutarında dü-
şüşe, Beymen Club için 6.3 milyon TL Beymen Business için 5.3 milyon TL tutarında artışa sebep olmakta olup söz konusu oranlarla 
yapılan hassasiyet analizlerinde de değer düşüklüğü tespit edilmemiştir.

Yukarıdaki varsayımlar kullanılarak yapılan değer düşüklüğü testleri sonucunda 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla marka değer düşük-
lüğü tespit edilmemiştir. Söz konusu markaların gerçeğe uygun değerleri, defter değerlerinden yüksek olduğundan Grup yönetimi 
kullanım değeri esasına göre geri kazanılabilir değer hesaplaması yapmamıştır.

NOT 17 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 14.653.442 TL (31 Aralık 2015: 17.781.353 TL) tutarındaki çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa 
vadeli karşılıklar ağırlıklı olarak kullanılmamış izin karşılığı, performans ve ikramiye karşılıklarından oluşmaktadır.

Diğer kısa vadeli karşılıklar

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla kısa vadeli borç karşılıklarının detayları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Satış iade ve fiyat farkı karşılığı 17.394.899 13.615.006

Dava karşılıkları 7.258.895 5.095.436

Diğer 176.021 56.742

24.829.815 18.767.184

Diğer kısa vadeli karşılıkların dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2016 İlaveler Ödenen karşılıklar 31 Aralık 2016

Satış iade ve fiyat farkı karşılığı 13.615.006 13.309.069 (9.529.176) 17.394.899

Dava karşılıkları 5.095.436 3.013.258 (849.799) 7.258.895

Diğer 56.742 176.021 (56.742) 176.021

Toplam 18.767.184 16.498.348 (10.435.717) 24.829.815

1 Ocak 2015 İlaveler Ödenen karşılıklar 31 Aralık 2015

Satış iade ve fiyat farkı karşılığı 11.434.862 10.273.802 (8.093.658) 13.615.006

Dava karşılıkları 2.998.275 2.796.167 (699.006) 5.095.436

Diğer 42.121 14.621 - 56.742

Toplam 14.475.258 13.084.590 (8.792.664) 18.767.184
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NOT 17 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

Koşullu varlık ve yükümlülükler

Teminat, rehin, ipotek pozisyonu

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Şirket tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler (TRİ)’ler

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı 73.118 795.278

B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’lerin 
toplam tutarı 377.714.157 324.243.271

C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin 
amacıyla vermiş olduğu - -

D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı - -

     i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - -

     ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu 
TRİ’lerin toplam tutarı - -

     iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam 
tutarı - -

377.787.275 325.038.549

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla Grup’un vermiş olduğu diğer teminat, rehin ve ipotekleri bulunmamaktadır.

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla verilen TRİ’lerin döviz cinsinden detayı aşağıdaki gibidir. 

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Para birimi Orijinal Tutar TL Karşılığı Orijinal Tutar TL Karşılığı

TL 357.656.221 357.656.221 263.324.295  263.324.295

Avro 4.585.769 17.012.744 19.421.656  61.714.254

ABD Doları 886.085 3.118.310 -

377.787.275 325.038.549

NOT 18 - TAAHHÜTLER

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla, Şirket’in finansal tablolarında yer almayıp, sözleşme süresince iptal edilemez operasyonel 
kiralamalarıyla ilgili yıllık ödeme planları ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

Operasyonel araç kiralama taahhütleri:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Bir yıl içerisinde 2.442.777 3.217.609

1 - 5 yıl arası 2.705.791 2.997.245

5.148.568 6.214.854

NOT 18 - TAAHHÜTLER (Devamı)

Operasyonel mağaza kiralama taahhütleri:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Bir yıl içerisinde 142.853.518 124.195.925

1 - 5 yıl arası 161.178.555 138.159.599

5 yıldan uzun 33.519.972 -

337.552.045 262.355.524

Operasyonel ofis/tesis kiralama taahhütleri:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Bir yıl içerisinde 3.212.380 2.162.584

3.212.380 2.162.584

Grup’un 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ihracat taahhüt tutarı 2.083.811 ABD Doları’dır (31 Aralık 2015: 6.108.417 ABD Doları).

NOT 19 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki kısa vadeli borçlar

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki kısa vadeli borçların detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 20.392.671 9.272.681

Personele borçlar 18.976.156 11.734.098

39.368.827 21.006.779

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki uzun vadeli karşılıklar

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Kıdem tazminatı karşılığı 36.627.258 32.683.148

36.627.258 32.683.148
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NOT 19 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)

Yürürlükteki İş Yasası hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere hak 
kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı Yasalar ile Değişik 60’ıncı Maddesi hükmü gereğin-
ce kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 
Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan 
çıkarılmıştır.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı her hizmet yılı için bir aylık maaş üzerinden 4.297,21 TL (31 Aralık 2015: 
3.828,37 TL) tavanına tabidir. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesap-
lanmasında 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan 4.426,16 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır (31 Aralık 2015: 1 Ocak 2016 tari-
hinden itibaren geçerli olan 4.092,53 TL). Kıdem tazminatı yükümlülüğü zorunluluk olmadığından dolayı herhangi bir fonlamaya tabi 
değildir. Kıdem tazminatı yükümlülüğü şirketin çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü 
değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Haklar”, işletmenin yükümlülüklerini tanımlanmış fayda plan-
ları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını öngörür. Toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında 
kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir. Aktüeryal (kayıp)/kazanç kapsamlı gelir tablosunda “Aktüeryal (kayıp)/kazanç 
fonu” içerisinde muhasebeleştirilmiştir.

