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Bu rapor, Bossa’nın ekonomik, çevresel ve 
sosyal performansını örnek uygulamaları 
ile yansıtan ilk sürdürülebilirlik raporudur. 
Bu rapor aracılığıyla, müşterilerimiz, 
hissedarlarımız, çalışanlarımız 
ve yatırımcılar başta olmak üzere 
kilit paydaşlarımıza, faaliyetlerimiz 
sonucunda ortaya çıkan etkilerimizi 
ve bu etkilerin yönetimi konusunda 
yaptığımız ölçme, izleme ve iyileştirme 
çalışmalarımızı aktarıyoruz. 

Kapsamı ve Konuların Sınırları 
Bu raporda yer alan bilgiler, Bossa’nın 1 Ocak 
2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki tüm 
faaliyetlerini hiçbir kısıtlama olmadan kapsıyor. 
Trendlerin takibi açısından 2019 ve 2020 
verilerine de yer veriyoruz. 

Raporun içeriğini, müşteriler, çalışanlar ve 
şirket üst yönetimi dahil olmak üzere iç ve dış 
paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda 
belirledik. Rapor içeriğini belirleme sürecimize 
ek olarak önemli başlıkların raporlama 
sınırlarını raporumuzun 39. sayfasında Değer 
Zincirlerimizde Sürdürülebilirlik Etkilerimiz 
bölümünde açıklıyoruz. 

İlkeler
Raporumuz GRI Standartları Temel seçeneğine 
uyumlu olarak hazırlanmıştır. Stratejik 
sürdürülebilirlik konularımızı belirlerken, GRI’ın 
önemlilik, paydaş katılımı, sürdürülebilirlik 
kapsamı ve bütünlük prensiplerini dikkate aldık. 
 
Belirlediğimiz odak alanlarımıza yönelik 
uygulamalarımızla BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarının bir kısmına doğrudan hizmet 
ediyoruz. Bu kapsamdaki detaylar raporumuzun 
40. sayfasında Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına Katkımız başlığı altında yer alıyor. 

Rapor Döngüsü
Yıllık olarak hazırlamayı planladığımız 
sürdürülebilirlik raporlarımızı her yılın ilk 
çeyreğinde yayınlamayı hedefliyoruz.

GRI 102-45

Açıklamalar

1-Raporumuzun dijital versiyonunda, metin içinde yanında el
(     ) simgesi olan kalın yazılar konuyla ilgili web linklerini  
içerir.

2-Raporda TL çevrimler için kullanılan ortalama USD kurlar:
2019: 5,68 - 2020: 7,02 - 2021: 8,93

Raporumuz 
hakkında
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Değerli Paydaşlarımız, 

2021 yılında da tüm dünyada etkisini sürdüren Covid-19 
salgını nedeniyle yaşanan olumsuzluklara rağmen, 
Bossa olarak hem çalışanlarımızın sağlığını koruyarak 
hem de üretimimiz, satışlarımız ve sürdürülebilirliğimizi 
destekleyen projelere yaptığımız yatırımlarımızla 
başarılı bir yılı daha geride bıraktık. Adana Hacı 
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki modern üretim 
tesisimizde yıllık 50 milyon metre kumaş üretim 
kapasitesiyle çalışmaya devam ediyoruz. 

Finansal Sonuçlar
1 milyar 350 milyon TL ciro ve 556 milyon TL faaliyet 
kârı elde ettik. 

İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı Türkiye’nin “İlk 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde ve Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin hazırladığı “İhracatta İlk 1000” listesinde yer 
aldık. 

İhracat
Altı kıtada Türkiye de dahil olmak üzere 48 ülkeye satış 
yapıyor ve ihracatımızın %90’ını Avrupa ülkelerine 
gerçekleştiriyoruz. Başta Avrupa olmak üzere 30 ülkede 
temsilcimiz bulunuyor. Her yıl katma değerli ürünlerle 
ihracat gelirlerimizi artırıyor, ülkemiz ekonomisine 
desteğimizi sürdürüyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı 

mesajı

İsrafil Uçurum
Yönetim Kurulu Başkanı

Yatırımlar
2021 yılı içerisinde Yönetim Kurulumuzda toplam 
bedeli 45 milyon dolar olan yatırım kararı aldık. 
Kapasite artırma ve modernizasyonu kapsamında iplik 
ve dokuma yatırımları, sıfır atık hedefi doğrultusunda 
çevreye duyarlı geri dönüşüm tesisi ve ek güneş enerjisi 
santrali yatırımları yaptık.

Enerji
2021 yılında devam ettiğimiz fabrika çatı üzeri 
Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımımız ile 9 milyon 
KWh elektrik ürettik. 2021 sonu itibarıyla toplam 
elektrik tüketimimizin %10’una tekabül eden bu oran 
2022 sonunda toplam 9,3 Milyon USD yatırımın 
tamamlanması ile %16’ya ulaşacak. 2021’de ek olarak 
satın aldığımız elektriğin %4’ünü de yenilenebilir enerji 
sertifikaları (IREC) ile temiz enerjiye çevirdik.

Ar-Ge
2018 yılında Ar-Ge Merkezi olarak faaliyet göstermeye 
başlayan Ar-Ge Bölümü çalışmalarımız için 2021 yılında 
574 bin dolar bütçe ayırdık. 2019-2020 döneminde Ar-
Ge çalışmaları ile geliştirilen ve ticarileşen ürünlerden 
elde ettiğimiz kazancımız 18,2 milyon dolara ulaşırken, 
bu rakam 2021 sonunda 21,5 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

Çevre
Su tasarrufu, döngüsel ekonomi ve sıfır atık 
sektörümüzün en önemli gündem maddeleridir ve 
tüm çalışmalarımızın odak noktasına sürdürülebilir 
ürünler yer alıyor. Çevresel fayda sağlayan Ar-Ge 
harcamalarımızın toplam Ar-Ge bütçesi içindeki payı 
2021’de %54’e ulaştı.

“Saveblue” konseptindeki ürünlerle boyamada %85 su 
tasarrufu sağlıyoruz. “Post Consumer Denim” projesiyle 
kullanılmış pantolonları tüketiciden toplayıp geri 
dönüşüme kazandırarak yeniden üretim prosesine dahil 
ediyoruz. 

71. yılımızda geleceğe umutla bakıyoruz... 

Müşteri beklentilerini tam manasıyla karşılayan 
koleksiyonlarımız ve güçlü tasarım ekibimiz ile dünya 
denim üretiminde Türkiye’yi başarı ile temsil etmeye 
devam edeceğiz. Bossa’nın sektöründeki konumunu 
sağlamlaştıran çalışanlarımıza, bizi her zaman 
destekleyen hissedarlarımıza, şirketimize duydukları 
güvenden dolayı müşterilerimize, tedarikçilerimize ve 
tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. 

Saygılarımla, 
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Hazır giyim ve moda sektörünün 
önemli oyuncuları olan 
müşterilerimizin beklentilerini 
kesintisiz karşılama vizyonumuzla, 
denim alanındaki yenilikçi ürün yelpazemiz ve 
toplam kalite ve iş mükemmelliği hedefimizle, 
dinamik bir moda tedarikçisi olarak 
71 yıldır faaliyet gösteriyoruz.

Kurumsal 
          profilimiz
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Hacı Ömer Sabancı’nın 
kurduğu ilk şirketlerden 
biri olan Bossa tekstil 
fabrikası faaliyete geçti.

Bossa 
dokuma fabrikası 
kuruldu.

Bossa 
basma fabrikası 
kuruldu.

Kahramanmaraş 
iplik fabrikası 
satın alındı.

Denim Kumaş 
(indigo jean)
üretim tesisi 
kuruldu.

Bossa
bünyesindeki denim 
kumaş üretim tesisi 
Adana Hacı Sabancı 
Organize Sanayi 
bölgesine taşındı ve 
kapasite artışına 
başlandı.

Teksa A.Ş. 
Bossa’ya devredildi. 

Halka arz 
gerçekleşti, 
hisseleri İstanbul 
Menkul Kıymetler 
Borsası’nda işlem 
görmeye başladı.

ISO 9001 
belgesi alındı.

Kilometre 

taşları

Bossa 
fabrikasında 
Ürün Geliştirme 
Bölümü kuruldu.

19
51

2006

19
74

19
86

19
93

19
96

19
55

19
79

19
90

19
95

19
97

Bossa 2014 yılında, denim endüstrisi için dünya çapında 
çok önemli bir fuar organizasyonu olan Kingpins’de 
En Sürdürülebilir Denim Fabrikası seçildi.
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Bossa İstanbul 
Ofisi açıldı.

Bossa, Turquality 
programına katıldı.

%100 ekolojik 
olan GOTS 
sertifikalı 
Re-Set ürün grubu 
geliştirildi.

Sabancı Holding’in 
Bossa’daki hisseleri 

Akkardan A.Ş.’ye 
devredildi.

İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası 
şirketleri arasında 
en kârlı tekstil 
şirketi oldu.

Üst üste ikinci 
yıl Dış Ticaret 
Sermaye Şirketi 
unvanı alındı.

Bossa Cares 
Sürdürülebilir Denim 
Programı kapsamında 
geliştirilen Re-Set 
Koleksiyonuyla 
dünyada %100 geri 
dönüşümlü kumaş 
üreten ilk tekstil 
şirketi oldu.

JCR Eurasia 
Rating, Bossa’yı 
ulusal düzeyde 
yatırım yapılabilir 
kategorisinde 
değerlendirdi.

Bossa, İngiliz marka 
değerlendirme 
danışmanlığı şirketi 
Brand Finance’in 
yayınladığı 
“Türkiye’nin En 
Değerli 100 Markası 
2014” raporunda 
73.sırada yer aldı.

Bossa, 2012 ve 
2019’dan sonra İngiliz 
marka değerlendirme 
danışmanlığı şirketi Brand 
Finance’in yayınladığı 
“Türkiye’nin En Değerli 
100 Markası 2020” 
raporunda, “A” marka 
derecesiyle 3.kez kumaş 
üretiminde faaliyet 
gösteren en değerli marka 
olmayı başardı. Fortune 
Dergisinin Türkiye’nin 
en büyük 500 şirketi 
listesinde yer aldı.

Güneş Enerjisi 
Santrali devreye alındı. 
Fabrika genişleme 
planı kapsamında 
Adana Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 64.000 m2 
büyüklüğünde arsa satın 
alındı.

Kapasite artırma ve 
modernizasyonu 

kapsamında iplik ve 
dokuma yatırımları, sıfır 

atık hedefi doğrultusunda 
çevreye duyarlı geri 

dönüşüm tesisi ve ilave 
güneş enerjisi santrali 

yatırımları yapıldı.

Bossa hisseleri, 
İsrafil Uçurum ve 
Yusuf Uçurum 
tarafından satın 
alındı.

Bossa, İngiliz marka değerlendirme 
danışmanlığı şirketi Brand Finance’in 
yayınladığı “Türkiye’nin En Değerli 

100 Markası 2015” raporunda 
69.sırada yer aldı.

Bossa Ar-Ge 
bölümü Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
tarafından Ar-Ge 
Merkezi Belgesi 
aldı. Kapasite 
artışı ve yenileme 
yatırımlarına hız 
verildi.

2001

2006

2007

2008

2011

2013

2014

2017
2018

2020

2021

2015
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DİĞER

ABD ve AVRUPA
%65

%35

Şirketimiz ve Pazarlarımız
Bossa olarak, denim 
endüstrisi için bir bilgi, 
fikir ve yenilik ağıyız ve 
uluslararası denim topluluğu 
için bir forum sağlıyoruz. 
2004 yılında New York’ta 
başlattığımız ilk kot tedarik 
zinciri fuarımızdan bu yana, 
topluluğu birbirine bağlama 
misyonumuzu büyüttük ve 
konseptimizi dünyanın her 
yerine taşıdık.

1951 yılında kurulan Bossa, Adana’daki tesisi 
ve yaklaşık 1.351 çalışanı ile Türkiye’nin en 
büyük entegre tekstil kuruluşlarından biridir. 
Müşterilerimize sunduğumuz farklılık yaratan 
yüksek kaliteli ve yenilikçi ürün kompozisyonu, 
müşteri odaklı özel hizmet, hızlı servis, 
yapılandırılmış yaygın pazarlama ağı, doğru 
pazar konumlanması ve rekabetçi fiyatlarımızla 
yarattığımız yüksek memnuniyetle sektördeki 
lider konumumuzu sürdürüyoruz. Altı kıtada 
Türkiye de dahil olmak üzere 48 ülkeye satış 
yapıyor ve ihracatımızın %90’ını Avrupa ülkelerine 
gerçekleştiriyoruz.

Ana Müşterilerin Ülkelerine Göre 
En Büyük Pazarlarımız
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ABD
Avustralya
Avusturya
Bangladeş
Belçika
Birleşik Arap 
Emirlikleri
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Estonya
Etiyopya

Fas
Finlandiya
Fransa
Güney Kore
Hindistan
Hollanda
Hong Kong
İngiltere
İspanya
İsrail
İsveç
İtalya
Japonya

Kamboçya
Kanada
Litvanya
Macaristan
Makedonya
Moritus
Meksika
Mısır
Pakistan
Paraguay
Polonya
Portekiz
Romanya

Rusya
Sırbistan
Slovakya
Sri Lanka
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Ürdün
Vietnam
Yunanistan
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TAAHHÜDÜMÜZ
SERMAYE
ÖĞELERİ GİRDİLER

DEĞER YARATMA 
SÜRECİ

BOSSA ENTEGRE
İŞ MODELİ 
ÇIKTILARI 

YARATTIĞIMIZ 
DEĞER

Hissedarlarımız,

Çalışanlarımız,

Müşterilerimiz ve

Tedarikçilerimiz

için

Sürdürülebilir

Değer Yaratmak

ÜRÜNLERİMİZ

Kumaş Üretimimiz
40 Milyon m/yıl

HİZMETLERİMİZ 
VE

ÇÖZÜMLERİMİZ 

Ar-Ge ile
Yenilikçi, 

Çevre Dostu
ve Sürdürülebilir

Ürünler, Markalar ve
Teknikler

Döngüsel Ekonomi 
Çözümlerimiz

20+
Sürdürülebilir 

Ürün ve Üretim 
Sertifikalarımızın 

Sayısı

ATIKLARIMIZ

1.271 Ton
Toplam Atık

63.414 Ton CO2e
Toplam Sera Gazı 

Emisyonu
(Kapsam 1-2)

264 Bin m2 Alana 
Sahip Entegre Üretim 

Tesisimiz

Yüksek Üretim 
Kapasitemiz 

Hammadde 
Tedarik Güvenliği  

Operasyonel 
Mükemmellik

1,35 Milyar TL 
Toplam Satış Gelirimiz 

50 Milyon Metre
Üretim Kapasitemiz

İNSAN 
SERMAYESİ

1.351 Kişi
Çalışanlarımız 

120 Kişi
İşkur İstihdamı

Çalışan Memnuniyeti 
Anlayışımız

Eğitim ve Gelişim 
Programları

Adil ve Güvenli 
Çalışma Ortamı 

%4,4 İstihdam 
Devir Oranımız 

55 Kişi  
Ar-Ge Ekibimiz 

8,2 Yıl (Beyaz Yaka) 
11,6 Yıl (Mavi Yaka) 

Ortalama Çalışma Süresi  

9.104 Saat
İSG Eğitimlerimiz

820 İSG Eğitimi 
Alan Çalışan Sayımız 

SOSYAL 
SERMAYE

10 Hollandalı
Müşterimizle

Denim Deal Projesi  
Yasalara Uyum 

Sektörel İş Birlikleri 

Aktif Kurumsal 
Üyeliklerimiz 

Müşteri Memnuniyeti 
Anlayışımız

%20 Yeni Denim Kumaş
Üretmek için Eski Giysiden

Geri Dönüştürülmüş 
Elyaf Oranı    

2 Müşterimizle
Sağ-Salim Projesi

370 Sağ-Salim ile 
Destek Verilen Hassas Tarım 

İşçilerinin Sayısı (2020)  

47 İhracat 
Yaptığımız Ülke Sayısı 

100% 
Müşteri Memnuniyet

Oranımız 

FİKRİ 
SERMAYE

574,4 Bin USD Ar-Ge
Harcamalarımız 

Politikalarımız

Ar-Ge Çalışmalarımız ve
İş Birliklerimiz 

İleri Bilgi Sistemleri 
Teknolojileri ve Performans 

İzleme Sistemlerimiz

21,5 Milyon USD 
Ar-Ge Çalışmaları ile Geliştirilen

ve Ticarileşen Ürünlerden
Elde Ettiğimiz Kazancımız

32  Ar-Ge Merkezi
Projeleri Sayısı
(2018-2021) 37 Patent Başvuruları Sayısı 

32 Marka 10 Tasarım

DOĞAL 
SERMAYE

303 Milyon Litre 
Yeniden

Kullandığımız 
Su Miktarı  

Çevre Dostu Ürün 
Sertifikalandırma ve 
Denetim Süreçlerimiz

Yenilenebilir 
Enerji Üretimi 
Yatırımlarımız  

Veri Doğrulama 
Süreçlerimiz

%55 Su Yoğunluğu 
Azaltım Oranımız 

(2017-2021)

%39 Sera Gazı 
Azaltımı 

Harcamalarımızın
Çevre Giderleri 
İçindeki Oranı  

9 Milyon kWh 
Ürettiğimiz

Yenilenebilir Enerji Miktarı

9,3 Milyon USD
Güneş Enerji Santrali

Yatırımlarımızın  
Tutarı (2020-2021)  

5.834 Ton CO2e GES
Yatırımımız ile Kaçındığımız

Sera Gazı Emisyonu  

ÜRETİLMİŞ
SERMAYE 

Değer Yaratma İş Modelimiz

Bu sayfadaki veriler aksi belirtilmediği takdirde 2021 sonu verileridir.
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Bossa’da yönetim anlayışımızın temelini, etkin risk 
yönetimimiz, etik ilkelere bağlı olarak dünyanın modaya 
yön veren markaları ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri, 
sektördeki trend belirleyici rolümüzü güçlendiren 
Ar-Ge çalışmalarımız ve pazar trendlerini yakalayan, 
yenilikçi, öncü ve müşteri odaklı iş modelimiz 
oluşturuyor.

Yönetim 
     yaklaşımımız
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Yönetim Kurulu ve 
Yönetişim Yapısı
Şirketimizin en üst düzey 
stratejik karar alma ve 
kontrol organı Yönetim 
Kurulu’dur. Yönetim Kurulu 
ÇSY öncelikli konuların, 
risklerin ve fırsatların 
belirlenmesinde ve buna 
uygun ÇSY politikalarının 
oluşturulmasında ve yatırım 
kararlarının alınmasında 
aktif rol oynar.

Yönetim Kurulu üyeleri, seçildiği andan itibaren belirli 
sürelerde görev yapmakla yükümlüdür. Yönetim 
Kurulu, görev yükümlülüklerini, kurumsal yönetim 
ilkeleri doğrultusunda şirket çıkarlarını göz önünde 
tutarak şeffaf, hesap verilebilir, adil ve sorumlu bir 
şekilde yerine getirmekten sorumludur. 

Bossa Yönetim Kurulu, ikisi bağımsız üye olan 
sekiz kişiden oluşuyor. Üyelerden biri Riskin Erken 
Saptanması Komitesi Üyesidir. Bağımsız üyelerden biri 
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim 
Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi 
Üyesi; Bağımsız üyelerden diğeri Kurumsal Yönetim 
Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesidir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu KAP web sitesinde 
yer alıyor.
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ONUR DURU 

FATMA KIVILCIM İLİKÇİ

TAYFUN AKBAY 

BESİM ÖZEK 

ALİ DÜLGER 

FUAT SAYILIKAN 

SONER SAKIN 

MUSTAFA KEMAL İLİKÇİ 

ALPER DENİZ 

MUSTAFA DENİZ 

İLKER CEYRAN 

ERCÜMENT ARAS 

YUNUS AYAR 

MÜGE TUNCEREN 

BURCU DALAMAN ÖZEK 

CANAN YÜKSEL ÖZCAN 

SERDAL SIRLIBAŞ 

UĞUR BOZAN

NESLİHAN GÜNGÖR

METİN BAYRAKTAR

NEVRUZ ÖZAKIN

İSRAFİL UÇURUM

YUSUF UÇURUM

FATMA UÇURUM

OĞUZ UÇURUM

LEVENT UÇURUM

ONUR UÇURUM

İRFAN VURAL

BORA KOCAMAN

Genel Müdür

CFO

Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama) 

Strateji ve İş Geliştirme Direktörü

Planlama ve Kalite Grup Müdürü

Boya Terbiye İşletmeleri Grup Müdürü

Finans Müdürü

Muhasebe Müdürü

Satın Alma ve Lojistik Müdürü

Makine Bakım ve Enerji Koordinatörü

Dokuma İşletme Müdürü

İplik İşletme Müdürü

Planlama ve Stok Kontrol Müdürü

Ürün Geliştirme Müdürü

Satış Müdürü

Satış Müdürü

AR-GE Merkezi Müdürü

Boya Terbiye Müdürü

Bilgi Teknolojileri Müdürü

Makine Bakım ve Enerji Müdürü

Spor Giyim Boya Terbiye Müdürü

Başkan

Başkan Vekili

Üye

Üye

Üye

Üye

Bağımsız Üye

Bağımsız Üye

YÖNETİM KADROMUZ

YÖNETİM KURULU
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İş Etiği Yönetimi
Bossa’da tüm çalışanlarımızla yazılı İş Etiği Kurallarımıza ve Rüşvet ve 
Yolsuzlukla Mücadele Politikamıza uyumlu olarak çalışıyoruz. Bossa’da 
çalışanlarımız için iş birliğini destekleyen, pozitif ve uyumlu bir çalışma 
ortamını sağlamayı önemsiyoruz. 