Esas varsayım her hizmet yılı için azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla uygulanan iskonto oranı 
gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel faiz oranını ifade eder. Sonuçta 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri 
itibarıyla konsolide finansal tablolarda yükümlülükler çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğün bu-
günkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. Bilanço tarihindeki karşılıklar yıllık %6 enflasyon (31 Aralık 2015: %6) ve %11,50 faiz oranı 
(31 Aralık 2015: %9,60) varsayımlarına göre elde edilen %5,19 (31 Aralık 2015: %2,97) reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle he-
saplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip Grup’a kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da 
dikkate alınmıştır. Bu tahmini oranlar 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla mağaza personeli için %84,65 (31 Aralık 2015: %79,83) yönetim 
ve diğer personel için %93,70 (31 Aralık 2015: %96,50)’dir.

Kıdem tazminatı karşılığına ilişkin kapsamlı gelir tablosunda ve bilançoda yansıtılan tutarlar aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir:

2016 2015

Dönem içinde giderleştirilen tutar 13.977.803 16.027.902

Kıdem tazminatına ilişkin finansman yükü 2.205.932 2.076.455

16.183.735 18.104.357

Tanımlanan fayda planına ilişkin yükümlülüğün hareketleri aşağıdaki gibidir:

2016  2015

Dönem başı - 1 Ocak 32.683.148 24.318.778

Hizmet maliyeti 13.977.803 16.027.902

Faiz maliyeti 2.205.932 2.076.455

Aktüeryal kayıp 11.706.100 6.107.580

İşletme birleşmeleri ile edinilen varlıklar - 242.584

Durdurulan faaliyetlere sınıflandırılan tutar (*) (4.895.003) -

Ödenen tazminatlar (-) (19.050.722) (16.090.151)

Dönem sonu - 31 Aralık 36.627.258 32.683.148

(*) Durdurulan faaliyetlere sınıflandırılan tutarın 602.768 TL’si cari hizmet maliyeti, 313.257 TL’si faiz maliyeti, 5.811.028 TL tutarındaki kısmı 
ödenen kıdem tazminatı giderlerinden oluşmaktadır.

NOT 20 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer dönen varlıklar

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Devreden katma değer vergisi 114.856.356 96.102.516

Diğer KDV alacağı 12.307.173 14.616.915

Diğer 4.463.175 3.028.690

131.626.704 113.748.121

Diğer duran varlıklar

Grup’un 12.876.789 TL (31 Aralık 2015: 28.002.075 TL) tutarındaki diğer duran varlıkları uzun vadeli KDV alacaklarından oluşmakta-
dır.

Diğer kısa vadeli yükümlülükler

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Ödenecek vergi harç ve diğer kesintiler 14.305.053 9.492.748

Diğer 4.397.259 1.251.390

18.702.312 10.744.138

NOT 21 - ÖZKAYNAKLAR

Şirket’in 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla yasal ödenmiş sermayesinin ortaklar bazında dökümü ve hisse oranları aşağıdaki 
gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Pay oranı Tutar (TL) Pay oranı Tutar (TL)

Boyner Holding %54,80 31.619.228 %54,80 31.619.228

Mayhoola for Investments LLC (*) %30,68 17.700.000 %30,68 17.700.000

Diğer ortaklar ve halka açık kısım (**) %14,52 8.380.772 %14,52 8.380.772

Ödenmiş sermaye %100,00 57.700.000 %100,00 57.700.000

Sermaye enflasyon düzeltme farkları 56.061.369 56.061.369

Toplam düzeltilmiş sermaye 113.761.369 113.761.369

(*) SPK’nın 1 Haziran 2015 tarih ve 14/674 sayılı kararı ile onaylanmış olan ihraç belgesi kapsamında, çıkarılmış sermayenin 40.000.000 TL’den 
57.700.000 TL’ye artırılması nedeniyle, ihraç edilen 17.700.000 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 50 TL fiyat ve toplam 
885.000.000 TL ile mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak Mayhoola for Investments LLC’ye tahsisli satış 
işlemi Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı’nda gerçekleştirilmiştir. Tahsisli satış işlemi sonucu 867.300.000 TL tutarındaki emisyon 
primi “Paylara ilişkin primler” hesabına kaydedilmiştir. 5 Nisan 2016 tarihi itibarıyla, paylara ilişkin primlerin 728.924.126 TL tutarındaki 
kısmı, geçmiş yıl zararlarına transfer edilmiştir.

(**) Sermayenin %10’undan daha azına sahip ortakların pay tutarı toplamını göstermektedir.

Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kayıtlı sermaye tutarı 57.700.000 TL (31 Aralık 2015: 57.700.000 TL) olup, sermayesi her biri 1 
Kr nominal değerde 5.770.000.000 (31 Aralık 2015: 5.770.000.000) adet hisseden oluşmaktadır.
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NOT 21 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)

Sermaye yedekleri

a) Birinci tertip yasal yedekler şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır.

b) İkinci tertip yasal yedekler ödenmiş olan sermayenin %5 ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Bu yedekler zarar ziyanı dağıtım 
yoluyla yapmak için kullanılabilir.

Kanuni defterlerdeki birikmiş kârlar, yukarıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hükümler çerçevesinde dağıtılabilirler.

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Yasal yedekler 10.467.368 10.467.368

İştirak hissesi satış kazancı istisnasından ayrılan kısıtlanmış yedekler (*) 1.080.833 1.080.833

Yatırım amaçlı gayrimenkulün satış kazancı istisnasından ayrılan kısıtlan-
mış yedekler (*)

21.902.906 21.902.906

33.451.107 33.451.107

(*) Vergi mevzuatı hükümlerine göre şirketlerin aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından doğan 
kazançların %75’lik kısmı, en az beş tam yıl süreyle pasifte özel bir fon hesabında tutulması kaydıyla kurumlar vergisinden istisnadır. İstisna 
edilen kazanç beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilemez veya işletmeden çekilemez. 

Değer artış fonları

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla değer artış fonlarının detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Fabrikanın kurulu olduğu araziye ilişkin değer artış fonu 78.824.810 78.824.810

Yatırım amaçlı gayrimenkule sınıflandırılan araziye ilişkin değer artış fonu 15.722.470 15.722.470

Toplam değer artış fonu 94.547.280 94.547.280

Yatırım amaçlı gayrimenkulün satışından doğan özel fonun kardan ayrılan 
kısıtlanmış yedeklere sınıflanması

(15.722.470) (15.722.470)

Ertelenmiş vergi etkisi (3.943.025) (3.943.025)

Geçmiş yıl zararlarına transfer (61.457.501) (58.951.511)

13.424.284 15.930.274

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla, değer artış fonlarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

2016 2015

Dönem başı - 1 Ocak 15.930.274 20.566.110

Geçmiş yıl zararlarına transfer (**) (2.505.990) (4.635.836)

Dönem sonu - 31 Aralık 13.424.284 15.930.274

(**) Not 12’de belirtildiği üzere gayrimenkul stok satışları teslimatlar gerçekleştikçe gelir tablosuna kaydedilmektedir. 31 Aralık 2016 ve 2015 
tarihlerinde sona eren yıllarda finansal tablolarda gelir yazılan kısımla ilişkilendirilen değerleme fonu geçmiş yıl zararlarına transfer edil-
miştir.

NOT 21 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)

Ortak kontrole tabi işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla ortak kontrole tabi işletmeleri içeren birleşmelerin detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

BBM hisse alımı etkisi (*) (48.574.625) (43.646.268)

Beymen hisse alımı etkisi (202.724.939) (202.724.939)

BBA birleşme etkisi 7.478.755 7.478.755

AYTK kontrol gücü olmayan paylardan hisse alımı (Not 3) (12.105.679) (12.105.679)

YKM kontrol gücü olmayan paylardan hisse alımı (56.878.535) (56.878.535)

Nişantaşı Turistik hisse alım etkisi (Not 3) (3.750.172) (3.750.172)

(316.555.195) (311.626.838)

(*) Şirket 4 Mart 2016 tarihinde, BBM’nin halka açık %0,92’lik hisselerini 4.172.392 TL toplam bedelle satın alarak, BBM’deki ortaklık oranını 
%99,08’den %100’e çıkarmıştır. Bu işlem sonucu 4.928.357 TL tutarındaki negatif fon tutarı “ortak kontrole tabi işletmeleri içeren birleşme-
nin etkisi” hesabında muhasebeleştirilmiştir.

NOT 22 - HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ

Hasılat

2016 2015

Yurtiçi satışlar 4.142.327.372 3.887.675.416

Yurtdışı satışlar 24.178.926 69.148.702

Gayrimenkul satışları 13.037.377 19.734.491

Diğer satışlar 12.530.194 4.826.797

Satışlardan iadeler (-) (502.704.763) (411.387.264)

Satış indirimleri (-) (245.165.870) (172.020.969)

3.444.203.236 3.397.977.173

Satışların maliyeti

2016 2015

Satılan ticari mal maliyeti 1.828.817.765 1.805.328.667

Satılan malın maliyeti 160.576.035 163.734.274

Satılan hizmet ve gayrimenkul satış maliyeti 8.860.612 16.227.130

1.998.254.412 1.985.290.071
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NOT 23 - PAZARLAMA, ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

2016 2015

Pazarlama giderleri 1.110.528.533 1.039.581.410

Genel yönetim giderleri 265.916.123 252.284.067

Araştırma ve geliştirme giderleri 3.616.251 4.673.946

1.380.060.907 1.296.539.423

Araştırma ve geliştirme giderleri

2016 2015

Personel giderleri 2.551.083 3.222.689

Dışarıdan sağlanan danışmanlık hizmetleri 451.423 357.809

Amortisman ve itfa payı giderleri (Not 15 ve 16) 120.631 28.384

Diğer 493.114 1.065.064

3.616.251 4.673.946

Pazarlama giderleri

2016 2015

Personel giderleri 347.039.220 326.119.483

Kira giderleri 275.767.047 260.292.526

Amortisman ve itfa payı giderleri (Not 15 ve 16) 97.770.075 95.800.766

Bayi komisyon giderleri 76.544.607 69.168.997

Reklam giderleri 59.952.663 49.560.464

Nakliye, lojistik ve dağıtım giderleri 57.838.462 51.382.466

Ortak yönetim giderleri 47.730.060 41.622.688

Enerji ve aidat giderleri 29.197.782 28.699.984

Satış malzeme giderleri 24.744.388 26.176.988

Diğer 93.944.229 90.757.048

1.110.528.533 1.039.581.410

NOT 23 - PAZARLAMA, ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı)

Genel yönetim giderleri

2016 2015

Personel giderleri 180.215.861 160.769.492

Amortisman ve itfa payı giderleri (Not 15 ve 16) 20.970.494 13.852.309

Kira giderleri 15.523.392 12.890.686

Dışarıdan sağlanan danışmanlık hizmetleri 15.266.661 29.871.830

Bakım onarım giderleri 5.832.326 3.716.942

Seyahat giderleri 5.461.316 5.132.585

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 4.485.589 4.092.655

Diğer 18.160.484 21.957.568

265.916.123 252.284.067

NOT 24 - NİTELİKLERİNE GÖRE FAALİYET GİDERLERİ

Personel giderleri

2016 2015

Pazarlama giderleri 347.039.220 326.119.483

Genel yönetim giderleri 180.215.861 160.769.492

Satılan malın maliyeti 10.810.408 13.763.419

Araştırma ve geliştirme giderleri 2.551.083 3.222.689

540.616.572 503.875.083

Amortisman giderleri ve itfa giderleri

2016 2015

Pazarlama giderleri 97.770.075 95.800.766

Genel yönetim giderleri 20.970.494 13.852.309

Satılan malın maliyeti 4.563.530 6.282.920

Araştırma ve geliştirme giderleri 120.631 28.384

123.424.730 115.964.379
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NOT 25 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER/(GİDERLER)