Bossa’da tüm çalışanlarımızla yazılı İş Etiği 
Kurallarımıza bağlı olarak çalışıyoruz. Dürüstlük, 
Gizlilik, Çıkar Çatışması ve Sorumluluklarımız 
başlıkları altında yer verdiğimiz kurallarımızı, 
Çıkar Çatışması Politikası, Hediye Kabul Etme 
ve Verme Politikası, Gizli Bilgilerin Korunması 
Politikası, Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması 
ve Sürdürülmesi Politikası ve Bossa T.A.Ş. Hisse 
Senetlerini Alım Satım Politikası ile destekliyoruz. 
Ayrıca ilk kez 2016 yılında yayınlanan ve 22 
Ocak 2019’ta güncellenerek Üst Yönetim 
tarafından onaylanan Rüşvet ve Yolsuzlukla 
Mücadele Politikamız mevcuttur. Bossa’da tüm 
çalışanlarımızın bu politikalara uygun olarak iş 
etiği kurallarına hâkim olabilmeleri için gerekli 
paylaşımlarda bulunuyor, eğitimler sunuyor ve 
bu kuralların uygulanmasında öneri ve şikâyet 
mekanizmalarını açık tutarak sürekli takibini 
sağlıyoruz.

Etik Bildirimler, Öneri ve Şikayetler

Bossa’da çalışanlarımız için iş birliğini 
destekleyen, pozitif ve uyumlu bir çalışma 
ortamını sağlamayı önemsiyoruz. Bu sebeple, 
bu ortamı olumsuz etkileyen etik olmayan 
davranışları önlemek amacı ile bir öneri ve 
şikâyet mekanizması oluşturduk. Bu sayede 
çalışanlarımız gördükleri veya duydukları, 
çalışma ortamını olumsuz etkileyen olası etik 
olmayan davranışları işlerini kaybetme korkusu 
olmadan, doğrudan Etik Kuruluna ulaşan 
şikâyet kutularına ya da etik@bossa.com.tr 
adresine isimli veya isimsiz olarak iletebilirler. 
2019 yılında 85 olan bildirim sayısı, 2020’de 23, 
2021’de sıfır oldu. Öneri mahiyetinde olan tüm 
bildirimler aynı yıl içinde çözümlendi.

Etik Kurul

Bossa T.A.Ş. Genel Müdürüne bağlı olarak 
çalışan Etik Kurul, İş Etiği Kuralları (BOSS-ETİK) 
kapsamında çıkar çatışmalarını çözümlemek, 
etik kuralların ihlal edildiğine dair kendisine 
iletilen bildirimleri değerlendirmek ve etik 
kural ihlallerinde takip edilmesi gereken yol, 
yöntem ve uygulamalarla ilgili tavsiyelerde 
bulunmak amacıyla kurulmuştur. Etik kurallara 
uyumsuzlukların bildirimi ve çözümlenmesine 
yönelik Etik Kurulu’nun çalışma şekli, Etik Kuralları 
belgesinde detaylarıyla yer alıyor. 

Etik Kurul aşağıdaki listeden oluşur.
Başkan – Bossa T.A.Ş. Genel Müdürü
Üye – Bossa T.A.Ş. Strateji İş Geliştirme Direktörü
Üye Danışman – Bossa T.A.Ş. Personel ve İdari 
İşler Şefi

İş Etiği Kapsamında 2021 Çalışmalarımız

Bossa Etik Kurulumuz 2021 yılında, İş Etiği 
Kurallarını gözden geçirerek çalışanlar açısından 
daha kapsayıcı olan; çalışan ve insan hakları, 
ayrımcılık ve çocuk işçiliğin önlenmesi, 
sendikalaşma özgürlüğü gibi konuları da 
kapsayan yeni bir Etik Kodu için çalışmalara 
başladı. Yeni Bossa Etik Kodunu 2022’nin 
ilk çeyreğinde tamamlayıp çalışanlarımızla 
iletişimini yapmayı planlıyoruz. Ayrıca mevcut 
bildirim mekanizmasının açıklarını kontrol edip 
denetlemek üzere 2022 yılının başında bir dış 
denetim şirketinden hizmet alımına karar verdik. 
2021 yılında tüm beyaz yaka çalışanlarımız (160 
kişi) Türkiye Etik ve İtibar Derneği tarafından 
hazırlanan iki saatlik etik eğitimini çevrim içi 
olarak izlediler.
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Aşırı
Hava Olayları

İklim Değişikliği 
ile Mücadelede 

Başarısızlık 

Çevresel

Risk Yönetimi
Bossa olarak risk yönetimi 
çalışmalarımızı, küresel riskleri 
ve sektörümüze olası etkilerini, 
sektörel trendleri ve mevzuat 
değişiklikleri de dahil tüm 
dış etkenleri göz önünde 
bulundurarak yürütüyoruz. 
World Economic Forum’un 
tespit ettiği sosyal ve çevresel 
risklerin yanı sıra uluslararası ve 
yerel mevzuatlardaki değişim 
risklerine yönelik aksiyonlarımızı 
belirledik.

WEF En Yüksek Olasılıklı Küresel Riskler

1 2 5

Bossa risk yönetim politikamız, tüm süreç 
ve fonksiyonlardaki potansiyel risklerin 
öngörülebilmesi, yönetilmesi, izlenmesi, gerekli 
faaliyet planlarının önceden oluşturulması ve 
sürekli iyileştirilmesini, faaliyetlerdeki tüm risk 
düzeylerini göz önünde tutarak, riskleri ortadan 
kaldırma veya kabul edilebilir ve uygulanabilir 
seviyeye düşürmek için uygulamalar belirlenmesini, 
belirlenen hedeflerin tüm çalışanlara iletilmesini, 
yürürlükte bulunan yasa, tüzük ve yönetmeliklere 
uyulmasını ve etkileşimde bulunduğumuz 
çevre, müşteri, tedarikçi ve çalışanlarımıza karşı 
sorumluluklarımızın yerine getirilebilmesini 
sağlayan bir anlayışı içeriyor. 

2021 WEF Dünya Ekonomik Forumu 
Risk Algısı Araştırması
Bossa olarak, küresel riskleri ve sektörümüze olası 
etkilerini, sektörel trendleri ve mevzuat değişiklikleri 
de dahil tüm dış etkenleri göz önünde bulundurarak 
risk yönetimi çalışmalarımızı yürütüyoruz. WEF 
araştırmasında belirlenen en etkili çevresel ve 
toplumsal beş riskin dördü faaliyetlerimiz ile 
doğrudan ilişkilidir. Bu riskleri nasıl yönettiğimiz ile 
ilgili açıklamalarımız aşağıda yer alıyor.

3

İnsan Eliyle 
Gerçekleşen 

Doğal Afetler

Toplumsal

4

Bulaşıcı 
Hastalıklar

Biyo-çeşitlilik 
Kaybı 

Kaynak: WEF Dünya Ekonomik Forumu Küresel Risk Raporu 2021
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WEF Çevresel 
Riskler

Stratejik 
Sürdürülebilirlik 

Önceliğimiz 
Bossa’da Aldığımız Aksiyonlar

İklim Değişikliği 
ile Mücadelede 

Başarısızlık 

Enerji ve Emisyon 
Yönetimi

2020’den itibaren Güneş Enerji Santrali yatırımlarımıza 
başladık. 2020 yılında 2,5 milyon kWh ve 2021’de 9 milyon 
kWh yenilenebilir/temiz enerji kaynaklı elektrik ürettik. 
2022’de yatırımlarımıza devam edeceğiz.

Doğal Kaynak 
Krizleri

Su Yönetimi

Su riskinin farkındayız ve pamuk üretiminde de çok fazla 
su kullanılıyor. Bossa olarak kapalı sistemde su kullanmak 
için gerekli yatırım projesini başlatacağız. Yani Bossa 
suyu deşarj etmeyecek, kapalı sistemde arıtıp çevirerek 
yeniden kullanacağız. Ayrıca su kaynaklarının azalması ile 
birlikte pamuk için kullanılacak su da azalacaktır. Bossa 
olarak bu konuda çözüm için daha az ham pamuk ve daha 
çok geri dönüştürülmüş pamuk kullanacağımız ürünler ve 
koleksiyonlar oluşturmak için üretim yatırımına başladık.

Biyoçeşitlilik 
Kaybı

Hammadde ve 
Malzemeler

Dünyada pamuk üretimi yıllık 23 ile 27 milyon ton arasında 
değişiyor. Üretimin azaldığı yıllarda fiyat baskısı oluşuyor. 
Toplam üretimin, iklim değişikliği (sel, kuraklık vb.) ve 
çiftçinin alternatif diğer mahsulleri tercih etmesi gibi 
sebeplerden 18 milyon ton ve altına düşmesi durumunda 
pamuk borsa endeks fiyatının 120 puandan 180 puana kadar 
çıkması söz konusu olabilir. Bunun sonucunda 3.00 USD/kg 
olan pamuk fiyatının 4.50 USD/kg civarına yükselebileceğini 
öngörüyoruz. Bu fiyat farkı yıllık yaklaşık 40 milyon USD ek 
maliyet getirebilir. Bu finansal etki tekstil sanayisi içerisindeki 
tüm diğer paydaşlar için de geçerli olacaktır.
 
Bu senaryoda, Bossa gibi geri dönüşümlü elyaf vb. alternatif 
kaynakları daha iyi kullanan firmalar daha az etkilenecektir. 
Kullanım ömrü tamamlanmış giysileri, konfeksiyon ve işletme 
atıklarını mekanik olarak geri dönüştürerek elde ettiğimiz 
elyaf, pamuk elyaftan daha düşük bir kalitededir. Ancak Bossa 
Ar-Ge Merkezinde bu elyaftan daha iyi iplik yapmak üzere 
ciddi bir emek harcayarak, deneme çalışmalarına devam 
ediyoruz.

WEF Sosyal 
Riskler

Stratejik 
Sürdürülebilirlik 

Önceliğimiz
Bossa’da Aldığımız Aksiyonlar

Salgın Hastalıklar
İş Sağlığı ve 
Güvenliği 

Covid-19 ile Mücadele kapsamında gerekli düzenlemeleri 
yaptığımız tesisimizde 2020 yılında Covid 19 TSE Güvenli 
Üretim Belgesi aldık.
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Diğer Risk Alanları Bossa’da Aldığımız Aksiyonlar

Orta vadede 
(3-5 yıl) şirket için 

risk oluşturabilecek 
alanlar

Yeşil Mutabakat (Green Deal):
AB’nin yeni yeşil yol haritası ile 2025’ten itibaren demir çelik enerji gibi emisyon 
yoğun sektörler için karbon vergisi söz konusu olacaktır. Yakın gelecekte tekstil 
sektörünün de eklenebileceği öngörüsü ile Bossa’nın yeni gelişen regülasyon 
içerisinde ticaret yapabilmesi için Yeşil Mutabakat şartlarına uygun üretim 
altyapısını bugünden kurması yapması gerekiyor. *Bu kapsamda yenilenebilir 
enerji yatırımlarımız ve sertifikalı çevre dostu ürünlerimiz ile sürece uyum 
sağlıyoruz.

İnsan Kaynakları: İK stratejisi Bossa için çok önemlidir. Yetenekli çalışanların 
şirkette devamlılığını sağlayacak çalışmaları önemsiyor ve kritik personel 
yedeklemesi yapıyoruz. 

Pazar Riski: Özellikle Pakistan/Bangladeş kumaşları Avrupa pazarında Bossa’ya 
rakip olmaktadır ve çözüm yenilikçi kumaş geliştirmektir. Ar-Ge ekibimizle bu 
yönde rakiplerden ayrışma hedefi ile çalışıyoruz.

Teknolojik Riskler: BT ekibimiz olası siber saldırılara yönelik tatbikat 
gerçekleştirdi. Bossa’nın BT sisteminin güvenilirliği onaylandı. Sistemimizi, Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi ile destekliyoruz.

Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu 

Bossa yeni kişisel verilerin korunması kanununa uyum sürecini tamamladı ve İK 
ekibimiz güncel yasalar ile uyum düzenlemelerini yaptı.

Küresel tedarik 
zincirinde bozulmalar

Kritik ürünler için alternatif üreticiler bulduk. Amacımız daha ucuza ürün almak 
değil kriz durumunda üretime kesintisiz devam etmekti ve bunu da başardık.

Denimin üretiminde kullanılan boyalar için alternatif ve nakliye sırasında karbon 
yükü daha düşük olacak yeni tedarikçilerle çalışmaya başladık. Bunların yanında 
daha sürdürülebilir elastomer ve tencel, modal, kenevir gibi elyafların kullanımını 
artırdık.

Döviz kurlarının 
değişimi

Bossa’da satışlarımızın çok büyük bölümünü döviz tabanlı olarak yaptığımız için 
kur dalgalanmaları önemli bir risk oluşturmuyor.

Artan hammadde 
fiyatları

Bossa’da fiyat dalgalanmalarından az etkilenmek için tedarikçilerimizle uzun 
vadeli kontratlar yapıyoruz. Hammadde fiyatları arttıkça kumaş fiyatlarımız da 
artıyor. Fiyat güncellemelerini açıklamak üzere güncel piyasa durumu hakkında 
müşterilerimizi bilgilendiriyoruz.

*Avrupa Komisyonu 2012’de tüketici ürünlerine yönelik bir gündem hazırlamıştı. Bu gündemde tekstil ve hazır giyim sektörünü ilgilendiren konular: 1-Tedarik zincirinde 
çalışan işçilerin geçinmelerine yeterli maaş sağlanması 2-Tedarik zincirinde şeffaflık ve sürdürülebilirlik 3-Hammaddelerin geri dönüştürülmesi için teknolojilerin 
geliştirilmesi 4-REACH (Regulation, Evaluation, and Authorisation of Chemicals) uygulamalarının güçlendirilmesi ve 5-Tekstilde AB EcoLabel kriterlerinin uygulanmasıdır.
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AR-GE ve İş Birlikleri
Ar-Ge bölümümüz, 2018 yılı başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazandı. Ar-Ge Merkezi kurum 
içi projesi olarak bugüne dek başlattığımız 32 projenin 22 tanesini başarı 
ile tamamladık. 2021 yılında çevresel fayda sağlayan Ar-Ge harcamalarının 
toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı %54 oldu.

Kurulduğu günden bugüne teknik ve teknolojik 
bilgisini yenilikçi ve katma değerli uygulama, 
üretim süreçleri ve ürünlere dönüştüren Ar-
Ge bölümümüz, 2018 yılı başında Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi 
Belgesi almaya ve bu sayede Ar-Ge Merkezlerine 
sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya 
hak kazandı. Bugün itibarıyla Ar-Ge Merkezimiz 
23’ü araştırmacı, 29’u teknisyen ve üçü destek 
personel olmak üzere 55 kişilik güçlü bir ekip ile 
çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne dek Ar-Ge Merkezi kurum içi projesi 
olarak başlattığımız 32 projenin 22 tanesi 
başarı ile tamamlandı. 10 tanesi halen devam 
ediyor. Bunlara ek olarak iki TÜBİTAK TEYDEB* 
projesinin biri tamamlandı, diğeri devam ediyor. 
Bir tane 2244 Sanayi-Doktora Projesi, bir de 
yüksek lisans yapan çalışanımızın üniversite ile 
yürüttüğü Bilimsel Araştırma Projesi devam 
ediyor. Bossa olarak bugüne dek 37 adet patent 
başvurusu yaptık. 2021 yılı sonunda tescil 
belgesi aldığımız bir ve süreci devam eden, ilan 
aşamasında iki patent başvurumuz bulunuyor.

Rakamlarla Ar-Ge 2019 2020 2021

Ar-Ge Harcamaları (USD) 582.075 470.224 574.399

Ticarileşen Projelerden Elde 
Edilen Kazanç (USD) 3.685.728 14.462.551 21.463.217

Çevresel Fayda Sağlayan Ar-Ge 
Harcamalarının Tutarı (USD) 369.517 365.304 310.268

Çevresel Fayda Sağlayan Ar-Ge 
Harcamalarının Payı (%) 63,48 77,69 54,02

*(TÜBİTAK) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TEYDEB) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 

23SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2021



Pamuğun Adı

Bossa’da uzun yıllara dayanan 
iş birliklerimizin kalıcı ve 
sürdürülebilir sonuçları ile 
gurur duyuyoruz. 2000’li 
yılların başında numune 
pamuk testlerini sanayi 
odasında gerçekleştiren Doğu 
Akdeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü’nün pamuk test 
cihazının arıza yapması sonucu 
Bossa’dan destek istemesi ile 
başlayan süreç, enstitünün 
ıslah ettiği pamuğa Bossa 
yönetiminin de onayını alarak 
“Bossa“ adını vermesi ile 
sonuçlandı. Bossa 159, 2019 
yılından bu yana üretiliyor.
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Çukurova
Üniversitesi

Uludağ 
Üniversitesi

Çukurova 
Üniversitesi

Komonteks

İstanbul 
Teknik Üniversitesi

Wiser Wash

Tüketici beklentilerinin değişmesi ile denim üretiminde farklı liflerin kullanımı arttı. Çukurova Üniversitesi ile yürüttüğümüz 
projede soya lifi kullanarak denim ve spor giyim kumaş üretimi literatürüne katkıda bulunacağız. Özellikle fiziksel konfor 
istenen durumlarda ve anti bakteriyel tekstil üretiminde soya lifinin tercih edildiği başka çalışmalar da görülmüştü. Soya 
lifinin denim ve spor giyim kumaşa bu yönde verebileceği katkı bu proje ile ortaya koyulacaktır. Soya lifli denim ve spor giyim 
kumaş ile üretilen kıyafetlerde, soya lifinin sahip olduğu yumuşaklık hissinin fiziksel bir konfor sağlayacağı öngörülüyor. 

Bossa olarak, sektörde son yıllarda vazgeçilmez hale gelen ve gün geçtikte de önemi ve talebi artan çevre dostu ürünlere 
odaklanıyoruz. Hedefimiz proje çıktısı sonucunda müşteri memnuniyetini artırarak rekabet avantajı sağlamaktır. Bitmiş ürün 
kalitesi göz önünde bulundurulduğunda uluslararası pazarda yerli marka değerimizin artacağını da öngörüyoruz. Proje çıktısı 
ürün firma bünyesinde bu uygulamayla elde edilmiş ilk ürün olma özelliği taşıyacaktır. Çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Çevre kirliliğinde tekstil sektörünün oynadığı büyük rol, doğal hayatın korunabilmesi, kaynakların sürdürülebilmesi, çevre 
hukuku ile ilgili gelişmeler ve rakiplerin çoğalması Bossa’ya birçok sorumluluk yüklüyor. Bunlardan biri daha az su, daha az 
kimyasal, boyarmadde, enerji ve daha az zaman kullanarak amaca uygun ve çevreye daha saygılı ürünler üretmektir. Proje ile 
ortaya çıkacak alternatif ürün benzerlerine göre çevreci olduğundan iç ve dış piyasada tercih edilmesini bekliyoruz. Global 
pazarda Bossa’nın rekabet avantajını artıracak bu proje kapsamında ihtiyaç duyulan kumaşı, doğaya daha az zarar vererek 
daha düşük maliyetle üretebilme vizyonu ile proses geliştirme çalışmalarımız devam ediyor.

Hedeflediğimiz proje çıktısı, çevreye zarar vermeden, kaynakları daha az tüketerek üretim yapmaktır. Ayrıca proje sonucunda 
müşteri memnuniyetini artırarak rekabet avantajı sağlamayı planlıyoruz. Dünyaca ünlü markaların da gündeminde olan 
sürdürülebilir kumaş üretimimizin ürün kalitesi de göz önünde bulundurulduğunda uluslararası pazarda yerli marka değerini 
artırmasını bekliyoruz. Bu projede amaç ürünün su ihtiyacının ve sera gazı etkilerinin düşürülmesidir. %20 su azaltımı 
sayesinde atık suda kullanılan sülfürik asit oranı da azalacaktır. Çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Komonteks firması ile TEYDEB Ozon ve Nano Bubble Projesi kapsamında ortak çalışmalar yapıyoruz.

Bu projede çivit otu bitkisinin doğal boyarmadde kaynağı olarak çözgü ve kumaşların renklendirilmesinde kullanılıp 
kullanılamayacağını araştırıyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Wiser Wash firması ile birlikte sürdürülebilir üretim kapsamında susuz ozon gazı ile ağartılmaya uygun özel kumaş geliştirdik. 
Geliştirilen kumaş için ortak patente başvurduk, patent süreci devam ediyor. 

Denim ve Spor Giyim Ürün Grubunda 
Soya Elyafının Kullanımı ve Performansı 

(SAN-TEZ Projesi)

Denim Ürünlerin Çevre Dostu Muamelesi için 
Nano Bubble ve Ozon Uygulanması (TEYDEB)

Denim Kumaş Üretimi Yapan Bir Tekstil Fabrikasında 
Temiz Üretim Uygulamalarının Su Ayak İzine ve Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedeflerine Katkısının Araştırılması 
(2244 Sanayi-Doktora Projesi)

Denim Ürünlerin Çevre Dostu Muamelesi için 
Nano Bubble ve Ozon Uygulanması (TEYDEB)

Yenilikçi Boyama Reçeteleri Kullanılarak Sürdürülebilir 
ve Çevre Dostu Denim Üretiminin Geliştirilmesi

Denimde Susuz Ozon ile Yıkamaya Uygun 
Kumaş Geliştirme

01.04.2020

01.09.2020

01.10.2020

01.09.2020

01.04.2020

2018

İş Birliği Yaptığımız
Kurumlar

İş Birliğinin 
Amacı / Konusu

İş Birliği 
Tamamlanma Tarihi

01.04.2022

31.03.2022

30.04.2022

31.03.2022

31.03.2022

2019

İş Birliği 
Başlangıç Tarihi
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Doğal Renkli Pamuk Üretimi
Bossa olarak 2020’de, Doğu 
Akdeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü ile Adana’da renkli pamuk 
üretmek için iş birliği yaptık. Bu 
proje ile amacımız, bugüne kadar 
üretilen iki farklı renkteki pamuğu 
tarladan çıktığı gibi kullanarak doğa 
dostu boyasız kumaş üretmekti. 
2020’de 100 kg, 2021’de ise dört 
ton doğal renkli pamuk üretmeyi 
ve sonraki yıllarda bu miktarı daha 
da artırmayı hedefledik. 