Esas faaliyetlerden diğer gelirler

2016 2015

Kur farkı gelirleri 64.008.884 112.285.628

Reeskont gelirleri 52.307.823 51.225.748

Vade farkı gelirleri 19.052.577 25.295.477

Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışları (Not 14) 13.880.500 21.441.478

Marka lisans gelirleri 6.430.900 6.438.593

AVM katılım gelirleri 6.068.405 7.321.705

Diğer 25.173.245 21.352.872

186.922.334 245.361.501

Esas faaliyetlerden diğer giderler

2016 2015

Kur farkı giderleri 98.353.075 131.605.845

Vade farkı giderleri 47.160.482 53.732.009

Reeskont giderleri 38.783.511 32.272.751

Şüpheli alacak karşılığı gideri (Not 10) 19.801.635 10.773.216

Diğer 13.744.338 13.977.336

217.843.041 242.361.157

NOT 26 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER/(GİDERLER)

Yatırım faaliyetlerinden gelirler

2016 2015

Sabit kıymet satış karları 2.113.107 448.884

Yatırım amaçlı gayrimenkul satış karı - 1.426.000

Diğer - 458.750

2.113.107 2.333.634

Yatırım faaliyetlerinden giderler

2016 2015

Sabit kıymet satış zararı 1.906.456 949.658

Diğer - 18.465

1.906.456 968.123

NOT 27 - FİNANSMAN GELİRLERİ

Finansman gelirleri

2016 2015

Kambiyo karları 316.296.862 103.174.438

Faiz gelirleri 29.517.061 60.974.958

Vade farkı gelirleri 2.585.702 1.914.922

348.399.625 166.064.318

NOT 28 - FİNANSMAN GİDERLERİ

Finansman giderleri

2016 2015

Kambiyo zararları 387.205.145 285.549.881

Kredi faiz giderleri 255.380.538  263.776.007

Tahvil ve bono faiz giderleri 40.610.151 53.923.219

Kredi kartı kırdırma giderleri 32.217.151 21.125.608

Vade farkı giderleri 26.075.729 20.724.651

Faktoring giderleri 22.491.455 11.202.537

Diğer 25.706.677 18.273.044

789.686.846 674.574.947

NOT 29 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Kurumlar vergisi

Türkiye’de kurumlar vergisi oranı 2016 yılı için %20’dir (2015: %20). Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince 
indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin düşülmesi sonucu bulunacak 
vergi matrahına uygulanır.

Dönem karı vergi yükümlülüğü aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Hesaplanan kurumlar vergisi 18.143.820 8.546.810

Peşin ödenen vergiler (-) (12.066.531) (6.807.317)

6.077.289 1.739.493
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NOT 29 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)

Kapsamlı gelir tablosunda yer alan vergi gelir ve giderleri aşağıda özetlenmiştir:

2016 2015

Cari dönem kurumlar vergisi gideri (18.143.820) (8.546.810)

Ertelenmiş vergi geliri 8.576.527 12.062.741

Toplam vergi (gideri)/geliri (9.567.293) 3.515.931

Kapsamlı gelir tablosunda yer alan kurumlar vergisi karşılığı hesaplaması aşağıda özetlenmiştir:

2016 2015

Vergi öncesi kar (404.627.736) (385.128.641)

%20 oranında kurumlar vergisi 80.925.547 77.025.728

Kanunen kabul edilmeyen giderler (4.619.926) (11.774.571)

Vergiden istisna gelirler 315.556 7.378.242

Üzerinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmayan cari dönem zararları (73.690.458)  (55.617.993)

Üzerinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmayan konsolidasyon 
düzeltmeleri (6.274.425)  (6.003.669) 

Durdurulan faaliyetler vergi etkisi 3.168.466 - 

Diğer  (9.392.053) (7.491.806)

Toplam vergi (gideri)/geliri (9.567.293) 3.515.931

NOT 29 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)

b) Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri:

Ertelenmiş vergi varlıkları, yükümlülükleri, gelirleri ve giderleri ile ertelenmiş vergi hesaplamalarına temel teşkil eden geçici farklar 
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Geçici zamanlama 
farkları

Ertelenmiş 
vergi varlıkları/ 

(yükümlülükleri)
Geçici zamanlama 

farkları

Ertelenmiş 
vergi varlıkları/ 

(yükümlülükleri)

Maddi / maddi olmayan duran varlıklar 924.895.725 (184.979.145) 969.428.838  (193.885.768)

Ticari borç/alacak ve senetleri reeskontu, net 12.207.660 (2.441.532)  (1.049.709) 209.942

Stoklar (78.407.517) 15.681.502 (53.307.532) 10.661.506

Çalışanlara sağlanan faydalar (37.808.594) 7.561.718 (48.164.267) 9.632.852

Şüpheli alacak karşılığı (33.193.603) 6.638.721 (13.374.631) 2.674.926

Satış iade ve fiyat farkı karşılığı (17.210.891) 3.442.178 (13.430.997) 2.686.199

Ertelenmiş gelirler ve müşteri sadakat puanları (35.554.520) 7.110.903 (28.240.830) 5.648.166

Kullanılmamış mali zararlar (172.119.249) 34.423.849 (79.327.857) 15.865.571

Gelir tablosu ile ilişkilendirilen gayrimenkul 
değerleme farkı 13.880.500 (2.776.100) 103.957.820 (20.791.564)

Türev varlıklar 129.243.033 (25.848.607) 59.760.767 (11.952.153)

Diğer (7.415.214) 1.483.047 (39.384.239) 7.876.850

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, net 698.517.330 (139.703.466) 856.867.363 (171.373.473)

Ertelenmiş vergi varlığı 27.907.331 21.188.383

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (167.610.797) (192.561.856)

Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, cari vergi varlık ve yükümlülüklerinin mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygula-
nabilir bir hakkın bulunması ve cari vergi varlıklarının gerçekleşmesi ile cari vergi yükümlülüklerinin ifa edilmesinin eşanlı olarak 
yapılması niyeti olması şartları geçerli olduğundan mahsup edilmiştir.