Projenin Amacı 
Bu proje ile amacımız, bugüne kadar üretilen iki 
adet renkli pamuğu (kahve rengi ve açık kahve 
rengi) tarladan çıktığı gibi kullanarak doğa dostu 
boyasız kumaş üretmek idi. Bu sayede hem pazarda 
gelişen talebi karşılamayı hem de üretimde daha 
az su, boya ve kimyasal kullanarak çevreye zararlı 
etkilerimizi azaltmayı hedefledik. Süreç içinde 
karşılaştığımız en temel zorluk pamuk üretiminin 
zor ve sınırlı olması idi. Bunun için sözleşmeli üretim 
yaptırarak çıkan tüm ürünü almayı taahhüt ettik ve 
hedeflediğimiz miktarda pamuk ürettik. 

İş Birliklerimiz
Bossa olarak doğal renkli pamuk yetiştiriciliği 
konusunda 2010’da ilk denemelerimiz oldu. Daha 
sonra 2020’de Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü ile birlikte Adana’da renkli pamuk 
üretmek için bir iş birliği yaptık. Doğu Akdeniz 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün yaptığı Ar-
Ge çalışmalarında iplik ve kumaş çözüm ortağı 
olarak yer aldık. Projedeki amaçlarımızdan bir 
tanesi de Adana pamuğunu dünyaya tanıtmak idi 
ve projedeki diğer iş birlikçimiz Adana Valiliği bu 
süreçte önemli rol oynadı. Bossa içinde projenin 
koordinasyonunu Ar-Ge Bölümümüz, Strateji ve İş 
Geliştirme Bölümümüzün desteği ile gerçekleştirdi.

Projenin Hedefi
Projenin hedefini, 2020’de 100 kg, 2021’de dört 
ton doğal renkli pamuk üretmek ve sonraki yıllarda 
bu miktarın artarak devam etmesini sağlamak 
olarak belirledik. 

Projenin Tanıtımı
Projeye Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
ile görüşerek anlaşmalı olarak pamuk ekiminin 
yapılması ile başladık. Sonraki adımda hasat 
edilen pamuğu kullanarak bir kumaş koleksiyonu 
geliştirdik. 

Modacı Burçin Özdemir %100 Bossa kumaşları 
kullanarak bir koleksiyon hazırladı. Bu koleksiyonu, 
Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde tarihi Adana Kız 
Lisesi’nde Ekim 2021 tarihinde sergiledik. 

Tekstil sektörü yüksek miktarda su ve kimyasal 
kullanımı ile bu konularda en kirli sektörlerden 
biri kabul edilir. Bu kirlilik özellikle kumaşın 
boyanması sırasında kullanılan boya ve 
kimyasallardan kaynaklanır. İklim değişikliği ile 
mücadele kapsamında Bossa olarak etkilerimizi 
yönetme konusunda uzun yıllara dayanan 
araştırma ve geliştirme çalışmalarımızın bir 
bacağını da dünyada giderek talebi artan 
doğal renkli pamuk kullanarak elyaf üretimi 
oluşturuyor. 
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Projenin Kazanımları

Ekonomik Sonuçlar ve Kazanımlar

Üretimde kullanılan su ve kimyasal maliyetimiz 
azaldı.

Ayrıca doğal üretimi benimseyen dünyanın öncü 
moda markalarının ana tedarikçisi olma yolunda 
önemli bir adım atarak hem şirketimizin hem de 
ülkemizin ekonomik sürdürülebilirliğine katkıda 
bulunduk.

Sosyal Sonuçlar ve Kazanımlar

Anlaşmalı üretim yaptırarak hem çiftçiye hem de 
pamuk üretiminde çalışan nüfusun refahına katkıda 
bulunduk.

Adana pamuğunu dünyaya tanıtma konusunda 
önemli bir adım attık.

Çevresel Sonuçlar ve Kazanımlar

Suya ve boyaya ihtiyaç duymadan üretim 
yapmamızı sağlayacak pamuğu elde ettik ve bu 
yolla hem su kullanımımızı azalttık hem de suyun 
ve toprağın kirlenmesinin önüne geçmiş olduk.

Projenin Gelecek Planları

Anlaşmalı pamuk üretimine devam edeceğiz. Bossa 
ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile 
birlikte tohumların sürdürülebilirliğini sağlayarak 
Adana pamuğunu tanıtmayı sürdüreceğiz. Şimdiye 
kadar iki renk üretimi yapılan pamukta diğer 
renk çalışmalarını yürütüyoruz. Amacımız 3-5 yıl 
içerisinde yeşil ve sonrasında da denimin rengi olan 
mavi renkte pamuk üretmektir.

Sonraki adımımızda, ürettiğimiz kumaşları Bossa 
koleksiyonunun özel bir bölümü haline getirerek, 
başta ABD’deki önemli markalar olmak üzere 
dünyadaki öncü markalar ile birlikte kapsül 
koleksiyon üretimi yapmayı planlıyoruz.
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Sektörel İş Birlikleri
Bossa olarak, sektörel döngüsel ekonomi için önemli bir adım olan Denim Deal 
ve tedarik zincirinde sürdürülebilirliği amaçlayan Sağ Salim projelerinde hem 
müşterilerimizle hem de tedarikçilerimizle birlikte çalışarak, sadece kendi 
operasyonlarımızda değil değer zincirimizin bütününde çevresel ve sosyal 
anlamda değer yaratıyoruz.
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Denim Deal

Bugün moda endüstrisindeki en ilerici girişim 
kabul edilen Denim Deal, 2017 yılında denimde 
sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla House of 
Denim* ve Hollanda hükümeti tarafından altyapı 
çalışmaları başlatılarak ve ardından özel sektör 
marka ve üreticilerinin katılımıyla 2020 Ekim 
ayında hayata geçirildi.

Projenin Amacı 

Scotch & Soda, Kuyichi, Mud Jeans ve PVH Europe 
(Tommy Hilfiger) gibi dünya markalarının dahil 
olduğu projede geri dönüşüm şirketleri, üreticiler 
ve yerel otoritelerin de katılımı ile tüm değer 
zincirinin temsili sağlanarak geri dönüştürülen 
pamuk elyafının denimde “yeni standart” haline 
getirilmesi amaçlanıyor. Program ile hedeflenen; 
2023 sonuna kadar %20’si geri dönüştürülmüş 
pamuk elyafından (POCR) olmak kaydıyla üç 
milyon parçayı kolektif olarak üretmek. Bu 
hedefle birlikte, her markanın bireysel olarak 
koleksiyonlarında asgari %5 POCR içerikli 
denim üretmesi de hedefleniyor. Denim Deal 
geri dönüştürülmüş pamuk için “tersine tedarik 
zinciri” kurgulanması ve sistemsel bir değişim 
için fırsat yaratıyor. Ellen MacArthur Foundation 
A New Textiles Economy raporuna göre dünyada 
geri dönüştürülmüş giysiden yeniden üretilen 
giysi oranı sadece %1.

Denim Deal’da Bossa’nın Rolü

Bossa olarak, 2018 yılından beri “Post Consumer 
Denim” projemizle kullanılmış pantolonları 
tüketiciden toplayıp geri dönüşüme kazandırarak 
yeniden üretim prosesine dahil ediyoruz. Farklı 
müşterilerimizin Avrupa’daki mağazalarında 
topladıkları ürünleri Türkiye’de yeniden elyaf haline 
getiriyor ve yeni denim kumaş üretimi yapıyoruz. 

Bu proje kapsamında Avupa’da Nudie, Kuyichi, 
Mosh Mosh, Mango ve Türkiye’de Zara gibi 
markalardan, topladıkları pantolonları alıp, geri 
dönüştürüp yine bu markaların kendi ürünlerinde 
kullandık. 

Tüm bu iş birliklerimiz Bossa olarak Denim Deal 
projesinin doğal bir üyesi olmamızda önemli rol 
oynadı ve Bossa’nın sürdürülebilir denim üretme 
yolculuğunda etkisini giderek artırmasını sağlayan 
bir katalizör oldu. Denim Deal’in merkezi Hollanda 
Amsterdam olmakla beraber Türkiye, Tunus, 
Pakistan’da da proje ortakları bulunuyor. Projeyi 
Bossa’da Strateji ve İş Geliştirme Bölümümüzün 
koordinasyonunda, Satış ve Pazarlama 
Bölümlerinin katılımı ile yürütüyoruz. Bossa’nın 
projedeki diğer paydaşları City of Amsterdam, 
Hollanda Çevre ve Ekonomi Bakanlığı, Hollanda 
Türkiye Büyükelçiliği ve Hollanda merkezli denim 
markalarından (10 marka) oluşuyor.

Projenin Adımları

Proje sırasında, Hollanda’da toplanan ikinci el 
giysiler bir makine yardımıyla harmanlarına ve 
renklerine ayrılarak Türkiye ve diğer ülkelerde 
denimi parçalayıp elyaf üretecek fabrikalara 
sevk ediliyor. Bossa olarak bu kullanılmış denim 
pantolonları şifanyöz (shredding) makinelerinde 
yeniden elyafa çeviriyoruz. Ardından %20 
oranında eski giysiden üretilmiş elyaf ile %80 
oranında pamuğu karıştırarak yeni denim kumaş 
üretiyoruz.

Proje ile ilgili en büyük zorluk üretim sürecinin 
çok büyük bilgi birikimi gerektirmesi ve ikinci el 
giysilerden elde edilmiş elyaf kullanarak kumaş 
üretmenin zor bir süreç olması idi. Bossa olarak 
bu konuda çok yoğun bir Ar-Ge çalışması yaparak 
süreçlerimizi bu yönde geliştirdik. Bir diğer zorluk, 
ikinci el giysilerin ülkemize ithalatının yasak 
olması idi. Türkiye’de bakanlıklar ile görüşüp belli 
şartlar altında izin alarak bu zorluğu aştık. 
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Projenin Kazanımları

Ekonomik Sonuçlar ve Kazanımlar

Bir kilogram pamuk üretmek için yaklaşık 20 ton su 
kullanılırken ikinci el giysilerden elde edilen elyafta 
su kullanılmadığı gibi çöp olarak görülen kullanılmış 
malzeme yeniden ekonomiye kazandırılıyor. 
Bu sayede döngüsel ekonominin ülkemizde ve 
Avrupa’da gelişmesine de katkı sağlıyoruz. Bossa’da 
AB Yeşil Mutabakatı ve Döngüsel Ekonomi 
stratejilerine uyumlu bir büyümenin altyapısını 
sağlamış oluyoruz.

Sosyal Sonuçlar ve Kazanımlar

Bossa bu ve benzer projeler ile geri dönüşüm 
projelerine yatırım yaparak hem çalışanlarında 
hem de müşterileri arasında farkındalık sağladı. 
Oluşan farkındalık sayesinde denim dünyasında 
itibarımızı geliştirerek geri dönüşümde lider hale 
geldik. Bugün üretimimizin %20’sinden fazlasını 
geri dönüştürülmüş hammadde ve malzemeden 
yapıyoruz.

Çevresel Sonuçlar ve Kazanımlar

Hem su hem de hammadde ve malzeme 
tüketimimizi azalttık. Çok büyük ölçekte pamuk 
yerine geri dönüşümlü elyaf kullanmaya başladık 
ve bu sayede doğal kaynakları daha az tüketmeye 
başladık.

Projenin Gelecek Planları

Bossa içerisinde 400 ton/ay kapasiteli geri dönüşüm 
tesisi kuruyoruz. 2022 başında üretime geçecek 
yeni tesis ile bu sürece olan yatırımı da artırmayı 
planlıyoruz.

*House of Denim: Hollanda’da denim sektörüne tasarımcı yetiştiren 
ve uygulamalı eğitim veren özel bir meslek okuludur (Jean School). 
Kurulmasında ana sponsorlardan birisi olduğumuz okulun bulunduğu 
merkez içerisinde Bossa Amsterdam showroom ve ofisimiz 
bulunuyor. Yılın belli zamanlarında denim konulu sempozyumlar, 
eğitimler, fuarlar burada yapılıyor.
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Sağ Salim

Tekstil sektöründe tedarik zinciri pamuğun 
üretildiği tarlada başlar. Maalesef tarım sektörü 
dünyada istismarın çok olduğu sektörlerdendir. 
Tedarik zinciri büyüyüp karmaşıklaştıkça 
her seviyenin izlenebilirliği giderek zorlaşır. 
Sezonluk tarım işçileri tedarik zincirinin en 
başındaki kişilerdir ve bu kapsamda çocuk işçilik, 
düşük maaş gibi konulara yeterli hassasiyet 
gösterilmeyebilir. Organik pamukta sosyal 
denetim GOTS yapılır ama bu denetim çırçır 
aşamasından başlar. Sürdürülebilir bir tedarik 
zinciri için tarlada sosyal denetim çok önemlidir.

Müşterilerimiz, Outland Denim ve Nudie Jeans, 
Precision Solutions Group (PSG) ile birlikte Türk 
organik pamuğunun sosyal uygunluk kriterlerine 
uygun yetiştirildiğini bağımsız gruplarca kontrol 
ettirerek sertifikalandırmak ve bu sayede tedarik 
zincirindeki en kırılgan halkanın insana yakışır 
şartlarda çalışmasını sağlamak amacıyla Mart 
2020’de Bossa’nın da desteği ile Sağ Salim 
Projesini başlattılar. Bossa’nın proje ortakları 
ile amacı organik pamukta SEDEX benzeri bir 
sosyal denetimi gerçekleştirmekti.

Tarlada Sosyal Uyum İçin İlk Adımlar

Strateji, Ar-Ge ve Satış Bölümlerimizin görev 
aldığı projenin ilk aşamasında Bossa’nın 
kullandığı iki bin ton organik pamuğun tamamı 
için sürecin uygulanması hedeflendi. Bossa’nın 
organik pamuğunun tamamı Ege Bölgesi’ndeki 
tarlalardan geliyor. Geçtiğimiz üç yılda Bossa, 
organik pamuk tedarikinde yer alan tüm 
çiftçilerin isimlerini, tarlalarının yerlerini, 
pamuğun tohumunu, hasadını, çırçır aşamasını 
takip edip müşterileri ile paylaşarak bu projeye 
önemli bir altyapı sağladı. 

Projeye çiftçiler ile görüşme ve süreci 
onlara anlatma adımı ile başladık. Ardından 
sertifikasyon kuruluşu USB ile soru listesini 
hazırladık. Markalar ile görüşerek yeni markaları 
sürece dahil etmeye çalıştık. USB’nin soru-
cevap formlarını, değerlendirme ve gelişmeye 
yönelik noktaları markalar ile beraber gözden 
geçirdik. Projenin uygulandığı süre boyunca 
projeyi anlatmak ve dünyada yaygınlaştırmak 
için forumlarda konuşmacı olarak yer aldık.

Projede Hedeflediğimiz Kapsam

Sağ Salim Projesinin ikinci aşama hedefini 
Bossa’dan sonra 25 bin ton olan tüm Türk organik 
pamuk üretimini sürece dahil etmek olarak 
belirledik. Sonraki aşamada ise tüm dünyada 
240 bin ton olan organik pamuk üretiminin bu 
sürece tabi tutulmasını hedefliyoruz.

Doğru ücretlendirme, tarlaya güvenli ulaşım, 
yeterli temiz su temini, çalışma koşullarının 
uygunluğu, Covid-19’a karşı güvenlik konularında 
tarlada çalışan günlük işçilerle görüşmeler 
yaptık. Aldığımız bildirimlere istinaden 
koruyucu ekipman temin edilmesini sağladık. 
Ücretlendirmenin doğru ve adil olmasına ilişkin 
görüşmeler ve iyileştirme çalışmaları devam 
ediyor.

Projeyi Yaygınlaştırma Çalışmaları

Programa dahil olan markalar, tedarik 
zincirlerindeki en alt seviye olan pamuk çiftçileri 
ve en kırılgan işçilerle doğrudan temas imkânı 
buldu. Tespit edilen sorunlara yönelik olarak yerel 
iş ortakları ile kapasite geliştirme çalışmaları 
yürütüldü ve süreçler halen devam ediyor. 
Outland Denim ve Nudie Jeans programa diğer 
dünya markalarını da dahil etmeyi hedefliyor. Bu 
kapsamda 2021 yılında çevrim içi gerçekleştirilen 
Kingpins fuarında düzenlediğimiz bir forum ile 
tüm denim sektörüne projenin tanıtımını yapma 
fırsatı bulduk.
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Projenin Kazanımları

Hedeflenen Ekonomik Kazanımlar
Ege organik pamuğunun yurtdışı kaynaklı 
organik pamuk yerine tercih edilen bir ürün 
olmasını sağlamak ve Türkiye pazar payını 
büyütmek, korumaktır.

Sosyal Sonuçlar ve Kazanımlar
Sektörde hiç yapılmayan bir ilki yaptık ve 
tarlada sosyal denetim gerçekleştirdik. İlk 
kez tarlada çalışan sezonluk işçilerin seslerini 
duyurmalarını sağlayarak sorun bildirilen 

alanlarda çözüm üretmeye başladık. Doğru 
metodolojilerin uygulandığını gözlemlediğimiz 
bu sosyal projede, ana ürün olarak öne çıkan 
Ege pamuğunu, dünyada ve diğer sektörlerde 
yaygınlaştırmaya ve pazarını büyütmeye destek 
oluyoruz.

Projenin Gelecek Planları
Diğer markaları da projeye dahil etmek ve 
projeyi yaygınlaştırmaktır.   
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Kurulduğundan bu yana, çalışan sağlığının, doğal 
kaynakların ve çevrenin korunması kapsamında yasaların 
beklentilerinin ötesinde uygulamaları ile sektöründe 
öncülük yapan Bossa’da bugün, küresel kabul görmüş 
standartlarda yenilikçi ürünlere, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına ve döngüsel ekonomiyi destekleyen 
yatırımlara uzanan yaklaşımımızla sürdürülebilirliği 
entegre bir bakış açısı ile yönetiyoruz.

Sürdürülebilirlik         
      yönetimi
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Sürdürülebilirlik 

Yönetim Yapısı
Bossa’da sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmalarımızı Yönetim Kurulumuza 
bağlı olarak çalışan Sürdürülebilirlik Komitesi ile yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik 
Komitesi, hedeflere yönelik ilerlemeleri sürdürülebilirlik koordinasyon görevini 
yürüten Strateji ve İş Geliştirme Bölümü aracılığıyla yıllık olarak Yönetim 
Kuruluna raporlar. 

BOSSA Sürdürülebilirlik Yönetim Organizasyonu

Bossa’da sürdürülebilirlik kapsamındaki 
çalışmalarımızı Yönetim Kurulumuza bağlı 
olarak çalışan Sürdürülebilirlik Komitesi ile 
yürütüyoruz. Bu komite tüm bölümlerden seçilen 
temsilcilerden oluşuyor. Sürdürülebilirlik Komitesi, 
sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenmesi, bu 
hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli yatırım 
kararlarının alınması, ilgili uygulamaların 
gerçekleştirilmesi, sürdürülebilirlik raporunun 
düzenli olarak yayınlanması ve paydaşlar arası 
bilgi akışının sağlanmasından sorumludur. 

Komite, rapor hazırlık dönemlerinde üç haftada 
bir ve yılın geri kalanında üç ayda bir olmak 

üzere düzenli olarak toplanır ve gözden geçirme 
görüşmelerini yapar. Hedeflere yönelik ilerlemeleri 
sürdürülebilirlik koordinasyon görevini yürüten 
Strateji ve İş Geliştirme Bölümü aracılığıyla yıllık 
olarak Yönetim Kuruluna raporlar. 

Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, 
risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY 
politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların 
etkin bir biçimde uygulanması bakımından; 
ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. 
hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu 
karar alır ve kamuya açıklar.

YÖNETİM KURULU
(YK Üyesi Sürdürülebilirlik Sponsoru) 

Levent Uçurum

STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME
(Sürdürülebilirlik Koordinasyon)

Besim Özek

AR-GE
(Koordinasyon)
Serdal Sırlıbaş

ÜRETİM
Fuat Sayılıkan

İNSAN KAYNAKLARI
Nafi Bilsel

MAKİNE ENERJİ 
Mustafa Deniz

MALİ İŞLER
Soner Sakın

PAZARLAMA
Özge Özsoy

34 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2021



Paydaş 
Katılımı ve Önceliklendirme Analizi
Bossa’da kilit paydaşlarımızı, şirketimize karşı yasal, finansal ya da operasyonel 
sorumluluğu olan, faaliyetlerimizden doğrudan etkilenen ve kararlarıyla 
şirketimizin iş hedefleri üzerinde etkisi olabilecek kişi ve kurumlar olarak 
görüyoruz. 2021 yılında, Yönetim Kurulu, beyaz yaka çalışanlarımız ile yerel 
ve ihracat müşterilerimizi davet ettiğimiz iki çevrim içi sürdürülebilirlik 
önceliklendirme anketi uyguladık. 

Kilit Paydaşlarımız

Kamu ve Düzenleyici Kurumlar

Yerel Yönetimler

Çalışanlar

Hissedarlar

Finansal 
Kurumlar

Müşteriler

Yatırımcılar

Tedarikçiler

Sivil Toplum Kuruluşları

Üniversiteler ve 
Akademik Çevre

İşçi Sendikası

Medya

Yerel Halk

İşveren Sendikası

Kilit Paydaşlarımızı Belirleme Süreci

2021 yılında, Yönetim Kurulumuzun ve beyaz 
yaka çalışanlarımızın katıldığı sürdürülebilirlik 
önceliklendirme anketi sonuçlarına göre 
paydaşlarımızı iki grupta ele aldık. Bu grupları 
aşağıdaki şemada inceleyebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik stratejilerini yakından etkileyen 
kilit paydaşlar ve dolaylı etkileri olabilecek diğer 
paydaşlarla etkili ve düzenli iletişim kurabilmek 
amacıyla Bossa’da çeşitli diyalog platformları 
mevcuttur. Paydaş İletişim Platformlarımız 
tablosu raporumuzun 79. sayfasında yer alıyor.

GRI 102-40; 102-42
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Müşterilerimizden Gelen 
Diğer Geri Bildirimler *

2021 Paydaş Katılım Çalışmaları Sonuçları

2021 yılında, Yönetim Kurulu, beyaz yaka çalışanlarımız ile yerel ve ihracat müşterilerimizi davet ettiğimiz 
iki çevrim içi sürdürülebilirlik önceliklendirme anketi uyguladık. 

Müşteri anketini ilk anketin analizinde çıkan en yüksek öncelikli konuları listeleyerek oluşturduk ve 
ayrıca ucu açık konuların eklenebileceği bir formatta müşterilerimize sunduk. Paydaş gruplarımıza göre 
öncelliklerimiz aşağıdaki tabloda yer alıyor.

• LCA (Life Cycle Assessment) 
  Yaşam Döngüsü Analizi

• Yenilenebilir enerji kullanımı

• Konfeksiyon firelerinin değerlendirilmesi

• Tehlikeli kimyasalların sıfırlanması

• Sera gazı emisyonlarının azaltılması

• Etik, kurumsal, şeffaf ve iş birliğine yatkın 
   çalışma anlayışı

• Geliştirme aşamasından üretime kadar 
  müşteri odaklılık

• Çok hızlı, pratik  ve çözüm üreten yaklaşım

• Tüm yeniliklere tüm dünya ile 
   aynı anda sahip olması

• Sürdürülebilirlik sertifikasyonları

• Kalite ve renk çeşitliliği

• Ürün ve servis kalitesi

• Sürdürülebilir, yenilikçi ve geri dönüştürülmüş 
  içerikli kumaşları

Atık Yönetimi konusu Bossa’daki Sıfır Atık Sistemi sebebiyle paydaşlarımız tarafından öncelikli konular 
arasında seçilmemesine rağmen, Bossa olarak bu konuya verdiğimiz önemden dolayı bu konuya 
Hammadde ve Malzeme Yönetimi altında alt başlıkta yer verdik. 

Ortak Kilit Konular 
Öncelik Sırası

Yönetim Kurulu Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Ekonomik Performans 2 1 7

Hammadde ve 
Malzeme Yönetimi 3 4 2

Su Yönetimi 4 5 1

Enerji ve Emisyon Yönetimi 5 6 3

İstihdam ve Çalışan Bağlılığı 6 2 6

İş Sağlığı ve Güvenliği 1 3 4

Eğitim ve Gelişim 7 7 5

Ek Konular
Yasal Uyum

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik
Yasal Uyum

Atık Yönetimi

Müşterilerimizden gelen 
diğer geri bildirimler takip 
eden sayfada yer alıyor.

* 2021 Sürdürülebilirlik Önceliklendirme Anketi

Müşterilerimizin Bossa’yı 
Tercih Etme Sebepleri *

GRI 102-43, 102-44  
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Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz

Bossa Sürdürülebilirlik Öncelikleri Matrisimizi iç ve dış paydaş katılım çalışmaları sonucunda yaptığımız 
analize uygun olarak hazırladık. Yönetim Kurulu üyelerimizin, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin 
görüşlerini alarak belirlediğimiz odak konularımızı önümüzdeki dönemde iki yılda bir gözden geçirmeyi ve 
yine Yönetim Kurulumuzun onayı ile paylaşmayı hedefliyoruz.

BOSSA 
Stratejik Sürdürülebilirlik Konuları Matrisi

Yüksek

Düşük

Şirket Üzerindeki Etkisi ve Önemi
(İtibari, Yasal, Finansal, Operasyonel)

Pa
yd

aş
la

r Ü
ze

rin
de

ki
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Ö
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i
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irk

et
le
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gi
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M
Ü
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HİSSEDAR

GRI 102-44, 102-47 

• Hammadde ve
   Malzemeler

• İstihdam 
  ve Çalışan 
  Bağlılığı

• İş Sağlığı ve 
   Güvenliği

• Eğitim ve Öğretim

• Ekonomik
  Performans

• Su Yönetimi

• Atık Yönetimi

• Yasal Uyum

• Çeşitlilik ve
  Fırsat Eşitliği

• Enerji ve 
  Emisyon Yönetimi
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TEDARİK
İş Sağlığı ve Güvenliği

Enerji ve Emisyon Yönetimi
Hammadde ve 

Malzeme Yönetimi
Su Yönetimi

AR-GE VE ÜRETİM
İş Sağlığı ve Güvenliği

İstihdam ve Çalışan Bağlılığı
Eğitim ve Gelişim

Su Yönetimi
Enerji ve Emisyon Yönetimi

Hammadde ve 
Malzeme Yönetimi

YÖNETİM
Ekonomik Performans

İstihdam ve Çalışan Bağlılığı
Eğitim ve Gelişim

MÜŞTERİ / NAKLİYE
Enerji ve Emisyon Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

SON TÜKETİM
Su Yönetimi

Hammadde ve 
Malzeme Yönetimi

GRI 102-44, 102-46, 102-47

Değer Zincirindeki
Sürdürülebilirlik Etkilerimiz
Bossa faaliyet zincirimizdeki sosyal ve çevresel etkilerimizi, pamuk üreticisi 
çiftçilerden malzeme tedarikçilerine, ürün geliştirme ve üretimden yurt içi ve 
yurt dışı müşteri yönetimine ve ürünlerimizin sevkiyatına kadar tüm süreçlerde 
gözetiyoruz.
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Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına

Katkımız
Bossa’da sürdürülebilirlik çalışmalarımızı Yönetim Kurulumuz ve kilit 
paydaşlarımızla birlikte belirlediğimiz sürdürülebilirlik önceliklerimize bağlı 
kalarak yürütüyoruz. 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilirlik 
Önceliklendirme Anketinde müşterilerimizden Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında da değerlendirmelerini aldık.

Stratejik önceliklerimiz ve 2019-2021 döneminde devam eden proje, uygulama, ürün, denetim ve 
yatırımlarımız kapsamında desteklediğimiz SKA’lar aşağıdaki tabloda yer alıyor.

Müşterilerin 
Önceliği

Sürdürülebilir 
Kalkınma Amacı 

Öncelikli Konumuz
Sürdürülebilir Ürün ve 

Projeler

%82
SKA 6

Temiz Su ve 
Sanitasyon 

Su ve 
Atık Su Yönetimi

SaveBlue 
Dye Art 
Per-Fit

%64
SKA 7 

Erişilebilir ve 
Temiz Enerji 

Enerji Yönetimi

Per-Fit 
LED Dönüşümü 
Enerji Verimlilik 

Projeleri

%50
SKA 3 

Sağlık ve 
Kaliteli Yaşam 

İş Sağlığı ve Güvenliği Sağ Salim

%45 SKA 13 
İklim Eylemi Emisyon Yönetimi

GES Yatırımı 
LED Dönüşümü 
Enerji Verimlilik 

Projeleri

%45
SKA 17

Amaçlar İçin 
Ortaklıklar

İş Sağlığı ve Güvenliği
Hammadde ve 

Malzeme Yönetimi

Sağ Salim 
Re-Set 

Denim Deal 
Renkli Pamuk

Müşterilerimiz 
tarafından 
seçilmedi.

SKA 12 
Sorumlu Tüketim ve 

Üretim

Hammadde ve 
Malzeme Yönetimi

Denim Deal 
Renkli Pamuk 

Dye Art 
Re-Set
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Sürdürülebilirlik

Hedeflerimiz
Bossa’da koleksiyonlarımızın %50’sini ve toplam üretimimizin %30’unu 
sürdürülebilir ürünler oluşturuyor.

Öncelikli 
Konu

Hedef ve KPI
Baz yıl 2017 
Performansı

2020 
Performansı

2021 
Performansı

2022 
Hedefi

2025 
Hedefi

2030 
Hedefi

Su Yönetimi Su kullanım yoğunluğunu* 
azaltmak (lt/mt) 80,0 63,5 36,2 35,0 15,0 14,0

Hammadde 
Yönetimi

Geri dönüştürülmüş 
malzeme kullanım 

oranının** yükseltmek
5,0 4,0 6,4 8,0 13,0 20,0

Malzeme 
Yönetimi

Boyarmadde ve kimyasal 
kullanım yoğunluğunu*** 

azaltmak (kg/mt)
0,50 0,42 0,36 0,35 0,33 0,30

Enerji ve 
Emisyon 
Yönetimi

Enerji yoğunluğunu**** 
azaltmak (MJ/mt) 28,40 26,90 23,28 21,31 19,87 17,68

İş Sağlığı ve 
Güvenliği

Kaza sıklık oranını 
düşürmek

7,63 
(2019) 6,48 10,84 0 0 0

Eğitim ve 
Gelişim

Kişi başı eğitim saatini 
yükseltmek (Tüm çalışanlar)

Mevcut 
değil Yeni Hedef 1 5 10 15

Eğitim ve 
Gelişim

Kişi başı eğitim saatini 
yükseltmek (Beyaz yaka)

Mevcut 
değil

Yeni Hedef 5,6 10 16 24

İstihdam 
ve Çalışan 

Bağlılığı

Çalışan devir oranını 7'nin 
altında tutmak 8 (2019) 5 4,4 4 3 2

* Su yoğunluğunu sadece kumaş üretiminde kullandığımız su miktarı üzerinden hesapladık. (İşletme harici kullanılan suların sayaçları ayrıdır.)

** Geri dönüştürülmüş malzemelerin içinde  tüketici öncesi ve tüketici sonrası bitmiş ürünler, kumaş ve iplikten elde edilen elyaflar, elastan 
ve pes dahildir. Toplam üretilen ürün ağırlığına oranla hesaplanmıştır.

 *** Boyarmadde ve kimyasal kullanım yoğunluğu yıl boyunca üretimde kullandığımız kimyasallar, boyarmaddeler, yardımcı kimyasallar ve 
kostik-soda miktarının toplamı üzerinden hesaplanmıştır.

**** Enerji yoğunluğu tüm şirkette kullanılan doğal gaz, mazot ve elektrik enerjilerinin toplamı üzerinden hesaplanmıştır.

Tüm toplam veriler ve yoğunluk hesapları raporumuzun Performans Göstergeleri bölümünde yer alıyor.
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Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasına yer alan Bossa, 
uluslararası marka değerlendirme kuruluşu 
Brand Finance’ın son araştırmasında Türkiye’nin en 
değerli 100 markası arasında da yer aldı. 
“A” marka derecesiyle kumaş üretiminde faaliyet 
gösteren en değerli marka olmayı sürdüren şirketimizde 
2021’den itibaren 45 milyon dolar değerinde 
sürdürülebilir projeler içeren yatırımlara başladık.

     Ekonomik
performans
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2019

691.666.743

2020

703.987.557

2021

1.350.266.817

Ekonomik Göstergeler
ve Sürdürülebilir Yatırımlar
Bossa olarak 2021 yılında önceki yıla göre daha iyi finansal sonuçlar elde ettik. 
Bunda en önemli etkenlerden biri 2020’de tüm dünyada tedarik zincirinde 
bozulmalara yol açan Covid-19 pandemisi sebebiyle global siparişlerin 
2021’de ülkemize kayması oldu. 2021 yılını memnuniyet veren sonuçlarla 
tamamlamamızın arkasındaki ikinci önemli etken de müşteri odaklı ÜR-GE ve 
AR-GE faaliyetlerimizi kriz zamanlarında dahi ara vermeden sürdürmemizdir.

Net Satışlar (TL)

Özet Ekonomik Göstergeler
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Bossa olarak, teknolojik gelişmelere uyum 
sağlamak, üretimde verimliği sağlamak ve 
maliyetleri azaltmak amacıyla yenileme ve 
modernizasyon yatırımlarımıza her yıl düzenli 
olarak devam ediyoruz. 2021 yılı içerisinde 
Yönetim Kurulumuz toplam bedeli 45 milyon 
dolar olan bir yatırım kararı aldı. Yatırım planı 
kapsamında aldığımız üç ayrı Yatırım Teşvik 
Belgesi ile ilgili ayrıntılı bilgi Resmî Gazetede 
yayınlandı. 

Bu yatırımlar: 

1. İplik ve dokuma yatırımları

2. Tüm tesislerde modernizasyon ve yenileme 
yatırımları

3. Sıfır atık hedefi doğrultusunda geri dönüşüm 
tesisi ve

4. Güneş enerjisi santrali yatırımlarını içeriyor.

Geri Dönüşüm Tesisi Yatırımı

Makine yatırımlarını tamamladığımız ve inşaatı 
devam eden geri dönüşüm tesisimizi, 2022 yılının 
ilk çeyreğinde işletmeye almayı planlıyoruz. 
Bossa’da üretimde aylık toplam 2.000 ton 
elyaf kullanıyoruz. Geri dönüştürülmüş elyaf 
kullanımımız ise aylık 140 tondur. Geri dönüşüm 
elyafını %20 oranında harmana karıştırabiliyoruz. 
140 ton geri dönüştürülmüş elyaf ile 700 tonluk 
GRS sertifikalı kumaş üretebiliyoruz. 

Bossa’da halihazırda üretimimizin %30‘u GRS 
sertifikalıdır ve bu oran endüstri ortalamasının çok 
üzerinde bir değerdir. Yeni makine yatırımımızın 
kapasitesi ise aylık 240 ton olacaktır. Bossa 
olarak önümüzdeki yıllarda yapacağımız yeni iplik 
yatırımı ile birlikte geri dönüşüm tesisini %100 
kapasitede çalıştırmayı hedefliyoruz.

Güneş Enerji Santrali Yatırımı

*2021 sonu itibarıyla kullanabildiğimiz tüm çatılarda güneş paneli mevcuttur.

**2022 ilk çeyreğinde kullanamadığımız çatıları güçlendirip ilave güneş paneli yatırımı yapacağız.

*** 2022 dördüncü çeyreğinde tamamlamayı planladığımız yeni iplik fabrikası yatırımımız ile birlikte ek güneş enerjisi yatırımı da 
planlıyoruz. Üretim alanımızın ve yeni tesiste elektrik tüketiminin artacak olması sebebiyle güneş enerjisi kullanım oranımızın 2022 yılı içinde 
değişmeyeceğini öngörüyoruz.

Güneş Enerjisi Verileri 2021 Sonu* 2022 - 1. Çeyrek** 2022 - 4. Çeyrek***

Enerji değeri (kWh/yıl) 9.000.000 15.000.000 21.750.000

Toplam Enerji İhtiyacımız 
İçindeki Payı %9 %16 %16

Toplam Tesis Alanı (m2) 200.000 200.000 264.000

Güneş Paneli Alanı (m2) 46.000 68.000 93.000

Toplam Tesis Alanı 
İçindeki Payı %23 %34 %35

Yatırım Maliyeti 3.050.000 USD 2.950.000 USD 3.300.000 USD

Sürdürülebilir Yatırımlar
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Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına, 
mevzuata ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine 
uyum ile başladığımız Bossa’da bugün, 
çevresel etkilerimizi Bossa Cares Sürdürülebilir 
Denim Programı çerçevesinde; 
kaynak ve enerji verimli üretim, 
döngüsel ekonomiye katkı ve ürün yaşam döngüsü 
yaklaşımlarıyla yönetiyoruz.

Çevresel
       performans
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Bossa Cares 
Sürdürülebilir Denim Programı
Bossa olarak, entegre kumaş üretim tesisimizin kurulduğu ilk günden bu yana 
çevre ve doğal kaynakların korunmasında yasal uyumun yanı sıra çevresel 
farkındalık düzeyini artıran proje ve uygulamalarımızla proaktif olarak 
faaliyet gösterdik. 2013 yılından bu yana da çevresel etkilerimizi azaltma 
ve sürdürülebilir çevre dostu ürün geliştirme çalışmalarımızı Bossa Cares 
Sürdürülebilir Denim Programı adı altında yönetmeye devam ediyoruz.

Bossa Cares Programı üç önemli sacayağından 
oluşuyor ve bu ayakları sektörel ve Ar-Ge iş 
birlikleri ile sürekli güçlendiriyoruz.

Hem sektörel hem de Ar-Ge iş birliklerimiz ile 
çevresel ve sosyal anlamda sürdürülebilir ve 
aynı zamanda şirketimize global pazarda rekabet 
avantajı sağlayan uygulama ve ürünlere imza 
atıyoruz. 

Bossa Cares kapsamında aldığımız uluslararası 
sertifikasyonlar kapsamında tesisimiz, üretim 

süreçlerimiz ve ürünlerimiz düzenli olarak üçüncü 
taraf denetimlerine tabidir. 

Bu sertifikasyonlar ve denetimlere yönelik detaylı 
bilgiler bu raporun 76. sayfasında yer alıyor.

Raporlama döneminde çevre ile ilgili kanun ve 
yönetmeliklere uyumsuzluk sebebiyle hiçbir ceza 
almadık.

Çevresel etkilerimizi yönetme kapsamındaki 
politikalarımız web sitemizde yer alıyor.

Kaynak ve 
Enerji Verimli 
Üretim

Döngüsel 
Ekonomiye 
Katkı

Bossa Cares Sürdürülebilir Denim Programı

1 2 Yaşam 
Döngüsü 
Analizi3
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1. Kaynak ve Enerji Verimli Üretim
Bossa, 2013-2017 yılları arasında Avrupa Birliği 
tarafından desteklenen REEMAIN (Kaynak ve 
Enerji Verimli Üretim) isimli bir projenin, biri 
İtalyan çelik diğer İspanyol gıda sektörü üyesi 
olan üç katılımcı paydaşından biri oldu. Enerji 
kaynaklarının verimliliğini artıracak bir metodoloji 
ve platform geliştirmek için üretim süreçlerinden, 
enerji simülasyon yazılım araçlarından, enerji ve 
kaynak planlamasından ve yenilenebilir enerji ve 
depolama alanlarından elde edilen en son bilgi ve 
tecrübeyi birleştiren REEMAIN projesine katılarak 

Bossa, bir yandan projeye katkı sağlarken diğer 
yandan bu bilgi ve tecrübeden faydalanarak 
üretim süreçlerinde çevresel etkilerini yasal 
sınırların çok ötesinde yönetmeye başladığı bir 
döneme geçiş yaptı.

Proje kapsamında Bossa bünyesinde hayata geçirilen ilk iyileştirmeler aşağıdaki gibidir. 

Uygulamalar Sonuç ve Kazanımlar

Makinelerin İplik Eğirme 
ve Dokuma Hızlarının 

Geliştirilmesi 

Birim üretim başına elektrik enerjisi tüketiminde bir düşüş sağlamak 
için, iplik eğirme ve dokuma makinelerinin hızını kalite kaybına neden 
olmadan optimize ettik ve yıllık yaklaşık 300.000 kWh tasarruf sağladık.

İşlem Süresinin ve Adım 
Sayısının 

(Boyama ve Apre) 
Azaltılması 

Merserize makinesindeki her bir işlem için, su akış hızlarını kaliteden 
ödün vermeden yavaş yavaş azalttık ve yıllık yaklaşık 55.000 m3 mutlak 
su tasarrufu sağladık. Isıtılan su miktarının azalmış olması sebebiyle de 
yıllık 370.000 sm3  mutlak doğal gaz tasarrufu sağladık.

Atık Isı Geri Kazanım 
Sistemi

Yıkama makinesinden tahliye edilen atık sıcak suyun kapalı bir filtreleme 
tankına pompalanması ve ısısının temiz suya aktarılması sayesinde temiz 
suyu ısıtmak üzere kullanacağımız doğal gazdan tasarruf sağladık. İki 
makinede uyguladığımız sistem sayesinde yıllık yaklaşık 700.000 sm3 
doğal gaz tasarrufu sağladık.

Çevre Dostu Kumaşların 
Geliştirilmesi 

Geri dönüştürülmüş, organik ve doğal boyalı denim kumaşlar geliştirmeye 
başladık. Bu ürünlerin detayları Sürdürülebilir Ürünler bölümünde yer 
alıyor.

CO2 ile Atık Su 
Nötralizasyonu

Tesisten çıkan atık suları nötralize etmek için sülfürik asidi (H2SO4) 
azaltarak daha az zararlı olan CO2 kullanımına başladık. 

Projenin gelişimi ile ilgili detaylar Hammadde ve Malzeme Yönetimi 
bölümünde yer alıyor.
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2. Döngüsel Ekonomiye Katkı
Bossa olarak, imalatın her aşamasında ortaya 
çıkan pamuk ve kumaş atıklarını toplayıp geri 
dönüştürmemizi sağlayacak yeni teknikler 
geliştirdik. Sürecin başlangıcında, pamuk balyaları 
açılır, harmanlanır, temizlenir, taranır ve şerit haline 
getirilir. Fitilleme ve eğirme aşamalarından sonra, 
iplikler yolculuklarının bir sonraki adımına hazırdır. 
Büyük bir koni üzerindeki iplik, 3 km uzunluğunda 
olabilir. Kırık iplikler ve şeritler bu aşamada geri 
dönüştürülmek üzere ayrılır.

Kot yapımında, bir grup iplik kumaşın uzunluğu 
boyunda bir çözgü ipi yapmak için bir araya 
getirilmelidir. Kot kumaşı, kumaş uzunluğundaki 
iplik boyandığından özeldir ve her ip 15 km 
uzunluğunda olabildiği için bu zor bir işlemdir. Bazı 
ipler, yetersiz boya doygunluğu veya kırık iplikler 
nedeniyle bir sonraki üretim aşamasına geçemez, 
ancak geri dönüşüme gönderildiğinde ikinci bir 
şansları olur. 