Her raporlama tarihi itibarıyla, kayıtlara yansıtılmayan ertelenmiş vergi varlığı yeniden gözden geçirilmektedir. Gelecekte elde edi-
lecek mali karın ertelenmiş vergi varlığının kazanılmasına imkan vermesinin muhtemel olması durumunda, önceki dönemlerde 
kayıtlara yansıtılmayan ertelenmiş vergi varlığı kayıtlara yansıtılır.

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren dönemler içindeki ertelenmiş vergi varlık/(yükümlülükleri) hareketleri aşağıdaki gibi-
dir:

2016 2015

Dönem başı - 1 Ocak (171.373.473) (184.704.499)

Dönem vergi geliri 17.493.252 12.062.741

   Sürdürülen faaliyetler 8.576.527 12.062.741

   Durdurulan faaliyetler 8.916.725 -

Özsermaye hesabında muhasebeleştirilen tutar 2.341.220 1.221.516

Şirket birleşmesi ile edinilen ertelenmiş vergi varlığı - 46.769

Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan çıkışlar 11.835.534 -

Dönem sonu - 31 Aralık (139.703.466) (171.373.473)
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BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

NOT 30 - PAY BAŞINA KAZANÇ/(KAYIP)

Pay başına kazanç, net dönem zararının Boyner Perakende hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama hisse adedine bölünme-
siyle hesaplanır. 

2016 2015

Sürdürülen faaliyetler cari dönem zararı (TL) (414.195.029) (381.612.710)

Ağırlıklı ortalama hisse adedi (*) 57.700.000 49.508.264

Ana ortaklığa ait pay başına kayıp (TL) (7,18) (7,71)

(*) 1 TL nominal değerdeki hisseye isabet eden.

NOT 31 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

a) 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Ticari Diğer Ticari Diğer

Hissedarlardan alacaklar

Boyner Holding A.Ş. 5.372.434 233.148.434 3.648.764 41.349.717

İştiraklerden alacaklar

Nile Bosphorus (*) 4.935.298 - 4.077.595 -

Christian Dior İstanbul Mağazacılık A.Ş. 190 - - 39.308

Elif Co. For General Trading Ltd. - - 11.398.439 -

Christian Louboutin Mağazılık A.Ş. 67.732 - - -

Diğer ilişkili taraflardan alacaklar

BR Mağazacılık A.Ş. 10.361.937 - 28.751.418 -

BNR Teknoloji A.Ş. 570.945 - - -

Fırsat Teknoloji A.Ş. 16.099.972 13.096.726 9.616.993 6.342.044

Ran Konfeksiyon Tekstil Deri ve Yan Ürünler Ith.
ve İhr. Turizm Ltd. 12.948.556 - 11.235.233 -

Era Mağazacılık A.Ş. 9.362.710 - 8.721.154 -

Alsis Sigorta Acentalığı A.Ş. 15.360 - - -

Toplam 59.735.134 246.245.160 77.449.596 47.731.069

(*)  İlişkili taraflardan uzun vadeli alacakları temsil etmektedir.

NOT 31 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

b) 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara borçlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Ticari Diğer Ticari Diğer

Hissedarlara borçlar

Boyner Holding A.Ş. 142.850 - 255.810 -

Şahıs ortaklara borçlar - 35.192.000 - -

İştiraklere borçlar

Christian Louboutin Mağazacılık A.Ş. 559.340 - 288.817 -

Diğer ilişkili taraflara borçlar

BNR Teknoloji A.Ş. 968.475 - 1.375.055 -

BR Mağazacılık A.Ş. 12.391.944 - 6.793.565 -

Alsis Sigorta Acentalığı A.Ş. 2.723.771 - 2.435.949 -

Boğaziçi Yatçılık ve Turizm Yatırımları A.Ş. 36.657 - 8.249 -

Fırsat Teknoloji A.Ş. 3.123 - 32.458 -

Yeni Ege Konfeksiyon Yan Ürünleri Ticaret  ve 
Sanayi A.Ş. - - 834.442 -

Christian Louboutin SA. - - 182.499 -

Lom Renkli Giyim Ürünleri Pazarlama A.Ş. 19.579 - - -

Boyner Danışmanlık Servis ve Ticaret A.Ş. 10.561 - - -

16.856.300 35.192.000 12.206.844 -
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BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
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NOT 31 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

c) 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren dönemlerde ilişkili taraflara yapılan satışların ve ilişkili taraflardan yapılan 
alımların şirket bazında detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Alımlar Mal Hizmet Faiz/Diğer Mal Hizmet Faiz/Diğer

Ortaklar

Boyner Holding A.Ş. 9.020 5.740.023 3.864.110 20.573 7.655.153 1.381.370

İştirakler

Christian Louboutin Mağazacılık A.Ş. 427.435 - - - - -

Diğer ilişkili taraflar

BR Mağazacılık A.Ş. 24.233.869 312.951 144.043 14.872.847 - -

Fırsat Elektronik A.Ş. - 569.847 237.099 3.001.420 1.011.179 -

Ran Konfeksiyon Tekstil Deri Yan 
Ürünler Ith. ve İhr. Turizm Ltd. - 1.912 788.000 - - 283.998