Dolayısıyla, eğirme, ip boyama aşamaları ve 
kumaşlardan elde edilen atıklar, torbalara toplanır, 
geri dönüşüm tesisine gönderilir ve burada, kumaş, 
ip ve iplik parçaları bir parçalayıcı ile lif haline 
getirilir. Geri dönüştürülmüş pamuk lifleri daha 
sonra Bossa’nın sadece geri dönüştürülmüş iplikler 
için kullanılan iplik fabrikası olan E-Den’e geri 
gönderilir ve süreç tekrar baştan başlar. 

Geri dönüştürülmüş pamuk, işlenmemiş pamuk 
ile harmanlanır veya bir Bossa denim kumaşından 
bekleyebileceğiniz yüksek performansı sağlayacak 
şekilde ileri teknoloji ve bilgi ile sadece geri 
dönüştürülmüş pamuk da kullanılabilir. Geri 
dönüştürülmüş pamuğun sağladığı iki avantaj daha 
vardır: 

• Geri dönüştürülmüş pamuk, indigo boyalı 
ipliklerden ve kumaştan yapıldığından, renk olarak 
zaten mavidir, böylece ipin boyanmasından sonra 
kumaş daha zengin bir indigo tonuna sahip olur.

• Geri dönüştürülmüş pamuk, kumaşa daha fazla 
doku ve hacim kazandıran hafif lekeli bir yapıya 
sahiptir.

2022 yılında faaliyete geçecek yeni geri dönüşüm 
tesisi yatırımızla ilgili detaylar bu raporun 45. 
sayfasında Sürdürülebilir Yatırımlar başlığı 
altında yer alıyor.
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3. Yaşam Döngüsü Analizi (LCA)
Bossa Cares yaklaşımımızı daha da derinleştirmek, 
çevresel etkilerimizin analizini ürünlerimizin 
hammaddesinin üretiminden itibaren 
yapabilmek ve kumaşlarımızı izlenebilir hale 
getirmek amacıyla 2018 yılının Nisan ayından 
itibaren Ar-Ge Merkezimizin liderliğinde yaşam 
döngüsü analizlerine başladık. Türkiye’de çözüm 
ortağı da mevcut olan Siampro yazılımı aracılıyla 
yaptığımız analizlerle öncelikli hedefimiz birim 
(mt) üretim başına su, enerji, hammadde ve 
malzeme tüketimini ve dolayısıyla emisyonlarımızı 
azaltmak ve çevresel etkilerimizi asgari seviyeye 
indirecek uygulamalarımızı çoğaltmaktır.

Bu çalışmalar sırasında, üretimimiz için gerekli 
hammaddelerin üretimi, temini ve nakliyesi 
sırasında sarf edilen enerji, su, kimyasal, yakıt gibi 
verileri de toplamaya başladık. Bunlara halihazırda 
kendi üretimimiz sırasında kullandığımız enerji, su, 
kimyasal, yakıt gibi verileri ekledik. Ayrıca üretim 
sırasında çıkan telefleri cins ve miktarları ile kayıt 
altına almaya başladık. Bu verilerin programa 
girilmesi ile bir model oluşturduk ve birim 

miktar başına çevreye olan etkileri hesaplama 
çalışmalarına başladık. Program içerisinde 
tüm hammadde ve malzemelerin olmaması 
hesaplamalarda zorluklar yaratabiliyor ancak 
program içindeki veri tabanı sürekli güncellendiği 
için gün geçtikçe gerçeğe daha yakın değerlere 
ulaşacağımıza inanıyoruz.

Çevreye olan olumsuz etkilerin tedarik ağından 
itibaren tüm üretim, müşteri ve tüketici 
süreçlerinde doğru analiz edilmesi ve bu bilgilerin 
paylaşılması hem tarım ve sanayi tarafında 
hem de tüketici tarafında daha fazla çevresel 
farkındalık sağlayacaktır. Bu farkındalık da daha 
net hedeflere odaklı iş birliklerini tetikleyecektir. 
Zira mevcut küresel çevresel sorunlar bunu 
gerekli kılıyor. Biz de Bossa olarak, bu projeyi ve 
getirilerini tedarikçilerimize de anlatarak, onların 
da bu kapsamda çalışmalar yapmalarını teşvik 
etmeye ve olumsuz çevresel etkileri daha az 
olan teknikler, malzeme, araç ve enerji türlerini 
kullanmaları için yönlendirmeler yapmaya devam 
edeceğiz.

LCA Nedir?

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA: Life Cycle 
Assessment), belirli bir ürün, proses veya aktivitenin 
çevresel performanslarını “beşikten mezara kadar” 
değerlendiren bir sistem yaklaşımıdır. LCA, bir 
ürünün üretimi ya da bir hizmetin sağlanması 
sırasında kullanılan hammaddelerin temininden 
başlayarak, ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici 
tarafından kullanım ve oluşan atıkların bertarafı 
süreçlerini kapsayan yaşam döngüsünün her 
bir aşamasındaki çevresel etkileri belirlemek, 
raporlamak ve denetlemek için kullanılan bir 
yöntemdir.

Üretim esnasında işletmelerin tükettikleri doğal 
kaynaklar, harcadıkları enerji, havaya, suya 
ve toprağa saldıkları her türkü katı sıvı ve gaz 
emisyonlarının en aza indirilmesiyle gerçekleşen 
‘Ürün Sürdürülebilirliği ve Temiz Üretim’ 
çalışmalarının başlangıç noktası, beşikten mezara 
/cradle to grave) anlayışıyla yapılan Yaşam 
Döngüsü Değerlendirmesi analizleridir.

LCA Analizinde Gözetilen Değerler

• Kaynak tükenmesi

• Kaynak tükenmesi (fosil yakıtlar)

• Küresel ısınma (GWP100a)

• Ozon tabakasının incelmesi (ODP)

• İnsan yaşamı üzerindeki toksik etki

• Tatlısu yaşamı üzerindeki toksik etki

• Deniz yaşamı üzerindeki toksik etki

• Karasal yaşam üzerindeki toksik etki

• Fotokimyasal oksidasyon

• Asitleştirme

• Ötrofikasyon

• Toplam Su Kullanımı
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Sürdürülebilir Markalar, 

Ürünler ve Teknikler
Bossa’da Ar-Ge Merkezimizin yenilikçi ve çevre dostu projeleri müşterilerimizin 
talep ettiği markalara dönüşüyor. Bu projeler ile zararlı kimyasalların 
kullanımının azaltılmasından, belirgin su-enerji-işçilik tasarrufu sağlanmasına 
ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına kadar pek çok uygulama ve teknik 
ile çevresel ve sosyal etkilerimizi en etkin şekilde yönetiyoruz.

İlgili SKA Ürün Grubu Başlangıç Sürdürülebilirlik
Etkisi Açıklaması

2006

Üretim atıklarının 
geri dönüştürülerek 

yeniden 
kullanılması

Bossa’nın tamamen ekolojik ''Re-Set'' 
koleksiyonu, her sezon bir adım daha 
ilerleyerek gelişti. Organik / BCI pamuk, 
CMIA, doğal renkli pamuklu tüketimi, doğal 
kimyasalların ve boya maddelerinin kullanımı, 
geri dönüştürülmüş pamuk / geri dönüşümlü 
PET ile %100 geri dönüştürülmüş kot 
üretimini başarmamız Re-Set ile başladığımız 
yolculuğun sonucudur.

2017
Kimyasal 

kullanımının 
azaltılması

''Dye Art'' projesi ile çözgü boyama sisteminde 
yeni makine tasarımı ile mevcut çözgü boyama 
sistemlerine (İndigo-Sülfür-Reaktif) ek olarak 
yapılan boyama sistemi geliştirdik. Bu sayede 
sülfür kullanımını azalttık.

2017 Su kaynaklarının 
korunması

“Saveblue” konseptindeki ürünlerle boyamada 
ortalama %85 su tasarrufu sağlıyoruz.

2019 Su kaynaklarının 
korunması

''Per-Fit Projesi'' ile müşterilerimizin yıkama 
yapmadan giyim eşyası dikebilecekleri, giyime 
hazır denim kumaş geliştirdik. Bu kumaş 
boyama yönetimi ile su, enerji, kimyasal, işçilik 
ve zaman tasarrufu sağlayarak sürdürülebilir 
kumaş üretiyoruz.
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Per Fit Endüstriyel Yıkama Yapılmış 
Denim Kumaş 
Ar-Ge Merkezimiz tarafından yürütülen proje 
ile kumaşta endüstriyel yıkama sonrasında 
oluşabilecek renk lotlarının önüne geçebilmeyi, 
hatta müşterinin tek lot yıkama yapmadan 
kullanabileceği kumaş üretmeyi hedefledik. 
Amaç, yapılan uygulamalar ile kumaş tuşesi, 
çekme, haslık gibi fiziksel özellikleri endüstriyel 
yıkama ile elde edilen seviyeye getirmek ve 
endüstriyel yıkama sonrası ortaya çıkabilecek 
kumaş hatalarını kumaş aşamasında tespit ederek 
giysi kalitesini yükseltmektir. Bu sayede elde 
edilecek denim giysi renginin kumaş aşamasında 
kontrol edilmesini sağlamaktır.

Konfeksiyon sonrası yıkama işlemlerinde 
kullanılan endüstriyel yıkama makineleri genel 
olarak ev tipi çamaşır makinelerinin daha büyük 
ve fonksiyonel halidir. Dikilmiş olan giysiler bu 
büyük yıkama makinelerinin içerisinde su, çeşitli 
kimyasallar, taş, perlit gibi maddeler ile birlikte 
uzun ve masraflı bir yıkama işlemine tabi tutulur. 
Yıkama sonrasında, yıkamadaki su, sıcaklık, 
kimyasalların aşındırıcı etkisi ve taş, perlit gibi 
maddelerin sürtünme etkisi dolayısıyla kumaşlar 
hem eskitilmiş bir görünüme sahip olur hem de 

yumuşak tuşeli bir hale gelir. Ayrıca çekme, haslık 
gibi fiziksel özellikleri, yıkama esnasındaki işlemler 
neticesinde nihai kullanıcının kullanımı esnasında 
sorun yaratmayacak şekilde iyileştirilir. Ancak 
endüstriyel yıkamada kazandan kazana renkte 
dalgalanmalar oluşabilir. Bunun yanı sıra kumaş 
formunda görülmeyen fakat endüstriyel yıkama 
sonrasında ortaya çıkabilen gizli kumaş hataları 
oluşabilir. 

Bahsedilen olumsuzlukları bertaraf etmek üzere 
kullanılan yıkama teknikleri için Bossa’da farklı 
makineler ve prosesler geliştirdik. Bu sayede 
müşterilere yıkama yapmadan kullanabilecekleri 
ya da yıkama proseslerinin kısaltıldığı, taş/
perlit kullanmadan ve çevreye zarar vermeden 
dikim yapabilecekleri, çekme, haslık değerleri 
ayarlanmış kumaş servisi yapıyor ve yıkama 
aşamasında kullandıkları su, kimyasal, enerji ve iş 
gücünden tasarruf yapmalarını sağlıyoruz. Proje 
ile sağladığımız ekonomik kazanımların toplamı 
yıllık yaklaşık 440 bin dolardır.
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Sürdürülebilir 
Kumaş Boyama Prosesi ile 
Yeni Konsept Yaratma

Ar-Ge Merkezimiz ve Çukurova 
Üniversitesi Tekstil Mühendisliği iş 
birliği ile yürütülen projede hedefimiz 
konvansiyonel boyama yöntemine göre 
daha kısa prosesle, efekt alabilen kumaş 
üretmekti. Proses azalması ile daha az su, 
kimyasal, boya, enerji ve zaman kullanarak 
çevreye saygılı, hem iç piyasa hem de dış 
piyasada tercih edilen ve Bossa’ya rekabet 
avantajı sağlayan bir ürün ürettik. Proje 
ile sağladığımız ekonomik kazanımların 
toplamı yıllık yaklaşık 1 milyon 761 bin 
dolardır.
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Denimde Vazgeçilmez Değerin 
Sürdürülebilir Olması 
Denim kumaşlara olan talebin her geçen gün 
artması ile birlikte kumaşlara farklı özellikler 
kazandırmak da önemli hale geliyor. Bu sebeple 
denim kumaşlardan elde edilen pantolon, etek, 
ceket, gömlek gibi ürünlerin büyük çoğunluğu 
konfeksiyon sonrası komple veya bölgesel 
olarak ciddi su, kimyasal ve enerji harcanarak 
efektlendiriliyor ve rengi açılıyor. 

Ar-Ge Merkezimiz tarafından geliştirilen proje ile 
denim kumaşlarda dikim sonrası yapılan parça 
yıkama işlemlerinde el zımparası ile yapılan 
aşındırma efektleri yerine lazer teknolojisi 
kullandık. Bu teknoloji, bölgesel ağartma 
efektlerinde söz konusu zararlı kimyasallar 
kullanılmadan belirgin su-enerji-işçilik tasarrufu 
sağlanmasına olanak yaratıyor.

Denim kumaş tiplerinin son yıllardaki artan 
çeşitliliğine paralel olarak, Bossa bünyesinde 
de farklı hammadde, boyar madde ve terbiye 
işlemleri sonucu ortaya çıkan geniş bir ürün 
gamı mevcuttur. Proje çalışmalarında bilinen 
denim kumaş tipleri ile birlikte Bossa’ya ait özel 
yöntemlerle üretilmiş yenilikçi kumaş çeşitlerinin 
de lazer uygulamasını test ederek geleneksel 
yıkama yöntemleriyle karşılaştırıyoruz.

Lazer uygulaması ile birlikte örnek bir pantolon 
yıkaması için düşürülebilecek belli başlı üretim 
girdileri: 

• Pantolon başına yıkama adımları boyunca 
kullanılacak su miktarı (litre/adet) 

• Pantolon başına yıkama adımları boyunca 
kullanılacak enerji miktarı (kwh/adet)

• Pantolon başına yıkama adımları boyunca 
kullanılacak kimyasal miktarı (l/adet) 

• Pantolon başına yıkama adımları boyunca 
çalışacak kişi sayısı (kişi/adet) ve

• Bir parti üretim için harcanacak toplam süredir. 
(saat: dakika)

Lazer uygulaması ile birlikte işçilik, kimyasal, su 
tüketimi, proses süreleri ve enerji kullanımı gibi 
girdiler düşeceği için adet başına hesaplanacak 
bu değerler de belirgin olarak azalmıştır. Proje 
ile sağladığımız ekonomik kazanımların toplamı 
yıllık yaklaşık 528 bin dolardır.

55SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2021



Su ve Atık Su Yönetimi
Bossa’da doğal kaynakların verimli kullanımı ve su kaynaklarının 
sürdürülebilirliği için su kullanımını azaltmak ve suyu yeniden kullanmak 
üzere sürekli projeler geliştiriyor, yeni teknikler deneyerek ürettiğimiz metre 
başına su kullanımımızı düşürmeye çalışıyoruz. 2017’den bu yana kademeli 
olarak azalttığımız su yoğunluğumuzu 2021’de 2020’ye göre %43 oranında 
düşürmeyi başardık.

Öncelikli 
Sürdürülebilirlik 

Konularımız
Sektörel Etkilerin Boyutu

Bossa’da Etki Azaltıcı 
Hedeflerimiz

İlgili Politika ve 
Yönetim Sistemimiz

İlgili Bölüm

Su ve Atık Su 
Yönetimi

Bir tekstil ürününün yaşam döngüsünde 
su tüketimi pamuk tarımı ile başlıyor. 
Ellen MacArthur Foundation’ın A 
New Textiles Economy raporuna 
göre pamuk üretimi de dahil olmak 
üzere tekstil sektörü yılda 93 milyar 
metreküp su tüketiyor. Su tüketiminin 
%85’i de kumaşın boyanma sürecinde 
gerçekleşiyor. World Resource Institute 
verilerine göre de küresel su kirliliğinin 
%20’sinin sorumlusu tekstil sektörü.

Su tüketimini 
azaltmak, doğal su 
kaynaklarına zarar 

vermeyecek şekilde 
su kullanmak ve 

deşarj etmek, suyu 
geri dönüştürmek 

ve yeniden 
kullanmak

ISO 14001 
Çevre Yönetim 

Sistemi ve 
Politikası

Makine 
Bakım, 
Enerji, 
Boya 
Terbiye 
ve Ar-Ge 
Merkezi

Bossa’da denim üretiminde pamuktan sonra en 
önemli girdimiz sudur. Doğal kaynakların verimli 
kullanımı ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği 
için su kullanımını azaltmak ve suyu yeniden 
kullanmak üzere sürekli projeler geliştiriyor, yeni 
teknikler deneyerek ürettiğimiz metre başına 
su kullanımımızı düşürmeye çalışıyoruz. Girdi 
olarak azalttığımız su sayesinde atık sularımızı da 
azaltabiliyoruz. 

Su yoğunluğumuzu işletmede doğrudan kumaş 
üretiminde kullanılan su miktarı üzerinden 

hesaplıyoruz. 2021 yılından itibaren işletme 
haricinde bahçe sulama, hijyenik amaçlı ya da 
içme suyu gibi kullanım alanlarına yerleştirilen 
sekiz adet sayaç ile bu miktarları ayrıştırabiliyoruz. 
Geçmiş yıllara yönelik verileri oransal olarak 
geriye dönük olarak hesapladık. Baz yılımız 
olan 2017’den bu yana su yoğunluğumuzu 
kademeli olarak toplamda %55 oranında azalttık. 
Ürettiğimiz metre kumaş başına hedeflediğimiz 
15 litre su kullanımına ulaşmak için 2025’te su 
geri dönüşümü yatırımı yapmayı planlıyoruz.
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2017

79,87

2018

75,97

2019

68,67

2020

63,50

2021

36,18

Su Yoğunluğu (lt/mt)

Su ile ilgili iyi uygulamalarımızı ve bizi hedeflerimize ulaştıran yolculuğumuzu üniversitelerin ilgili 
bölümlerinde öğrencilerle her fırsatta paylaşıyoruz. 
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Su Yumuşatma Sistemi ve Ters Ozmoz 
Atık Sularının Geri Kazanılması
Makine Bakım ve Enerji Müdürlüğü liderliğinde 2021 
yılında başlattığımız proje ile amacımız toplam 
aylık su kullanımımızın %5’ini geri kazanarak su 
tüketimimizi düşürmekti. Su yumuşatma ve ters 
ozmoz sisteminin doğası gereği oluşan atık suyu, 
yeni yapılan bir boru tesisatı yardımı ile bir havuzda 
topladık. Oradan sert su hattına vererek sert su 
olarak kullanımını sağladık. Bu sayede aylık su 
tüketimini 10.290 m3 düşürdük. 

Yeni eklenen pompanın aylık elektrik tüketimi 
yaklaşık 2.800 kWh olduğu için elektrik 
tüketimimizdeki artış maliyetini düştükten sonra 
yaklaşık 1.700 dolar tasarruf yapmaya başladık. 
Yatırım maliyetimizi dört ayda geri aldık. TS266 
İçme Suyu Standartlarında öngörülen günlük 
insani su ihtiyacının 150-200 m3 arasında olduğu 
bilgisi üzerinden yaptığımız hesaplama ile sadece 
bu yatırımımızla bir kişinin yaklaşık 60 günlük su 
ihtiyacını şebekeden çekmek yerine prosesten geri 
kazanmış olduk.

Su Tasarruflu İndigo ve Kükürt Boyama 
Teknolojilerinin Uygulaması
AR-GE Merkezimiz liderliğinde 2019 yılında Halat 
Boya/Slasher Bölümünde başlattığımız projede 
hedefimiz boyamada %80 üzerinde su tasarrufu 
yapabilmekti. Denim kumaş üretimindeki indigo 
ve sülfür çözgü boyama proseslerinde su tüketimini 
azaltmaya yönelik olarak yeni bir boyama prosesi 
geliştirdik. 

Su kullanımının azaltılması ile atık su ve bunun 
yarattığı kirliliği de azaltmış olduk. Çevreci 
yönü güçlü olan bu çalışmayla pazar payımız ve 
müşteri memnuniyeti arttı. Doğal kaynaklarımızın 
tasarruflu kullanılması ile yılda yaklaşık 6 milyon 
dolar tasarruf sağladık. Projeyi, daha önce 
konvansiyonel olarak boyanan tüm renklerimizde 
uygulayarak devam edeceğiz.

Atık Su PH Nötralizasyonu
Atık sularımızın OSB deşarj kriterlerine uygun hale 
getirilmesi için kullandığımız sülfürik asidi azaltmak 
ve çevreye zararı daha az olan karbondioksitin 
hibrit şekilde kullanılması ile ilgili uygulamamız, 
raporumuzun 61. sayfasında Hammadde ve 
Malzeme Yönetimi bölümünde yer alıyor. 

58 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2021



Bossa’da kaynakların ve çevrenin korunması amaçlarıyla tüm üretim 
süreçlerimizde malzeme kullanımını azaltmak ve yeniden kullanmak üzere 
sürekli yeni teknikler geliştirmek için çalışıyoruz. 2017 yılından bu yana 
ürettiğimiz metre kumaş başına boya ve kimyasal miktarını kaliteden ödün 
vermeyen tekniklerle kademeli olarak azaltıyoruz.
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2017

0,503

2018

0,453

2019

0,463

2020

0,419

2021

0,359

Boyarmadde ve Kimyasal Yoğunluğu (kg/mt)

Bossa’da pamuk ve sudan sonra denim üretiminin en önemli girdileri boya ve kimyasallardır. Kaynakların 
verimli kullanımı ve çevrenin korunması amaçlarıyla tüm üretim süreçlerimizde malzeme kullanımını azaltmak 
ve yeniden kullanmak üzere sürekli araştırmalar yapıyor ve yeni teknikler geliştirmek üzere çalışıyoruz.