Boğaziçi Yatçılık ve Turizm Yatırımları ve 
Ticaret A.Ş. - 262.285 - - 204.300 -

Alsis Sigorta Acentalığı A.Ş. - 9.214.208 8.452 - 9.262.646 -

BNR Teknoloji A.Ş. - 10.249.669 - - 23.156.184 -

Inco İnşaat A.Ş. - - - - 67.200 -

Yeni Ege Konfeksiyon Yan Ürünleri 
Ticaret ve Sanayi A.Ş. - - - 903.961 - -

Christian Dior Couture 5.478.284 - - 4.847.108 - -

Christian Louboutin Couture 3.326.797 - - 4.401.830 - -

33.475.405 26.350.895 5.041.704 28.047.739 41.356.662 1.665.368

NOT 31 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Satışlar Mal Hizmet Faiz/Diğer Mal Hizmet Faiz/Diğer

Ortaklar

Boyner Holding A.Ş. 9.394 120.000 18.172.224 47.738 126.000 9.015.249

İştirakler

Christian Dior İstanbul Mağazacılık A.Ş. 2.886 396.294 - 8.206 285.120 -

Christian Louboutin Mağazacılık A.Ş. 13.999 1.455.503 359.976 101.225 251.370 -

İş ortaklıkları

Elif Co. For General Trading Ltd. 617.466 - - 4.326.293 - -

Diğer ilişkili taraflar

BR Mağazacılık A.Ş. 34.643.772 2.040.821 528.794 60.454.550 1.087.299 300.095

Fırsat Teknoloji A.Ş. 44.903.096 1.402.752 1.846.343 22.756.033 1.355.057 1.209.280

Nişantaşı Turizm İşletmeleri A.Ş. - - - - 29.800 -

Ran Konfeksiyon Tekstil Deri ve Yan 
Ürünler Ith. ve İhr. Turizm Ltd. 6.681.442 124.747 - 12.337.283 - 581.226

Boyner Bireysel Ürünler Satış ve Paz. 
A.Ş. - 64.170 - 4.394 52.900 -

Alsis Sigorta Acentalığı A.Ş. - 79.342 - - 72.000 -

BNR Teknoloji A.Ş. - 2.219.141 - 6.736 15.349.810 1.155

Era Mağazacılık A.Ş. 3.260.366 - - 6.224.321 813.443 -

Bassae Bireysel Ürünler Satış ve 
Pazarlama A.Ş. - - - - 74.032 -

Yeni Ege Konfeksiyon Yan Ürünleri 
Ticaret ve Sanayi A.Ş. 3.391 - - - - -

90.135.812 7.902.770 20.907.337 106.266.779 19.496.831 11.107.005

d) Grup, üst düzey yönetim kadrosunu yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir. 
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren döneme ilişkin üst yönetime 60.013.423 TL tutarında ücret ve menfaat sağlanmıştır 
(1 Ocak - 31 Aralık 2015: 48.853.848 TL).
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NOT 32 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Grup’un finansal araçlardan kaynaklanan riskler ile ilgili yönetim politikalarına ve uygulamalarına ilişkin detaylar aşağıda sunul-
maktadır:

i. Kredi riski

Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu 
diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Grup’un önemli ölçüde kredi riski yoğunlaşmasına sebep olabilecek finansal 
araçları başlıca nakit ve nakit benzeri değerler ve ticari alacaklardan oluşmaktadır. Grup, kredi riskini belli taraflarla yapılan işlem-
leri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır.

Ticari alacakların önemli bir kısmı bayilerden ve ilişkili şirketlerdendir. Grup, bayileri üzerinde etkili bir kontrol sistemi kurmuş olup 
bu işlemlerden doğan kredi riski yönetimce takip edilmektedir. Grup’un kredi riski çok sayıda müşteriyle çalıştığı için dağılmış du-
rumdadır. İlişkili olmayan şirketlerden olan riskin yönetiminde alacakların mümkün olan en yüksek oranda teminat altına alınması 
ilkesi ile banka teminatları, kredi sigortaları, gayrimenkul ipoteği ve çek-senet teminatları alınmaktadır.

Yapılan yurtdışı satışların tahsilatı ise akreditif, teminat mektubu ya da peşin ödeme yöntemleri ile teminat altına alınmaktadır.

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla, finansal araç türleri itibarıyla Grup’un maruz kaldığı kredi risklerini gösteren tablo aşağıdaki 
gibidir:
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BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
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NOT 32 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

i. Kredi riski (Devamı)

Grup’un vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıklarının yaşlandırma tablosu aşağıdaki gibidir:

Ticari alacaklar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Vadesi üzerinden 1 - 30 gün geçmiş 3.398.049 3.948.694

Vadesi üzerinden 1 - 3 ay geçmiş 6.724.778 2.676.466

Vadesi üzerinden 3 - 12 ay geçmiş 975.725 9.714.043

Toplam 11.098.552 16.339.203

Teminat ile güvence altına alınmış kısmı 1.742.217 1.659.452

ii. Likidite riski 

Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Grup, nakit girişlerinin sürekliliğini ve değişkenliğini uzun va-
deli banka kredileri, bono ihraçları, nakit ve kısa vadeli mevduat yönetimi aracılığıyla sağlamayı amaçlamaktadır. 

Varlık ve yükümlülüklerin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden vade tarihine kadar geçen süre dikkate alınarak gösterilmiştir. 

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla, Grup’un finansal varlıklarından ve yükümlülüklerinden kaynaklanan likidite riskini gösteren 
tablo aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016

Sözleşme uyarınca vadeler Defter değeri

Sözleşme 
uyarınca nakit 

girişleri  3 aydan kısa  3-12 ay arası 1 - 5 yıl arası

Türev finansal varlıklar

Türev varlıklar 129.243.033    129.243.033    4.659.218    40.144.319    84.439.496    

Türev olmayan finansal varlıklar

Ticari ve diğer alacaklar 636.265.399 671.167.216 352.347.141 286.231.772  32.588.303

Toplam 765.508.432 800.410.249 357.899.903 325.482.547 117.027.799

31 Aralık 2015

Sözleşme uyarınca vadeler Defter değeri

Sözleşme 
uyarınca nakit 

girişleri  3 aydan kısa  3-12 ay arası 1 - 5 yıl arası

Türev finansal varlıklar

Türev varlıklar 59.760.767 59.760.767 5.740.025 17.115.135 36.905.607 

Türev olmayan finansal varlıklar

Ticari ve diğer alacaklar 411.672.588 430.753.795     195.815.519     206.023.733     28.914.543

Toplam 471.433.355 490.514.562 201.555.544 223.138.868 65.820.150
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NOT 32 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

ii. Likidite riski (Devamı)

31 Aralık 2016 

Sözleşme uyarınca vadeler Defter değeri

Sözleşme 
uyarınca 

nakit çıkışlar 
toplamı 3 aydan kısa 3 - 12 ay arası 1 - 5 yıl arası 5 yıl ve üzeri

Türev olmayan finansal 
yükümlülükler

Finansal borçlar 2.236.089.195    2.467.158.091    657.015.924 395.598.773 1.414.543.394    -

Ticari borçlar 1.376.846.391    1.415.317.324    693.756.957 664.269.481 57.290.886 -

Diğer finansal yükümlülükler 175.657.399    183.877.010    90.616.799    93.260.211    - -

Diğer borçlar (Not 11) 67.259.228    68.565.501    65.735.562 2.627.284  202.655     -

3.855.852.213    4.134.917.926 1.507.125.242 1.155.755.749 1.472.036.935 -

31 Aralık 2015

Sözleşme uyarınca vadeler Defter değeri

Sözleşme 
uyarınca 

nakit çıkışlar 
toplamı 3 aydan kısa 3 - 12 ay arası 1 - 5 yıl arası 5 yıl ve üzeri

Türev olmayan finansal 
yükümlülükler

Finansal borçlar 1.815.653.102 2.076.948.768 319.051.348  625.653.165 1.079.774.265 52.469.990

Ticari borçlar 1.186.428.594 1.227.819.704 710.093.652 458.652.939 59.073.112  -

Diğer finansal yükümlülükler 16.081.947 16.651.602 10.317.171 6.334.431 - -

Diğer borçlar (Not 11) 51.987.578 57.199.694 10.017.921 18.815.098 28.366.675 -

3.070.151.221 3.378.619.768 1.049.480.092 1.109.455.633 1.167.214.052 52.469.990

iii. Fiyat riski

Grup fiyat riskine maruz kalmamak için, satış, maliyet ve karlılık analizleri yapıp değişen piyasa şartlarını da göz önünde bulundura-
rak fiyat riskini kontrol altına almaktadır.

iv. Yabancı para riski

Grup’un, yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler Grup’un fonksiyonel para birimi dışındaki para birimi cin-
sinden mal alımı ve satımı yapması, banka kredisi kullanması ve vadeli/vadesiz mevduat bulundurmasından kaynaklanmaktadır. 
Grup yabancı para cinsinden varlıklarını ve borçlarını dengede tutmaya çalışarak ve türev işlemler kullanarak yabancı para riskini 
yönetmektedir.
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BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

NOT 32 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

iv. Yabancı para riski (Devam)

Döviz kuru duyarlılık analizi

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla aşağıda detayı verilen döviz türleri karşısında Türk Lirasında olası %10’luk bir değer değişimi 
Grup’un karını aşağıda verilen tutarlarda azaltacak/arttıracaktır. Bu analiz özellikle faiz oranları gibi diğer tüm değişkenlerin sabit 
kalacağı varsayımına dayanmaktadır.
 

31 Aralık 2016

Kar/Zarar Özkaynaklar

Yabancı paranın 
değer kazanması

Yabancı paranın 
değer kaybetmesi

Yabancı paranın 
değer kazanması

Yabancı paranın 
değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi 
halinde:

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (128.317.031)  128.317.031 - -

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) 77.157.522  (69.658.842) - -

3- ABD Doları Net Etki (1+2) (51.159.509)  58.658.189 - -

Avro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde:

4- Avro net varlık/yükümlülüğü (32.047.198)  32.047.198 - -

5- Avro riskinden korunan kısım (-) 15.493.132  (19.424.141) - -

6- Avro Net Etki (4+5) (16.554.066)  12.623.057 - -

Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama 
%10 değişmesi halinde:

7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü (60.515)  60.515 - -

8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - - - -

9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) (60.515)  60.515 - -

TOPLAM (3+6+9) (67.774.090) 71.341.761 - -

NOT 32 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

iv. Yabancı para riski (Devam)

31 Aralık 2015

Kar/Zarar Özkaynaklar

Yabancı paranın 
değer kazanması

Yabancı paranın 
değer kaybetmesi

Yabancı paranın 
değer kazanması

Yabancı paranın 
değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi 
halinde:

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (63.769.698) 63.769.698 - -

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) 25.162.855 (31.452.113) - -

3- ABD Doları Net Etki (1+2) (38.606.843) 32.317.585 - -

Avro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde:

4- Avro net varlık/yükümlülüğü (27.850.616) 27.850.616 - -

5- Avro riskinden korunan kısım (-) 11.979.360 - - -

6- Avro Net Etki (4+5) (15.871.256) 27.850.616 - -

Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama 
%10 değişmesi halinde:

7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü 69.088 (69.088) - -

8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - - - -

9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) 69.088 (69.088) - -

TOPLAM (3+6+9) (54.409.011) 60.099.113 - -
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BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

NOT 32 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

v. Faiz oranı riski

Grup, faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz riskine açıktır. Grup, 
varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarını dengede tutmaya çalışarak bu riski yönetmektedir.