Bossa’da denim kumaş üretiminde 
geri dönüştürülmüş elyaf kullanımını 
her yıl artıran Ar-Ge çalışmalarımız 
sayesinde, geri dönüştürülmüş 
elyaftan birinci sınıf iplik yapmayı 
başardık. 2019’dan bugüne de tüm 
tekstil atıklarımızı üretimde girdi 
olarak yeniden kullanabilmek üzere 
prosesler geliştirdik.

Öncelikli 
Sürdürülebilirlik 

Konularımız
Sektörel Etkilerin Boyutu Etki Azaltıcı Hedeflerimiz

İlgili Politika ve 
Yönetim 

Sistemimiz
İlgili Bölüm

Hammadde ve 
Malzeme 
Yönetimi

Küresel pamuk üretiminde yılda 
8,2 milyon ton tarım ilacı ve 
sentetik gübre kullanılıyor. Ellen 
Mac Arthur Foundation’ın A 
New Textiles Economy raporuna 
göre elyaf ve tekstil üretiminde 
boya ve apre işlemlerinde de 43 
milyon ton gibi önemli miktarda 
kimyasal kullanımı söz konusu. 

Geri dönüştürülmüş girdi 
malzeme kullanmak, 

tehlikeli kimyasalların 
kullanımını azaltılmak, 
kullanılan malzemeleri 
geri kazanarak yeniden 

kullanmak

Kimyasal 
Yönetim 
Politikası

İSG-Çevre 
Bölümü

Atık Yönetimi

Tekstil sektöründe en büyük 
atık unsuru son tüketici sonrası 
ürün atıklarıdır. Küresel olarak 
yıllık 62 milyon ton tekstil ürünü 
tüketiyoruz.

Kumaş üretiminden çıkan 
en önemli çıktılar atık su, 
kimyasallar, elyaf ve iplik telefleri 
ve sera gazlarıdır. 

Üretim atıklarını 
kaynağında azaltmak, 

çıkan atıkları doğru 
yöntemlerle bertaraf 

etmek ve yeniden girdi 
olarak kullanmak

ISO 14001 
Çevre Yönetim 

Sistemi ve 
Politikası

İSG-Çevre 
Bölümü

Hammadde ve 
Malzeme Yönetimi
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2017

0,113

2018

0,087

2019

0,092

2020

0,076

2021

0,060

Atık Su Nötralizasyonu (kg/mt)
(Sülfürik Asitin CO2 ile ikame edilmesi)

Atık Su pH Nötralizasyonu İçin 
CO2 Kullanımı 
Bossa Makine Bakım ve Enerji Bölümü tarafından 
ön arıtma tesisinde 2015 yılından bu yana 
süregelen çalışmalarla CO2 ikamesi ile hem 
sülfürik asidin çevreye verdiği zararını azalttık 
hem de nötralizasyon maliyetlerini düşürdük. 

OSB atık su tesisi kriterlerine uygun olarak atık 
suyumuzun pH seviyesini 12’den 6,5-10 arasında 
bir seviyeye indirmek için kullandığımız H2SO4 
yerine daha az zararlı olan CO2 kullanımına geçiş 
yaptık. CO2’nin tam anlamıyla etkili olabilmesi 
için reaksiyon süresinin artırılması gerekti. Suyun 
daha uzun bir dolaşım sağlamasına olanak tanıyan 
yeni bir havuz inşa ettik. 

Bu havuzda H2SO4 yerine CO2 kullanarak atık 
su arıtım sistemini değiştirdik. Yeni ön arıtma 
tesisini, atık su içerisine gaz olarak CO2 dozajlama 
sistemi otomasyonu ile birlikte kurduk. 

Yalnızca arıtım için kullandığımız maddeyi 
değiştirmekle kalmadık, aynı zamanda birim atık 
su miktarı için gerekli dozajı da azalttık. Önceki 
sistemde metre başına 2,91 kg olan sülfürik asit 
yerine 0,060 kg of CO2 kullanmaya başladık. 
Bu önlemin üretim sürecinin enerji tüketimini 
çok fazla etkilemediğini gördük. 2015-2021 
döneminde yaklaşık 750 bin dolar tasarruf 
sağladık.

Projenin Adı Başlangıç 
Tarihi

Sahibi Olan 
Birim Sonuç Kazanç

Merserize İşlemlerinde 
Kullanılan Kostiğin 
Geri Kazanımı

2019 Denim Boya 
Terbiye

Kullanılan kimyasal 
miktarını ve çevresel 

etkisini azalttık ve tasarruf 
yaptık.

127.008 USD/Yıl

Slasher Boyamada Üretime 
Cağlık Kısmından Yol Verme 2019 Denim Boya Parti başı teknolojik telefi 

%50 azalttık. 358.840 USD/ Yıl

Slasher Makinesi Akümülatör 
Boyunun Uzatılması 2020 Denim Boya

2019 yılında %8,6 olan 
telef ortalamasını, 2020 
yılında %7,9’a düşürdük.

141.125 USD/ Yıl
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2.168

1.043
1.2041.204

2017

1.271

202020192018 2021

Toplam Atık (ton) 
Tehlikeli ve Tehlikesiz

Bertaraf Yöntemine Göre 
Toplam Tehlikeli Atık (Ton)

Geri Kazanım
58,50 ton
(Yeniden kullanım amaçlı)

Düzenli Depolama ve Yakma 
0,61 ton

Enerji Geri Kazanım
241,72 ton

(Yeniden kullanım amaçlı) Geri Dönüşüm
970,02 ton

%19,02
%76,33

%4,60

%0,05

Atık Yönetimi 
Çevresel faaliyetlerin işletme giderleri 
ve çevre koruma yatırımlarımız 
içinde atık bertaraf amaçlı 
harcamalarımızın oranı 2021’de 
%24 oldu. Bossa’da, 2019’da Resmî 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nce Sıfır 
Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak 
2020’de Sıfır Atık Belgesi’ni almaya 
hak kazandık.

Proje Adı Yılı Yeri Amaç
Ekonomik 
kazanımlar

Boyama Sonrası Kalan Sülfür 
Black Boya Flottesinin Tekrar 
Değerlendirilmesi

2019
Denim Boya 

Terbiye

Kimyasal atıkların 
azaltılması, tip değişiminde 

dökülen flottenin geri 
kazanılması

235.884 USD/YIL

Kumaş Boyamada 
Artan Boya Flottesinin 
Tekrar Değerlendirilmesi

2019 Denim Terbiye

Boyama sonrası artan 
boya flottelerinin dökülme 
durumunu ortadan kaldırıp 

flottenin bozunmadan tekrar 
kullanımının sağlanması

974.000 USD/YIL
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Öncelikli 
Sürdürülebilirlik 

Konularımız

Sektörel 
Etkilerin Boyutu

Etki Azaltıcı 
Hedeflerimiz

İlgili Politika ve 
Yönetim Sistemimiz

İlgili Bölüm

Enerji Yönetimi

Küresel tekstil ve moda 
sektöründe enerji yoğun 

olarak kumaş üretimi, 
konfeksiyon ve ürünlerin 
lojistiğinde tüketiliyor. 

Enerjiyi verimli kullanmak, 
enerji tüketimini azaltmak, 
ürünlerinin enerji ihtiyacını 
azaltıcı çalışmalar yapmak

ISO 50001 Enerji 
Yönetim Sistemi ve 

Politikası

Makine Bakım ve 
Enerji Bölümü 

Emisyon Yönetimi

Ellen Mac Arthur 
Foundation’ın A New 

Textiles Economy raporuna 
göre, tekstil üretimi kaynaklı 

sera gazı emisyonlarının 
karbon eşdeğeri 2015’te 1,2 

milyar tona ulaştı.

Karbon ve diğer sera gazı 
emisyonlarını hesaplamak ve 

azaltıcı önlemler almak

ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi ve 

Politikası
İSG-Çevre Bölümü

Enerji ve Emisyon Yönetimi
Bossa’da bir yandan verimlilik projelerimizle tükettiğimiz enerji miktarını 
azaltarak karbon emisyonlarımızı düşürürken, diğer yandan temiz enerji 
üretiyor ve tesisimizde kullanıyoruz. 2021 yılında üretilen 9 milyon kWh 
elektrik karşılığında bir yandan 635 bin dolar kazanç sağlarken diğer yandan 
5.834 ton* CO2e emisyondan kaçınmış olduk. 

Bossa’da doğal gazı elektrik ve buhar üretmek için kullanıyoruz. Doğal gaza ek olarak şirket araçlarında mazot 
kullanıyoruz. 2017 yılından bu yana ürettiğimiz metre kumaş başına doğal gaz tüketimimizi her yıl azaltmayı 
hedefledik.

Bossa olarak 2020’de güneş enerjisi 
yatırımlarına ve doğal gaz ve mazot 
kullanımımızdan kaynaklı sera 
gazı emisyonlarımızı hesaplamaya 
başladık. 2021 yılında sürece Kapsam 
2’yi de dahil etmeye ve enerji ve 
emisyon azaltma hedeflerimizi 
yeniden gözden geçirmeye karar 
verdik. Diğer proses emisyonlarımızı 
çevre mevzuatına uygun şekilde 
yönetiyoruz. Çevresel faaliyetlerin 
işletme giderleri ve çevre koruma 
yatırımlarımız içinde emisyon 
azaltım amaçlı harcamalarımızın 
oranı 2021’de %39 oldu.

63SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2021

https://ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy
https://bossa.com.tr/images/sertifikalar/1069_001.pdf
https://bossa.com.tr/images/sertifikalar/iso-14001-1-setifika.jpg


2017

28,40

2018

29,34

2019

27,66

2020

26,90

2021

23,28

Toplam Enerji Yoğunluğu (MJ/mt)

5,6 MW GES Yatırımı 
2020 yılında, Makine Bakım/Enerji Bölümü 
liderliğinde yürütülen güneş enerjisi yatırımı ile 
fabrika iplik-dokuma bölümlerinin çatılarının 
güneş panelleri ile kaplanmasını sağladık. 

2020 yılında üretilen 2.500.963 kWh elektrik 
karşılığında bir yandan 142.450 dolar kazanç 
sağlarken diğer yandan 1.621 ton* CO2e 
emisyondan kaçınmış olduk. 

2021 yılında üretilen 9 milyon kWh elektrik 
karşılığında bir yandan 635 bin dolar kazanç 
sağlarken diğer yandan 5.834 ton* CO2e 
emisyondan kaçınmış olduk. 

Önümüzdeki yıl terbiye ve diğer bölümlerin 
çatıları için de GES yatırımı planlıyoruz. GES 
yatırımlarımıza yönelik detaylar raporumuzun 
Sürdürülebilir Yatırımlar bölümünde yer 
alıyor.

Bossa 
Elektrik Enerjisi Kaynakları 

Enerji Değerleri
(89.796.772 kWh/yıl)

Doğal Gaz ile 
Ürettiğimiz Elektrik 

(Kojenerasyon) 
17.512.671 kWh

Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarından 

Kullandığımız Elektrik 
(Güneş ve IREC) 
12.888.806 kWh

Şebekeden 
Aldığımız Elektrik
59.395.295 kWh

%66

%20

%14

*1 Eylül 2020 tarihli Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon 
Faktörü Bilgi Formu’nda, yeni kurulacak bir güneş ya da rüzgâr 
enerji santrali ile üretilecek her 1 MWh’lik elektrik için 0,6482 
ton CO2 emisyondan kaçınılacağı belirtilmiştir.
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Bossa’da LED Aydınlatma Dönüşüm 
Projesi
2021 yılında, Makine Bakım ve Enerji Bölümü 
liderliğinde yürütülen, Enerji Verimliliği ve Çevre 
Dairesi Başkanlığı destekli Verimlilik Artırıcı 
Proje (VAP) kapsamında, iplik, dokuma, terbiye, 
boya, ambarlar, laboratuvarlar ve yardımcı 
işletmelerin de dahil olduğu 19 bölümde LED 
aydınlatmaya geçtik. Yaklaşık 14.000 adet lamba 
daha verimli olan LED’e dönüştü. Eski aydınlatma 
sistemi ile karşılaştırıldığında yıllık yaklaşık 
2,2 milyon kWh enerji tasarrufu sağlayarak 
sera gazı emisyonlarımızı da azaltacağız. Enerji 
tasarrufumuz karşılığında yıllık enerji maliyetimizi 
110 bin avro düşüreceğiz. Teşvik sonrası yatırım 
maliyetimizi yaklaşık 1,3 yılda geri alacağız. 

Kurutma Tambur Yan Yüzeylerinin 
İzolasyonun Yaptırılması 
2021 yılında, Makine Bakım/Enerji Bölümü 
liderliğinde, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi 
Başkanlığı destekli bir Verimlilik Artırıcı Proje 
(VAP) yürüttük. Doğal gaz tasarrufu amacıyla, 
fabrika genelinde yaklaşık 400 adet kurutma 
tamburunun yan yüzeylerinin izolasyonlarını 
yaptık. Bu iyileştirme ile yıllık olarak yaklaşık 
2.600.000 kWh ısı enerjisi azaltarak yaklaşık 
41 bin dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz.

Buhar Tesisatı ve Vana Veketi 
İzolasyonu
2020 yılında, Makine Bakım/Enerji Bölümü 
liderliğinde doğal gaz tasarrufu amacıyla 
yürüttüğümüz proje kapsamında, muhtelif 
çaplarda yaklaşık 80 adet vana ve tesisat 
bağlantılarının izolasyonlarını yaptık. Buhar 
kazancı sayesinde yaklaşık 58.000 sm3 doğal gaz 
tasarrufu ve yıllık yaklaşık 13 bin dolar kazanç 
sağladık. 

Flex-2 Tamburlarının Flaş Buhar ile 
Isıtılması
2020 yılında, Makine Bakım/Enerji Bölümü 
liderliğinde doğal gaz tasarrufu amacıyla 
yürüttüğümüz proje kapsamında, canlı buhar 
hattından beslenen tamburların canlı buhar 
bağlantısını keserek flaş buhar bağlantısı yaptık. 
Tamburların, flaş buhar tankından toplanarak ani 
basınç düşümü ile oluşan buhar ile ısıtılmasını 
sağladık. Buhar kazancı ile yaklaşık 83.000 sm3 
doğal gaz tasarrufu ve yıllık yaklaşık 19 bin dolar 
kazanç sağladık.

2017 2018 2019 2020 2021

Emisyon Yoğunluğu (CO2e/mt) 
(Kapsam 1 ve Kapsam 2 )

2,184
2,090

1,989 1,919

1,597
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Sosyal               
     performans

Bossa’da çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumak 
birinci önceliğimizdir. Çalışan haklarını gözetirken 
önceliği insan haklarına veriyor ve davranış kurallarımızı 
etik ilkelerimizle belirliyoruz. İnsan kaynakları politikamız 
ile çalışanlarımızın memnuniyetini odağına alan, 
onların gelişimini destekleyen ve eşitlikçi bir yönetim 
yaklaşımı benimsiyoruz.
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İş Sağlığı ve 

Güvenliği
Bossa olarak çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini birinci önceliğimiz olarak 
kabul ediyor, tesisimizde en gelişmiş yönetim sistemlerini uyguluyor ve 
sıfır kaza hedefiyle çalışıyoruz. 2020 yılında, tesisimizde aldığımız önlemler 
sayesinde Covid 19 TSE Güvenli Üretim Belgesi aldık.

2020 yılından itibaren yaşadığımız pandemi 
işletmelerin çalışan sağlığına vermesi gereken 
önemi daha da net şekilde ortaya koydu. Biz Bossa 
olarak çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini birinci 
önceliğimiz olarak kabul ediyor, tesisimizde en 
gelişmiş yönetim sistemlerini uyguluyor ve sıfır 
kaza hedefiyle çalışıyoruz. Ülkemizdeki yasal 
yükümlülükler kapsamında sürekli yaptığımız 
saha denetimleri, çalışanlardan gelen geri 
bildirimler ve iç dış firma denetimleri ile güvenli 
bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla iş 
sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kapsamında 
sürekli iyileştirmeler yapıyoruz.

Yönetim Sistemimiz
Bossa’da uyguladığımız TSE TS ISO 45001 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 
tüm çalışanlarımızı, alt işverenlerimizi ve 
misafirlerimizi tesis içinde korumayı amaçlar. 

Çalışanlarımızı iş kazası ve meslek 
hastalıklarından korumak, acil durumlara 
hazırlıklı olmak, kısaca güvenli bir çalışma 
ortamı sağlamak için ISO 45001 Yönetim  
Sistemi Politikası doğrultusunda, üst yönetimin 
de desteği ile hazırladığımız ve çalışanlarımızın 
farkındalığını artıracak eğitim programlarını 
titizlikle uyguluyor ve ilgili tüm dokümanları,  
bölüm sorumluları ve çalışanların ulaşabileceği 
şekilde QDMS sisteminde kayıt altına alıyoruz.
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Risk Değerlendirmesi
Rutin veya rutin olmayan tüm faaliyetler için, 
fabrika içerisindeki tüm saha ve ekipmanları 
dikkate alarak ve düzenli olarak kapsamlı risk 
değerlendirmeleri yapıyoruz. Risk değerlendirmesi 
yönetmeliğini baz alarak yaptığımız 
değerlendirmeler sonrasında belirlenen süreler 
içerisinde aldığımız aksiyonlarla, tehlikeli durum 
ve hareketlerin giderilmesini ve orta, yüksek ve çok 
yüksek seviyeli risklerin kabul edilebilir seviyeye 
çekilmesini sağlıyoruz. Burada ana amacımız, 
tehlikeleri kaynağında oluşmadan engellemektir. 
Bu mümkün değilse, ikame yöntemleri, toplu 
korunma uygulamaları ve KKD kullanımı gibi 
kontrol önlemleri uyguluyoruz.

Tüm çalışanlar işletme içerisinde yaşadıkları 
veya yaşayabilecekleri tehlikeli durumlar ile 
ilgili ‘ramak kala’ bildirimleri yapabilirler. Gerek 
kişisel bilgisayarlarından gerekse yemekhanede 
bulunan boş ramak kala bildirim formlarıyla 
tespit ettikleri veya gördükleri risk veya tehlikeleri 
bildirirler. Gelen bu bildirimler İSG Şefliğinde 
derhal değerlendirilir ve iyileştirme yapacak kişi 
veya bölümlere bilgi verilir. Uygunsuzluk en kısa 
zamanda giderilir ve takibi yapılır.

Sağlık Hizmetleri
Fabrikamızda tüm Bossa ve alt işveren 
çalışanlarının rahatlıkla yararlandığı sağlık 
hizmetleri sunuyoruz. Sağlık birimimizde tam 
zamanlı bir işyeri hekimimiz, yarı zamanlı ikinci 
hekimimiz ve işyeri hemşiremiz, işe giriş ve 
periyodik muayeneleri, iş kaza durumunda ilk 
yardım ve genel sağlık hizmetleri kapsamında 
hizmet veriyorlar.

Koruyucu Ekipman Kullanımı

Bossa’da tüm işletme çalışanlarının çelik burunlu 
ayakkabı ve işyerinin mevsime uygun verdiği işçi 
kıyafetleri giymesi ve yaptığı işe göre  belirlenmiş 
Kişisel Koruyucu Donanımı (KKD) kullanması 
zorunludur. 

Kaza Türleri ve İş Hastalıkları
Raporlama döneminde çalışanlarımız, 
hareketli aksamlara el sıkıştırılması, kesici alet 
yaralanmaları, kimyevi madde dökülmeleri-
sıçramaları, bedensel zorlanmalar, çarpma ve 
düşme gibi kazalar yaşadılar. 

Denim üretiminde olası iş hastalıkları, pamuk 
tozuna bağlı hastalıklar, gürültüden kaynaklı 
duyma kaybı ve kimyasallardan kaynaklı 
hastalıklar olabilir. Raporlama döneminde 
Bossa ve alt işveren çalışanlarında herhangi bir iş 
hastalığı vakası gerçekleşmedi.

Pandemi Yönetimi

Covid 19 pandemisi başladığında tesis içinde hızlı önlemler aldık. Bu uygulamalar halen devam ediyor.

• Fabrika girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor.
• Fabrika içerisinde sosyal mesafeye uygun oturma düzeni oluşturduk.
• Servis kapasitesini %50 indirdik ve çalışanlarımızın tek tek oturmasını sağladık.
• İlk üç ay yemekhane yerine kumanyalı yemek servisi yaptık. Daha sonra özel masa düzenine geçtik.
• İşletme içerisinde çoğu yere dezenfektan yerleştirdik.
• Maske dağıttık ve hala düzenli olarak dağıtmaya devam ediyoruz.
• Fabrika içerisinde aşı merkezi kurulup Bossa çalışanlarının toplu olarak aşılanmasına destek olduk.
• Düzenli olarak PCR testi yapıldı.

Tüm bu önlemler sonucunda 2020 yılında, alt işverenleri de kapsayan Covid 19 TSE Güvenli Üretim 
Belgesi aldık. 
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İstihdam ve 

Çalışan Bağlılığı
Yetkin ve yetenekli çalışanlarımızı Bossa’da uzun süreli istihdam etmeyi, 
çalışan devir oranının düşük olmasını ve tüm çalışanlarımıza mutlu ve güvenli 
bir çalışma ortamı sağlamayı önemsiyoruz. Mavi yaka çalışanlarımızın %51’i, 
beyaz yaka çalışanlarımızın %36’sı 10 yıl ve üstünde bir süredir Bossa’da 
kesintisiz hizmet veriyorlar.
Yetkin ve yetenekli çalışanlarımızı Bossa’da uzun süreli istihdam etmeyi, çalışan devir oranının düşük 
olmasını ve tüm çalışanlarımıza mutlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı önemsiyoruz. İnsan 
Kaynakları Politikamız üç temel unsurdan oluşuyor; bunlar İşe Alımda Eşitlik Politikası, Sosyal Sorumluluk 
Politikası ve Dilek ve Şikâyet Politikasıdır. 