Finansal borçların piyasadaki faiz oranı dalgalanmalarından en az düzeyde etkilenmesi için, bu borçların “sabit faiz/değişken faiz” ve 
“TL/yabancı para” dengesi, hem kendi içinde hem de aktif yapısı ile uyumlu olarak yapılandırılmaktadır.

Faiz riski duyarlılık analizi

Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Sabit faizli finansal araçlar

Finansal varlıklar 90.134.630 8.067.248

Finansal yükümlülükler 948.086.965 821.962.268

Değişken faizli finansal araçlar

Finansal varlıklar - -

Finansal yükümlülükler 1.288.002.230 993.690.834

31 Aralık 2016 tarihindeki TL, ABD Doları ve Avro para birimi cinsinden olan değişken faizli kredilerin yenileme tarihlerindeki faizi 100 
baz puan daha yüksek/düşük olup diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, değişken faizli kredilerden oluşan yüksek/düşük faiz gideri 
sonucu vergi öncesi dönem zararı 644.001 TL (31 Aralık 2015: 539.339 TL) daha düşük/yüksek olacaktır.

vi. Sermaye riski yönetimi

Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak ama-
cıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup’un faaliyetlerinin devamlığını sağlayabilmektir.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedar-
lara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzeri değerlerin finansal borçlardan düşülmesiyle hesaplanan net borcun, 
toplam ödenmiş sermayeye bölünmesi ile bulunan borç sermaye oranı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Finansal borç 2.411.746.594 1.831.735.049

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (187.633.837) (88.246.065)

Net finansal borç 2.224.112.757 1.743.488.984

Toplam özkaynak 133.003.511 616.533.226

Toplam özkaynak/net finansal borç oranı %5,9 %35,4

NOT 33 - FİNANSAL ARAÇLARIN GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI

Grup, finansal tablolarında gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan finansal araçlarını her finansal araç sınıfının değerleme girdilerinin 
kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi kullanarak, aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır. 

Seviye 1: Belirlenen finansal araçlar için aktif piyasada işlem gören (düzeltilmemiş) piyasa fiyatı kullanılan değerleme teknikleri 
Seviye 2: Dolaylı veya dolaysız gözlemlenebilir girdi içeren diğer değerleme teknikleri 
Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen değerleme teknikleri 

31 Aralık 2016

Varlıklar Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

Riskten korunma amaçlı türev araçlar

- Dövizli işlem kontratları - 129.243.033 - 129.243.033

Toplam varlıklar - 129.243.033 - 129.243.033

31 Aralık 2015

Varlıklar Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

Riskten korunma amaçlı türev araçlar

- Dövizli işlem kontratları - 59.760.767 - 59.760.767

Toplam varlıklar - 59.760.767 - 59.760.767

NOT 34 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

8 Şubat 2017 tarihinde yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu duyurularında da belirtildiği gibi, Grup’un finansal yapısının düzel-
tilerek güçlendirilmesi, likidite pozisyonunun iyileştirilmesi, sürdürülebilir ve karlı büyümeye destek olacak bir bilanço yapısının 
kurulması amacıyla, Grup’un ana ortağı Boyner Holding’ten olan ilişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklarını 2017 yılının mart 
ayı sonuna kadar tahsil edilmesine ve Boyner Perakende’nin çıkarılmış sermayesinin nominal değer üzerinden 200 milyon TL nakit 
olarak artırılarak 257.700.000 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir. 

Ayrıca Grup’un kurumsal yönetim yapısının güçlendirilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu bünyesinde icrada görevli olmayan üye sayısı-
nın artırılmasına, bu çerçevede Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışacak bir “İcra Komitesi” kurulmasına ve İcra Komitesi Başkan-
lığı’na Hasan Cem Boyner’in getirilmesine karar verilmiştir.

Grup’un ana ortağı Boyner Holding 8 Şubat 2017 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararı ile ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 
açıkladığı üzere, Boyner Perakende’de sermaye artış tarihi itibarıyla sahip olacağı paylara tekabül eden yeni pay alım haklarının 
tamamen kullanılmasına; Boyner Perakende çıkarılmış sermayesinin en fazla %12’sine kadar olan kısmını, Boyner Perakende’de 
yönetim kontrolü değişikliği meydana gelmeyecek şekilde, söz konusu şirketteki mevcut ortağı Mayhoola For Investments LLC de 
dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere karşılıklı mutabakata varılacak fiyat üzerinden satışı için görüşmelere başlanmasına 
ve Boyner Perakende’de Mayhoola For Investments LLC tarafından atanan yönetim kurulu üyesi adedinin bir kişiden üç kişiye çıka-
rılmasına karar verdiğini açıklamıştır.
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İLETİŞİM

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:22 Kat:15-16 
Maslak - İstanbul
T 0212 366 89 00
F 0212 345 09 20
www.boynergrup.com

Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Yıldırım Beyazıt Mah. 
Barbaros Cad. No:71 Çerkezköy - Tekirdağ
T 0282 736 35 00 - 0282 726 70 70
F 0282 726 70 70 - 0282 736 35 99
www.altinyildiz.com.tr
 
AY Marka Mağazacılık A.Ş.

Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi 
No: 22 34197 Bahçelievler - İstanbul
T 0212 386 20 00
F 0212 386 20 10
www.aymarka.com.tr
 
Beymen Mağazacılık A.Ş.

Büyükdere Cad. Oycan Plaza Kat:7- 9 No:15 
Maslak - İstanbul
T 0212 335 65 00
F 0212 345 65 99
www.beymen.com
 
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.

Büyükdere Cad. USO Center Binası No:245 
A KB01- Z02 Maslak - İstanbul
T 0212 335 75 00
F 0212 276 68 80
www.boyner.com.tr

LINKER CREATIVE TARAFINDAN TASARLANMIŞTIR © 2017
www.linkercreative.com
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