(GRI 102-41)

İnsan ve Çalışan Hakları
İnsan ve çalışan hakları kapsamındaki tüm bildirim 
ve şikayetlerin çözümünden Bossa Etik Kurulu 
sorumludur.

Toplu İş Sözleşmesi
Bossa çalışanların sendikalaşma özgürlüğünü 
destekliyoruz. Mavi yaka çalışanlarımızın %100’ü 
toplu iş sözleşmesi kapsamındadır. Bu sözleşmenin 
ana unsurlarını; İş Sağlığı Güvenliği, Çalışma 
Koşulları (ek mesailer dahil), Eğitim, Kariyer 
Yönetimi ve Çalışan Temsilcilerinin Görev ve 
Sorumlulukları oluşturur. 

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi
Bossa’da hem yasa gereği hem de insan kaynakları 
politikalarımız çerçevesinde zorla çalıştırma ve 
çocuk işçiliği söz konusu değildir. Yasal olarak 15 
yaşını bitirmiş ve 16 yaşından gün almış gençler 
belirli işlerde çalışabilir. Bossa olarak yasal 
düzenlemelere birebir uygun davranmayı taahhüt 
ediyoruz.

Ayrımcılığın Önlenmesi
İşe alımlarda ve çalışma hayatları süresince 
çalışanlara, yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, 
cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya 
ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, 
sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik ya 
da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık 
yapılmasının önüne geçecek etik uyum süreçlerine 
sahibiz.
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Çalışanlara Sağlanan Ek Menfaatler 
Beyaz yaka çalışanlarımıza özel grup sağlık 
sigortası sunuyoruz. Mavi yaka çalışanlarımız, 
toplu iş sözleşmesinde bulunan tüm yan haklardan 
faydalanıyorlar. Bunlar, ikramiye, bayram harçlığı, 
izin yol parası, aile-evlenme-doğum-ölüm-tahsil 
ve giyim yardımlarıdır.

Bossa olarak 2021 Ekim ayından itibaren tüm beyaz 
yaka, mavi yaka ve alt işveren çalışanlarımızın 
üniversitelerin dört yıl ve üzeri lisans (örgün 
öğretim) programlarına devam eden çocuklarına 
aylık olarak ödenen karşılıksız burs vermeye 
başladık.

2021 Performansı
Bossa’da 2021 sonu itibarıyla, beyaz yaka 
çalışanlarımızın ortalama çalışma süresi yaklaşık 
8,2 yıl, mavi yaka çalışanlarımızın ortalaması 
yaklaşık 11,6 yıldır. Bu süre kadın çalışanlarımızda 
8,5 yıl ve erkek çalışanlarımızda 11,2 yıldır. 

2020-2021 döneminde üç kadın, 85 erkek 
çalışanımızın tamamı doğum izni kullandıktan 
sonra işlerine geri döndüler ve en az 12 ay daha 
Bossa’ya hizmet verdiler. 2021’de çalışan devir 
oranımız %12 düşerek 4,4 olarak gerçekleşti.

Ortalama Hizmet Süresi (Yıl) 2019 2020 2021

   Beyaz Yaka 7,67 8,55 8,23

   Mavi Yaka 10,45 12,33 11,57

Ortalama Hizmet Süresi (Yıl) 2019 2020 2021

   Kadın 7,75 8,92  8,49

   Erkek 10,1 11,79 11,15
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Eğitim ve Gelişim
Bossa’da tüm çalışanlarımıza ihtiyaçlarına göre, teknik bilgi ve becerilerini 
artırmaya yönelik çeşitli eğitimler sağlıyoruz. Eğitimlerimize 2021 yılında 
Tekstil İşverenleri Sendikası, ADASO, Üniversite ve AOSB aracılığıyla organize 
edilen çevrim içi ve yüz yüze eğitim programları ile devam ettik ve 12 farklı 
başlıkta eğitimle 378 çalışanımızın mesleki gelişimine destek olduk.

Nitelikli çalışanların, kurumsal sürdürülebilirliğin 
en önemli unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz. 
Tüm çalışanlarımıza ihtiyaçlarına göre, teknik 
bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik çeşitli 
eğitimler sağlıyoruz. Şirket dışından aldığımız 
eğitimlere ek olarak, mesleki eğitimlerde bölüm 
şefi yöneticilerimizden, iş sağlığı ve güvenliği, kalite 
güvence, bilgi teknolojileri kapsamında iç eğitmenlik 
desteği de alıyoruz.

Kişisel gelişim eğitimlerini yıllık olarak planlıyoruz; 
talebe bağlı olarak anlık olarak organize ettiğimiz 
eğitimler de olabiliyor. Pandemi sürecinde uzun bir 
dönem ara vermek zorunda kaldığımız eğitimlere, 
2021 yılında Tekstil İşverenleri Sendikası ya da 
AOSB aracılığıyla organize edilen çevrim içi ve 
yüz yüze eğitim programları ile devam ettik ve 
çalışanlarımızın mesleki gelişimine destek olduk. 
378 çalışanımız toplamda 1.159 saat eğitim aldılar.
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EĞİTİMİN ADI EĞİTİMİ VEREN EĞİTİMİ ALANLAR
KATILIMCI 

SAYISI

Etik Eğitimi (Kurumsal Etik ve 
Uyum Kültürü Yaygınlaştırma 
Uygulamalarından İlham Veren 
Örnekler)

TEİD Etik ve İtibar Derneği 
Tarafından Hazırlanan 

2 Saatlik Eğitim Videosu
Müdür / Şef / Uzman / Memur 160

Sürdürülebilirlik Eğitimi Besim Özek Müdür / Şef / Uzman 23

Sürdürülebilirlik Eğitimi Adana Sanayi Odası Müdür / Şef / Uzman 23

Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Eğitimi

İntertek Uzman 1

Yalın Eğitimi / Yalın Felsefe, 
Değer ve İsraf kavramı, 5S, 
Otonom Bakım

Adana Sanayi Odası Şef / Uzman / Memur / Formen 17

Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme 
(İnovasyon) Teknikleri 

Sürekli Gelişim Danışmanlık ve 
Eğitim Şirketi

Şef / Uzman / Memur 19

Yöneticiler için 
Koçluk Becerileri Eğitimi- 
Mentör Geliştirme Semineri

Baltaş Eğitim ve Danışmanlık Müdür 15

Yöneticiler için 
Koçluk Becerileri Eğitimi- 
Menti Hazırlama Semineri

Baltaş Eğitim ve Danışmanlık Uzman 18

Öfke ve Stres Kontrolü
İzgören 

Akademi Eğitim Danışmanlık
Şef / Uzman / Memur 26

Zaman Yönetimi ve Planlama
İzgören 

Akademi Eğitim Danışmanlık
Şef / Uzman / Memur 13

ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi 
Temel Eğitimi

TSE Şef / Uzman / Memur 17

ISO 9001 
Risk Tabanlı Proses Yönetimi 
Eğitimi 

TSE Şef / Uzman / Memur 17

ISO 19011 
Entegre İç Tetkikçi Eğitimi 

TSR Şef / Uzman / Memur 17

Örme Kumaş Analizi Eğitimi Ege Üniversitesi Müdür / Şef / Uzman / Memur 12
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Ekler
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Ürün / Üretim Sertifikaları ve 
Denetimleri / Belgelendirme Denetimi Yapan Firma Denetimin 

Sıklığı 

Hammade 
ve Malzeme 

Yönetimi

Atık Su 
Yönetimi

İş Sağlığı ve 
Güvenliği

İstihdam 
ve Çalışma 
Koşulları

GOTS
Doğrulayıcı Firma/

Belgelendirme 
Yıllık √  √ √

OCS
Doğrulayıcı Firma/

Belgelendirme 
Yıllık √  √ √

OCS BLENDED
Doğrulayıcı Firma/

Belgelendirme 
Yıllık √  √ √

OCS 100
Doğrulayıcı Firma/

Belgelendirme 
Yıllık √  √ √

RCS
Doğrulayıcı Firma/

Belgelendirme 
Yıllık √  √ √

RCS BLENDED
Doğrulayıcı Firma/

Belgelendirme 
Yıllık √  √ √

RCS 100
Doğrulayıcı Firma/

Belgelendirme 
Yıllık √  √ √

GRS
Doğrulayıcı Firma/

Belgelendirme 
Yıllık √  √ √

OEKO-TEX STD 100 Oeti 3 Yıllık √ √ √ √

FAIRTRADE Flocert 4 Yıllık √  √ √

SEDEX Doğrulayıcı Firma Yıllık   √ √

ZDCH Waste Water Doğrulayıcı Firma Yıllık √ √   

INDITEX Doğrulayıcı Firma Yıllık √ √ √ √

HM Doğrulayıcı Firma Yıllık   √ √

SLCP 
Sosyal Uyum Projesi

Değerlendirme 
Sistemi

  √ √

BCI Belgelendirme √    

COTTON USA Belgelendirme √    

US COTTON 
TRUST PROTOCOL

Belgelendirme √    

GS1 
TÜRKİYE TESCİL BELGESİ

Belgelendirme √    

GMO FREE 
TURKISH COTTON

Belgelendirme √    

Sertifika ve Denetimlerimiz
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Ürün / Üretim Sertifikaları ve 
Denetimleri

Denetimi Kimin 
Yaptığı

Denetimin 
Sıklığı 

Su 
Yönetimi

Atık Su 
Yönetimi

Katı Atık 
Yönetimi

Enerji 
Yönetimi

Emisyon 
Yönetimi

HIGG FEM
Doğrulayıcı 

Firma
Yıllık √ √ √ √ √

Ürün / Üretim Sertifikaları ve 
Denetimleri

Denetimi Kimin 
Yaptığı

Denetimin 
Sıklığı İş Sağlığı ve Güvenliği İstihdam ve Çalışma 

Koşulları

HIGG FSLM
Doğrulayıcı 

Firma
Yıllık √ √

LYCRA COMPANY ve LENZING: Firmadan sertifika almak için kumaşımızı teste gönderiyoruz. Bossa’ya ait 
global sürdürülebilirlik sertifikalarına ait detaylı bilgiler web sitemizde yer alıyor.
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Sivil Toplum Kuruluşları
Bossa’nın ya da Bossa Temsilcisinin 

Görevi / Katkısı

ATO - Adana Ticaret Odası Üyelik

ADASO - Adana Sanayi Odası Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı

ATB - Adana Ticaret Borsası Üyelik

ADSİAD - Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği Üyelik

Sektörel Dernek ve Birlikler
Bossa’nın ya da Bossa Temsilcisinin Görevi / 

Katkısı

PTSB - Pamuklu Tekstil Sanayi Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği

UPK - Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği (Sekiz yıl)

İPUD - İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Üyelik

AKİB - Akdeniz İhracatçı Birlikleri Üyelik

İTHİB - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği

TGSD - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Üyelik

TTSİS - Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Danışma Kurulu Üyeliği

Sektörel Girişimler ve İş Birlikleri
Bossa’nın ya da Bossa Temsilcisinin Görevi / 

Katkısı

Ellen MacArthur Foundation Sektörel veri paylaşımı

Denim Deal Kuruluşunda aktif rol 

Kurumsal Üyelikler
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Paydaş İletişim Platformlarımız
Tüm paydaş gruplarımıza yönelik kullandığımız düzenli diyalog platformlarımız aşağıda yer alıyor.

Paydaşlarımız İletişim Platformu İletişim Amacı / Konusu İletişim Sıklığı

Kilit Paydaşlar

Çalışanlar

İnternet, duyuru panoları İç iletişim Gerekli oldukça

Sürdürülebilirlik Anketi
Sürdürülebilirlik önceliklerini 

gözden geçirmek
Yılda bir kez

Müşteriler 

Birebir görüşmeler, fuarlar, 
e-bülten, Bossa Mobil 

Application, Dergi-Blue 
Magazine

Şirket, ürünler ve sektördeki 
gelişmelerin aktarılması

Yılda birkaç kez

Sürdürülebilirlik Anketi
Sürdürülebilirlik önceliklerini 

gözden geçirmek
Yılda bir kez

Hissedarlar 

Genel Kurul Yıllık sonuçların açıklanması
Yasal prosedüre uygun 
olarak gerekli oldukça

Sürdürülebilirlik Anketi
Sürdürülebilirlik önceliklerini 

gözden geçirmek
Yılda bir kez

Finansal Kurumlar İnternet Sitesi, Kamuyu 
Aydınlatma Platformu

Yasal prosedüre uygun içerik ve 
belge paylaşımı

Gerekli oldukça

Yatırımcılar İnternet Sitesi, Kamuyu 
Aydınlatma Platformu

Yasal prosedüre uygun içerik ve 
belge paylaşımı

Gerekli oldukça

Tedarikçiler İnternet Sitesi, fuarlar, 
birebir görüşmeler

Şirket, ürünler ve sektördeki 
gelişmelerin aktarılması

Altı ayda bir

Diğer Paydaşlar    

Üniversiteler ve 
Akademik Çevre

Birebir / online görüşmeler Akademisyenlerle bilgi alışverişi Yılda dört kez

Kamu ve 
Düzenleyici Kurumlar

Birebir / online görüşmeler
AOSB- Sanayi Odası-İTHİB ile 

bilgi alışverişi
Yılda bir kez

Sivil toplum kuruluşları Birebir / online görüşmeler Aktif üyelik faaliyetleri Yılda bir kez

Medya İnternet Sitesi
Şirketin faaliyetlerine yönelik 

bilgilendirme
Sürekli

Yerel Yönetimler Birebir görüşmeler, 
telefon/e-posta

Şirketin faaliyetlerine yönelik 
bilgilendirme

Gerekli oldukça

İşveren Sendikası Birebir görüşmeler, 
telefon/e-posta

Sektördeki gelişmelerin 
paylaşılması

Gerekli oldukça

İşçi Sendikası Birebir görüşmeler Çalışanların sosyal beklentileri Haftada bir (Şube ile)

Yerel Halk (Tesisin 
bulunduğu bölgede yaşayanlar)

İnternet sitesi, 
sosyal medya

Şirketin faaliyetlerine yönelik 
bilgilendirme

Gerekli oldukça
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Sosyal Performans Göstergeleri

İstihdam Verileri

Toplumsal Cinsiyete Göre 2019 2020 2021

 Kadın 110 111 107

 Erkek 1.230 1.246 1.244

 Toplam 1.340 1.357 1.351

İstihdam Türüne ve 
Toplumsal Cinsiyete Göre

2019 2020 2021

 Beyaz Yaka - Kadın 64 63 62

 Beyaz Yaka - Erkek 136 150 144

 Mavi Yaka - Kadın 46 48 45

 Mavi Yaka - Erkek 1.094 1.096 1.100

 Toplam 1.340 1.357 1.351

Sözleşme Türüne ve 
Toplumsal Cinsiyete Göre

2019 2020 2021

 Sürekli - Kadın 110 111 107

 Sürekli - Erkek 1.230 1.246 1.244

 Toplam 1.340 1.357 1.351

Performans Göstergeleri
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Devir Oranı 2019 2020 2021

Çalışan Devir Oranı* 7,0 5,0 4,4

Ortalama Hizmet Süresi (Yıl) 2019 2020 2021

Tüm Çalışanlar 9,95 11,59 10,95

Ortalama Hizmet Süresi (Yıl) 2019 2020 2021

Beyaz Yaka 7,67 8,55 8,23

Mavi Yaka 10,45 12,33 11,57

Ortalama Hizmet Süresi (Yıl) 2019 2020 2021

 Kadın 7,75 8,92 8,49

 Erkek 10,1 11,79 11,15

* Hesaplama formülü: İşten ayrılan personel sayısı / toplam personel sayısı x 100
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İş Sağlığı ve Güvenliği Verileri

Bossa Çalışanları 2019 2020 2021

Kaza Sıklık Oranı* 7,63 6,48 10,48

Kaza Sıklık Oranı (Kayıtlı)** 19,45 20,74 30,14

Alt İşveren Çalışanları 2019 2020 2021

Kaza Sıklık Oranı* 18,89 24,93 16,75

Kaza Sıklık Oranı (Kayıtlı)** 37,79 40,51 43,07

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimleri

2020 2021

İSG Eğitimi Alan Kişi 
Sayısı

Toplam İSG Eğitim 
Süresi (Saat)

İSG Eğitimi Alan Kişi 
Sayısı

Toplam İSG Eğitim 
Süresi (Saat)

581 6.508 820 9.104

*Yüksek öneme sahip, üç günden fazla iş günü kaybıyla sonuçlanan iş kazaları ile hesaplanır. Ölümlü kazalar hariçtir.
**Ölüm dahil tüm iş kazaları

İş Sağlığı Güvenliği Verileri Açıklamaları

İlk yardım seviyesindeki kazalar gün kayıplı ise kaza sıklık oranına dahildir. 
Kayıp gün oranı takvim gününe göre hesaplanır. 
Kazanın olduğu günden itibaren başlanır. 
Ölümlü kaza sayısı, kayıtlı kaza sıklık oranında (+1 iş kazası olarak) dikkate alınır. 

Kaza Sıklığı: Bir milyon iş saatinde gerçekleşen kaza sayısı
KS=Toplam Kaza Sayısı / (Toplam Çalışan Sayısı x 300 Gün x 7,5 Saat) - (Toplam Kayıp Gün x 7,5 Saat) x 1.000.000
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İSG Yönetim Sistemi ile Kapsanan Diğer Çalışanlar Sayısı Toplam içindeki 
Yüzdesi

Şirket çalışanı olmayan, İSG Yönetim Sisteminde kapsanan, işi ve 
çalışma yeri şirket tarafından kontrol edilen kişiler 
(Yemekhane, özel güvenlik, stajyerler, kiralık işçiler, İŞKUR’lu çalışanlar)

55 0,05

Şirket çalışanı olmayan, iç denetime tabi olan bir İSG Yönetim 
Sisteminde kapsanan, işi ve çalışma yeri şirket tarafından kontrol 
edilen kişiler 
(Yemekhane, özel güvenlik, İŞKUR’lu çalışanlar) 

37 0,03

Şirket çalışanı olmayan, iç denetime tabi olan ve bağımsız bir kuruluş 
tarafından sertifikası verilen bir İSG Yönetim Sisteminde kapsanan, işi 
ve çalışma yeri şirket tarafından kontrol edilen kişiler 
(Yemekhane ve özel güvenlik personelleri)

35 0,03
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Çevresel Performans Göstergeleri

Çevresel Yatırımlarımız

Genel Çevre Giderlerimiz (USD) 2019 2020 2021

Atık Bertarafı 5.634 3.832 21.823

Atık Geri Dönüşümü 727 1.160 2.338

Emisyon Yönetimi 21.303 0 18.862

Danışmanlık 3.964 5.564 4.854

Toplam 31.629 10.556 47.878

Su Yönetimi Verileri

Su Çekimi (lt/yıl) 2017 2018 2019 2020 2021

3. Partilerden Alınan 
(Şebeke-OSB vb.)

2.361.772.000 2.530.870.000 2.696.452.000 2.025.633.000 1.631.840.000

Su Deşarjı (lt/yıl) 2017 2018 2019 2020 2021

3. Partilere Gönderilen 
(Kanalizasyon-OSB vb.)

2.080.091.000 2.229.938.000 2.312.891.000 1.722.340.000 1.474.169.000

Su Yoğunluğu* 2017 2018 2019 2020 2021

Su Yoğunluğu (lt/mt) 79,87 75,97 68,67 63,50 36,18

Yeniden Kullanılan 
Su Miktarı (lt)

2017 2018 2019 2020 2021

Yeniden Kullanım 70.853.000 88.580.000 107.858.000 178.256.000 303.038.000

* Su yoğunluğunu sadece kumaş üretiminde kullandığımız su miktarı üzerinden hesapladık. İşletme harici kullanılan suların sayaçları ayrıdır.
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Hammadde ve Malzeme Yönetimi Verileri

Boyarmadde ve Kimyasal 
Yoğunluğu

2017 2018 2019 2020 2021

Boyarmadde ve Kimyasal 
Yoğunluğu (kg/mt)

0,503 0,453 0,463 0,419 0,359

Atık Su Nötralizasyonu 2017 2018 2019 2020 2021

Atık Su Nötralizasyonu 
(kg/mt)

0,113 0,087 0,092 0,076 0,060

Kostik Soda Yoğunluğu 2017 2018 2019 2020 2021

Kostik Soda Yoğunluğu 
(kg/mt)

0,290 0,290 0,240 0,220 0,180

Atık Yönetimi Verileri

Bertaraf Yöntemine Göre 
Toplam Atık (Ton) 

(Tehlikeli ve Tehlikesiz)
2017 2018 2019 2020 2021

Geri Kazanım (Yeniden 
kullanım amaçlı)

162,30 159,00 156,05 109,99 58,50

Geri Dönüşüm 1.965,90 939,24 877,08 812,50 970,02

Düzenli Depolama 0,59 0,80 0,67 0,02 0,55

Enerji Geri Kazanım 
(Yeniden kullanım amaçlı)

38,71 105,14 169,60 120,12 241,72

Yakma 0,10 0,08 0,09 0,08 0,06

Toplam 2.167,61 1.204,26 1.203,48 1.042,71 1.270,85
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Enerji Yönetimi Verileri

Yenilenemez Doğrudan Enerji 
Kaynaklarından Tüketilmiş Enerji 

2017 2018 2019 2020 2021

Doğal Gaz (sm3) 
Doğrudan Tüketilen

11.763.556 11.244.264 12.916.430 10.876.137 13.092.183

Doğal Gaz (sm3) 
Kojenerasyonda Kullanılan

1.912.354 6.426.747 6.510.293 3.897.686 4.583.430

Mazot (litre) 40.739 53.708 33.323 29.642 25.044

Yenilenemez Enerji 
Kaynaklarından Satın Alınmış ve 
Tüketilmiş Dolaylı Enerji

2017 2018 2019 2020 2021

Elektrik (kWh) 63.135.210 55.102.307 63.668.052 51.600.249 59.395.295

Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarından Satın Alınmış ve 
Tüketilmiş Dolaylı Enerji

2017 2018 2019 2020 2021

Elektrik (kWh) (IREC) 0 0 0 1.600.000 3.960.000

Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarından Üretilmiş ve 
Tüketilmiş Dolaylı Enerji

2017 2018 2019 2020 2021

Elektrik (kWh) (GES) 0 0 0 2.500.963 8.928.806

Toplam Elektrik Tüketimi 2017 2018 2019 2020 2021

Elektrik (kWh) 63.135.210 55.102.307 63.668.052 55.701.212 72.284.101

Enerji Yoğunluğu 2017 2018 2019 2020 2021

Enerji Yoğunluğu (MJ/mt) 28,40 29,34 27,66 26,90 23,28

88 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2021



Emisyon Yönetimi Verileri

Kapsam 1 (kg CO2e) 2017 2018 2019 2020 2021

TOPLAM 
(Doğal gaz, mazot)

27.937.004 36.101.046 39.618.293 30.140.938 36.032.857

Kapsam 2 (kg CO2e) 2017 2018 2019 2020 2021

TOPLAM (Elektrik) 29.105.332 25.402.164 29.350.972 23.787.715 27.381.231

Toplam Kapsam 1 ve 2 
(kg CO2e)

2017 2018 2019 2020 2021

TOPLAM 57.042.336 61.503.210 68.969.265 53.928.653 63.414.088

Emisyon Yoğunluğu 
(kg CO2e/mt)

2017 2018 2019 2020 2021

Kapsam 1 (kg CO2e/mt) 1,070 1,227 1,142 1,073 0,908

Kapsam 2 (kg CO2e/mt) 1,114 0,863 0,846 0,847 0,690

Emisyon Yoğunluğu 
(kg CO2e/mt)

2,184 2,090 1,989 1,919 1,597

DEFRA 2021: Doğal gaz 2,03473 kg CO2e/m3 ve Mazot 2,70553 kg CO2e/litre
IEA 2017: Elektrik 0,461 kg CO2e/ kWh
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GRI İçerik İndeksi

GRI 102: GENEL BİLDİRİMLER 2016 Açıklamanın 
Rapordaki Yeri

 Kurumsal Profil Sayfa / Açıklama

102-1 Kuruluşun adı 2

102-2 Faaliyetler, markalar, ürünler ve hizmetler 10, 52

102-3 Kuruluşun genel merkezinin bulunduğu yer 2

102-4 Kuruluşun üretim merkezlerinin bulunduğu ülkeler 2

102-5 Mülkiyetin ve kanuni yapının niteliği Anonim Şirket

102-6 Hizmet verilen pazarlar 10-11

102-7 Kuruluşun ölçeği 13

102-8 Çalışanlar ve diğer işçiler ile ilgili bilgi 10, 81-82

102-9 Tedarik zinciri 22, 31-32

102-10 Kuruluş ve tedarik zinciriyle ilgili gerçekleşen değişiklikler Bu ilk rapordur.

102-11 İhtiyatlılık İlkesi veya yaklaşımı 48-51

102-12 Harici girişimler 4

102-13 Kurumsal üyelikler 78

GRI 101: TEMEL 2016

GRI Raporlama Hizmetleri Bölümü, Materiality Disclosures Service hizmetini vermek üzere yaptığı gözden 
geçirme sonucunda, 102-40 ile 102-49 arasında yer alan açıklama referanslarının GRI içerik endeksinde 
açıkça sunulmuş ve bu referansların rapor içindeki ilgili bölümlerle uyumlu olduğu görülmüştür. Bu hizmet 
raporun Türkçe versiyonu üzerinde gerçekleştirilmiştir.
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GRI 102: GENEL BİLDİRİMLER 2016 Açıklamanın 
Rapordaki Yeri

 Strateji Sayfa / Açıklama

102-14 En üst düzey karar mercii beyanı 5

102-15 Kilit etkiler, risk ve fırsatlar 20-22

 Etik ve Dürüstlük  

102-16 Değerler, ilkeler, standartlar ve davranış normları 19

102-17 Etik ile ilgili öneri ve bildirim mekanizmaları 19 

 Yönetişim  

102-18 Yönetişim yapısı 16, 34

 Paydaş Katılımı  

102-40 Paydaş gruplarının listesi 35

102-41 Toplu iş sözleşmesi anlaşmaları 70

102-42 Paydaşların belirlenmesi ve seçilmesi 35

102-43 Paydaş katılımı yaklaşımı 36

102-44 Kilit konular ve paydaşların öncelikleri 36-37 

 Raporlama  

102-45 Konsolide bilançolara veya eşdeğer belgelere dâhil edilen bütün kurumlar 4

102-46 Rapor içeriği ve konu sınırlarının tanımlanması 39

102-47 Öncelikli konuların listesi 37, 39

102-48 Tekrar eden bilgiler Bu ilk rapordur.

102-49 Raporlamadaki değişiklikler Bu ilk rapordur.

102-50 Raporlama dönemi 4

102-51 Önceki raporun tarihi Bu ilk rapordur.

102-52 Raporlama döngüsü Yıllık

102-53 Rapor ve içeriği ile ilgili sorular için iletişim bilgileri 99

102-54 GRI Standartlarına göre seçilen uyumluluk seçeneği 4

102-55 GRI içerik indeksi 90

102-56 Dış güvence Yapılmadı.
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GRI 200-300-400 KONUYA ÖZEL STANDARTLAR 2016

GRI 200 EKONOMİK STANDARTLAR SERİSİ Açıklamanın 
Rapordaki Yeri

 GRI 201 Ekonomik Performans 2016 Sayfa 

GRI 103 
Yönetim 

Yaklaşımları 
2016

103-1 Öncelikli konular ve sınırları 39 

103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri 44

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 44

GRI 201 
Ekonomik 

Performans 
2016

201-2 İklim değişikliğine bağlı risk ve fırsatlar ve finansal yansımalar 21

GRI 400 SOSYAL STANDARTLAR SERİSİ Açıklamanın 
Rapordaki Yeri

 GRI 401 İstihdam 2016  Sayfa

GRI 103 
Yönetim 

Yaklaşımları 
2016

103-1 Öncelikli konular ve sınırları 39

103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri 70-71, 83

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 70-71

GRI 401 
İstihdam 

2016

401-1 İşe yeni alınan çalışanlar ve çalışan devri 71

401-2 Tam zamanlı çalışanlara sağlanan yan haklar 71

401-3 Doğum izni 71

 GRI 403 İş Sağlığı ve Güvenliği 2018  

GRI 103 
Yönetim 

Yaklaşımları 
2016

103-1 Öncelikli konular ve sınırları 39

103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri 68-69

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 68-69 

GRI 403 
İş Sağlığı ve 
Güvenliği 

2018

403-1 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi 68

403-2 Tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve vaka araştırması 69 

403-3 İş sağlığı hizmetleri 69

403-5 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işçi eğitimleri 84

403-8 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kapsamındaki işçiler 85 

403-9 İşle ilgili yaralanmalar 69 

403-10 İşle ilgili hastalıklar 69

 GRI 404 Eğitim ve Öğretim 2016  

GRI 103 
Yönetim 

Yaklaşımları 
2016

103-1 Öncelikli konular ve sınırları 39 

103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri 72-73 

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 72-73

GRI 404 
Eğitim ve 
Öğretim 

2016

404-1 Çalışan başına yıllık ortalama eğitim saati 41 

404-2 Çalışan gelişimini destekleyen yetenek yönetimi ve yaşam boyu öğrenim programları 73 

404-3 Düzenli performans ve kariyer gelişim değerlendirmesine tabi çalışanların yüzdesi 70 
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GRI 300 ÇEVRESEL STANDARTLAR SERİSİ Açıklamanın 
Rapordaki Yeri

  GRI 301 Malzemeler 2016  Sayfa

GRI 103 
Yönetim 

Yaklaşımları 
2016

103-1 Öncelikli konular ve sınırları 39 

103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri 60-62 

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 60-62

 GRI 301 
Malzemeler 

2016

301-1 Kullanılan malzemelerin ağırlığı ve hacmi 87

301-2 Geri dönüştürülmüş girdi malzemeler 29-30, 41 

301-3 Kullanım sonunda yeniden kullanmak ya da geri dönüşüm amacıyla toplanan ürünler ve paketleme malzemeleri 29-30, 41 

 GRI 302 Enerji 2016  

GRI 103 
Yönetim 

Yaklaşımları 
2016

103-1 Öncelikli konular ve sınırları 39 

103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri 63-65

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 63-65

GRI 302 Enerji 
2016

302-1 Kurum içinde tüketilen enerji 88 

302-3 Enerji yoğunluğu 88 

302-4 Enerji tüketiminde azaltım 88

302-5 Ürün ve hizmetlerin enerji gereksinimlerindeki azaltımlar 88 

 GRI 303 Su ve Atık Su 2018  

GRI 103 
Yönetim 

Yaklaşımları 
2016

103-1 Öncelikli konular ve sınırları 39

103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri 56-58 

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 56-58 

GRI 303 
Su ve Atık Su 

2018

303-1 Ortak bir kaynak olan su ile etkileşim 56-58 

303-2 Atık su deşarjı ile ilgili etkilerin yönetimi 56-58 

303-3 Su çekimi 86

303-4 Su deşarjı 86 

 GRI 305 Emisyonlar 2016  

GRI 103 
Yönetim 

Yaklaşımları 
2016

103-1 Öncelikli konular ve sınırları 39

103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri 63-65

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 63-65 

GRI 305 
Emisyonlar 

2016

305-1 Doğrudan sera gazı (GHG) emisyonları (Kapsam 1) 89 

305-2 Dolaylı sera gazı (GHG) emisyonları (Kapsam 2) 89

305-4 Sera gazı (GHG) emisyon yoğunluğu 89 

305-5 Sera gazı (GHG) emisyon azaltımı 89

 GRI 306 Atık 2020  

GRI 103 
Yönetim 

Yaklaşımları 
2016

103-1 Öncelikli konular ve sınırları 39 

103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri 60-62 

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 60-62  

GRI 306 
Atık 2020

306-1 Atık oluşumu ve atıkla ilgili belirgin etkiler 60-62 

306-2 Atıkla ilgili belirgin etkilerin yönetimi 60-62  

306-3 Oluşan / ortaya çıkan atık 87 

306-4 Bertarafa gönderilmeyen atık (yeniden kullanılan, geri dönüştürülen vb.) 87

306-5 Bertarafa gönderilen atık (yakma, gömme vb.) 87
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Kategori İlke Adı 
ve Kodu İlke Açıklaması Uyum 

Durumu Açıklama 

Genel

A1. 
Strateji, 

Politika ve 
Hedefler

Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler 
ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin 
bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri 
vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya 
açıklar.

Tam Uyum

Yönetim Kurulu ve 
Yönetişim Yapısı

Paydaş Katılımı ve 
Önceliklendirme Analizi

ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. 
Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli 
hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.

Tam Uyum Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

A2. 
Uygulama / 

İzleme

ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri 
belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında 
gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükârda Kurul’un 
ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması 
için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna 
raporlar.

Tam Uyum Sürdürülebilirlik Yönetim Yapısı

Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem 
planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.

Tam Uyum
Ar-Ge ve İş Birlikleri
Sektörel İş Birlikleri

Sürdürülebilir Yatırımlar

ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında 
karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı 
halinde, KPG’leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte 
sunar.

Tam Uyum

Performans Göstergelerimiz

(Bossa’da kumaştan önce iplik 
üretimi de olduğundan birebir 

aynı proseslere sahip firmalarla 
karşılaştırmak gerekir. Öncelikli 
amacımız kendi iç hedeflerimizle 

kendi performansımızı sürekli 
iyileştirmektir.)

İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik 
performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.

Tam Uyum Ar-Ge ve İş Birlikleri

A3. 
Raporlama

Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az 
bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin 
bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.

Tam Uyum
Sürdürülebilirlik Raporlarımızı 

2019’dan bu yana yayınlıyoruz.

Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin 
anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir 
anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet 
sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan 
karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.

Tam Uyum
Sürdürülebilirlik Raporlarımızı 

2019’dan bu yana yayınlıyoruz.

Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım 
kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her 
türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.

Tam Uyum
Sürdürülebilirlik Raporlarımızı 

2019’dan bu yana yayınlıyoruz.

Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.

Tam Uyum
Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçlarına Katkımız

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya 
sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.

Tam Uyum
Bossa Cares Sürdürülebilir 

Denim Programı

A4. 
Doğrulama

Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence 
sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans 
ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin 
artırılması yönünde gayret gösterir.

Tam Uyum

2020-2021 döneminde 
doğrulama yapılmadı. 

2022 hedefimiz tüm enerji, 
emisyon ve su verilerinin dış 
doğrulamasının yapılmasıdır.

SPK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU
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Kategori İlke Adı 
ve Kodu İlke Açıklaması Uyum 

Durumu Açıklama

Çevresel B. Çevresel 
İlkeler

Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, 
çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve 
programlarını açıklar.

Tam Uyum

Bossa Cares Sürdürülebilir 
Denim Programı

Sürdürülebilir Markalar, 
Ürünler ve Teknikler

Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları 
açıklar.

Tam Uyum
Bossa Cares Sürdürülebilir 

Denim Programı

Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek 
çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama 
süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.

Tam Uyum
Değer Zincirinde 

Sürdürülebilirlik Etkilerimiz

Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey 
sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.

Tam Uyum Sürdürülebilirlik Yönetim Yapısı

Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların 
yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.

Tam Uyum

Ar-Ge Merkezinde proje sahibi 
çalışanımıza, proje hakem 

onayından sonra, gerçekleşen 
harcamanın binde ikisi kadar 

teşvik veriyoruz.

Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini 
açıklar.

Tam Uyum
Sürdürülebilir Markalar, Ürünler 

ve Teknikler

İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik 
performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.

Tam Uyum

Su ve Atık Su Yönetimi
Hammadde ve 

Malzeme Yönetimi
Enerji ve Emisyon Yönetimi

Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri 
boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve 
müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.

Tam Uyum
Paydaş Katılımı ve 

Önceliklendirme Analizi

Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika 
oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi 
olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş 
birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.

Tam Uyum Kurumsal Üyeliklerimiz

Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), 
Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji 
yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) 
ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir 
bir şekilde raporlar.

Tam Uyum
Çevresel Performans 

Göstergelerimiz

Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, 
metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.

Tam Uyum
Çevresel Performans 

Göstergelerimiz

Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin 
durumunu açıklar (artış veya azalma).

Tam Uyum
Çevresel Performans 

Göstergelerimiz

Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu 
hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar 
Konferansı’nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye 
edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen 
ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.

Tam Uyum

Mevcut hedeflerimiz bilime 
dayalı hedefler olmamakla 

beraber LCA çalışmaları 
kapsamında bilimsel hedefler 
belirleme konusunda ilerleme 

kaydettik.
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Kategori İlke Adı 
ve Kodu İlke Açıklaması Uyum 

Durumu Açıklama

Çevresel B. Çevresel 
İlkeler

İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar. Tam Uyum Sürdürülebilir Yatırımlarımız

Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme 
veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların 
sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını 
açıklar.

Tam Uyum

Sürdürülebilir Markalar, 
Ürünler ve Teknikler 

Sertifikasyonlar

Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler 
ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç 
ve maliyet tasarruflarını açıklar.

Tam Uyum

Su ve Atık Su Yönetimi
Hammadde ve 

Malzeme Yönetimi
Enerji ve Emisyon Yönetimi

Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç) raporlar ve enerji 
tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.

Tam Uyum
Çevresel Performans 

Göstergelerimiz

Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma 
hakkında bilgi sağlar.

Tam Uyum Enerji ve Emisyon Yönetimi

Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu 
elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.

Tam Uyum Enerji ve Emisyon Yönetimi

Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar. Tam Uyum
Sürdürülebilir Yatırımlar

Enerji ve Emisyon Yönetimi

Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim 
ve emisyon azaltım miktarını açıklar.

Tam Uyum Enerji ve Emisyon Yönetimi

Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen 
ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak 
bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri 
dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) 
raporlar.

Tam Uyum

Su ve Atık Su Yönetimi

Çevresel Performans 
Göstergelerimiz

Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma 
sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) 
dâhil olup olmadığını açıklar.

Tam Uyum
Faaliyetlerimiz herhangi bir 

karbon fiyatlandırma sistemine 
dahil değildir.

Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini 
açıklar.

Tam Uyum
Raporlama döneminde biriken 
veya satın alınan karbon kredisi 

mevcut değildir.

Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını 
açıklar.

Tam Uyum
Karbon fiyatlandırması 

uygulanmıyor.

Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar. Tam Uyum
Gönüllü olarak Ellen Mac 

Arthur Vakfına üye olduk ve 
araştırmalarına veri sağlıyoruz.
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Kategori İlke Adı 
ve Kodu İlke Açıklaması Uyum 

Durumu Açıklama

Sosyal

C1. 
İnsan 

Hakları 
ve Çalışan 

Hakları

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye’nin onayladığı ILO 
Sözleşmelerine ve Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen 
hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal 
İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı 
ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya 
açıklar.

Tam Uyum Bossa İş Etiği Kuralları

İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini 
de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın 
istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek , dini inanç, dil, ırk, etnik 
köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer 
verir.

Tam Uyum Bossa İş Etiği Kuralları

Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük 
gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin 
gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.

Tam Uyum Sağ Salim

Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı 
önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi 
çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.

Tam Uyum Sağ Salim

Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, 
tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve 
yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve 
anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık 
çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik 
olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.

Tam Uyum İş Etiği Yönetimi

İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş 
kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza 
istatistiklerini açıklar.

Tam Uyum İş Sağlığı ve Güvenliği

Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve 
kamuya açıklar.

Tam Uyum Bossa KVKK Politikası

Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve 
pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.

Tam Uyum Bossa İş Etiği Kuralları 

Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana 
erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.

Tam Uyum
İstihdam ve Çalışan Bağlılığı

(Eğitim bursları sağlıyoruz.)

Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme 
toplantıları ve eğitim programları düzenler.

Tam Uyum

Paydaş Katılımı ve 
Önceliklendirme Analizi

(Beyaz yaka çalışanlarımız 
sürdürülebilirlik strateji anketine 

katılıp katkıda bulundular.)
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Kategori İlke Adı 
ve Kodu İlke Açıklaması Uyum 

Durumu Açıklama

Sosyal

C2. 
Paydaşlar, 

Uluslararası 
Standartlar 

ve
İnisiyatifler

Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, 
müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, 
hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini 
dikkate alarak yürütür.

Tam Uyum

Paydaş Katılımı ve 
Önceliklendirme Analizi

(Müşterilerimiz sürdürülebilirlik 
strateji anketine katılıp katkıda 

bulundular.)

Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti 
politikası düzenler ve kamuya açıklar.

Tam Uyum
Müşteri Memnuniyeti Yönetim 

Sistemi Politikası

Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, 
hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik 
faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.

Tam Uyum Paydaş İletişim Platformlarımız

Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık 
Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre 
Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu 
(SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) 
kamuya açıklar.

Tam Uyum

2021 Entegre Faaliyet 
Raporumuzu GRI Temel 

Seçeneğine uygun olarak 
hazırladık.

İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator 
Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu 
Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri 
(Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil 
Prensipleri gibi) kamuya açıklar.

Tam Uyum

Listeli kurumların imzacısı 
değiliz.

Gönüllü olarak Ellen Mac Arthur 
Vakfına üyeyiz. 

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik 
endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI 
ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.

Tam Uyum

Borsa İstanbul sürdürülebilirlik 
endeksi değerlemeleri için 
2022’de başvuru yapmayı 

planlıyoruz.

Kurumsal 
Yönetim

D. 
Kurumsal
Yönetim
İlkeleri

II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 
zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm 
Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.

Tam Uyum
Kurumsal Yönetim Raporlaması 

yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki 
ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.

Tam Uyum
Kurumsal Yönetim Raporlaması 

yapıyoruz.

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin 
ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için 
gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin 
belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.

Tam Uyum
Kurumsal Yönetim Raporlaması 

yapıyoruz.

Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile 
sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması 
konusunda çalışır.

Tam Uyum Eğitim ve Gelişim

Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye 
olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.

Tam Uyum Ellen Mac Arthur Vakfına üyeyiz.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine 
yönelik politika ve programlarını açıklar.

Tam Uyum

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 
kapsamında çalışanlara etik 
eğitimi sağlıyoruz. Konuyla 

ilgili olası bildirimler etik hattı 
üzerinden iletilebilir ve etik 

kurulu tarafından çözümlenir.
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RAPOR İLETİŞİMİ 

Mali İşler

Soner Sakın

E-posta: maliisler@bossa.com.tr

Strateji ve İş Geliştirme

Besim Özek

E-posta: surdurulebilirlik@bossa.com.tr

Sürdürülebilirlik ve Raporlama Danışmanı 

e-posta: elif@sercomconsulting.com

www.sercomconsulting.com

Tasarım ve Uygulama

e-posta: tarkan@t2tasarim.com
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https://m.facebook.com/bossagroup/
https://www.instagram.com/bossadenim/
https://twitter.com/Bossadenim
https://www.linkedin.com/company/bossa/
https://www.youtube.com/user/BossaGroup
http://www.bossa.com.tr/


Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 

Acıdere OSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam/ADANA
Telefon: +90 322 355 20 00

Faks: +90 322 346 75 54
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