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Rapor Hakkında
Borusan Grubu olarak yürüttüğümüz faaliyetler sonucu oluşan
etkileri çevresel, sosyal ve ekonomik başlıklarda ele alıyoruz.
Bu etkileri yönetim yaklaşımımızı, performans çıktılarımız
ile birlikte düzenli olarak yayınladığımız sürdürülebilirlik
raporlarımız aracılığıyla paydaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.

Geçmiş yıllara ait sürdürülebilirlik raporlarımıza internet sitemizin
sürdürülebilirlik bölümünden ulaşabilirsiniz.
Raporumuz, KPMG Sürdürülebilirlik Hizmetleri Ekibi danışmanlığında hazırlanmış olup, raporda paylaştığımız
veriler dış denetime tabi tutulmamıştır.

2009 yılından bu yana düzenli olarak yayınladığımız ve bu çalışma
ile onuncusunu hazırladığımız Sürdürülebilirlik Raporumuz,
Borusan Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz üretim, makina
ve güç sistemleri, otomotiv, lojistik ve enerji sektörlerinde 01.01.2019
– 31.12.2020 tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz
faaliyetleri kapsayan sürdürülebilirlik çalışmalarımızı yansıtıyor.
Raporumuzda paylaştığımız tüm performans verileri, Borusan
Grubu’nun toplam cirosunun %83’ünü oluşturan Borusan
Mannesmann, Borçelik, Supsan, Cat, Borusan Otomotiv
Grubu, Borusan Lojistik, Borusan Limanı ve Borusan EnBW
Enerji şirketlerinin Türkiye operasyonlarını kapsıyor. Kerim Çelik
markasının faaliyetlerine ait veriler ise Borçelik verileri kapsamında
konsolide ediliyor. Aksi belirtilmediği takdirde, diğer Borusan Grup
Şirketleri’ne ait performans verileri bu rapor kapsamına dahil
edilmemiştir.
Raporumuz, 2006 yılından bu yana imzacısı olduğumuz Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) Prensipleri’ne uygun
olarak hazırlanan Yıllık İlerleme Bildirim Raporu niteliğinde olup,
GRI Standartları Temel seçeneğine uyumlu olarak hazırlanmıştır.
İçerik kapsamında yer verdiğimiz GRI Standartları’nın
raporumuzun hangi bölümünde ele alındığını “GRI İçerik Endeksi”
tablosunda takip edebilirsiniz.
2020 yılında Borusan Grubu olarak geliştirdiğimiz Sürdürülebilirlik
Stratejimiz kapsamında belirlediğimiz İklim, İnsan ve İnovasyon
değer alanlarımız raporumuzun temel bileşenleridir. Önümüzdeki
dönemde bu değer alanlarında yaratacağımız etkiyi ve
performansımızı, 2022 yılının ilk yarısında yayınlamayı planlıyoruz.
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Yönetim Kurulu
Başkanı’nın Mesajı

Grup CEO Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Değerli Paydaşlarımız,

Borusan Holding olarak 77 yıldır üretiyor,
değer yaratıyor ve sürekli iyileştirme esaslı iş
modelimizle, faaliyet gösterdiğimiz 5 sektörde
her dönemde ortaya koyduğumuz başarının haklı
gururunu yaşıyoruz. COVID-19 pandemisinde
de Borusan Grubu olarak ülke ekonomisine katkı
sağlamanın ötesinde yarını yönetebilmek için
bugünden aldığımız önlemler ve yeteneklerimizle
iş ortaklarımızın ve paydaşlarımızın beklentilerini
karşılarken, Grup olarak yürüttüğümüz tüm
çalışmaları başarılı bir şekilde hayata geçirdik.

Evimiz dediğimiz dünyamız büyük bir tehdit
altında. İçinden geçtiğimiz dönemde doğal
kaynaklarımız hızla tükenirken iklim krizi en büyük
tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Yıllardır süregelen
israf odaklı alışkanlıklar, bilinçsiz tüketimler
nedeniyle bugün gelecek nesillere yaşanabilir bir
dünya bırakabilme endişesi yaşıyoruz. Geldiğimiz
noktada
alışkanlıklarımızı
tekrar
gözden
geçirmemiz ve daha sorumlu bireyler ve kurumlar
olarak sürdürülebilirliği hayatımızın, iş yapış
şekillerimizin merkezine almamız gerekiyor.

2020 yılında Borusan Grubu olarak sahip olduğumuz dijital altyapı ve
engin tecrübelerimizle istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Değer zincirinin
her halkasında, tüm üretim ve hizmet süreçlerinde paydaş memnuniyeti
sağlayarak katma değer yaratan bir Grup olmayı ilke edindik. İnsan
odaklı kurum kültürümüzden aldığımız ilhamla müşteri ve pazarın
ihtiyaçlarını anlamaya, yaratıcı ve inovatif çözümler geliştirmeye
yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Borusan Grubu olarak stratejimizi içinde bulunduğumuz çağın
gerekliliklerine uygun hale getirerek, bütüncül bir bakış açısı ile gözden
geçirdik. Sürdürülebilirlik stratejimizi “İklim, İnsan ve İnovasyon” odak
alanlarından ilham alarak şekillendirdik. “ i 3 ” stratejimiz çerçevesinde
çoğul değer yaratma yaklaşımıyla attığımız her adımı ölçümlenebilir
hedeflerle zenginleştirmeyi amaçlarken toplumsal ve çevresel anlamda
uzun vadeli değer yaratarak izimizi bırakmayı hedefliyoruz.
Donanımlı Ar-Ge kaynağımızdan aldığımız güçle kurumumuzu sürdürülebilir
bir şekilde büyütürken, ürün ve hizmetlerimizi “ i 3 " stratejimizle uyumlu
hale getiriyoruz. Borusan Holding olarak 200 yıllık bir şirket olma
yolculuğumuzda ülkemiz ve dünya için daha iyi bir gelecek düşlüyor,
tasarlıyor ve gerçeğe dönüştürüyoruz.

Geçtiğimiz günlerde tüm paydaşlarımızın
dikkatine sunduğumuz Borusan Sürdürülebilirlik
Rehberimizde de açıkladığımız gibi dünyadan,
insandan ve inovasyondan aldığımız ilham
doğrultusunda hedeflerimizi gerçekleştirmeyi
amaçlıyoruz. 2009 yılından beri düzenli olarak
yayımladığımız Sürdürülebilirlik Raporumuz
ise bu yolculukta ne kadar ilerlediğimizin
önemli bir kanıtı. Farklı sektörlerde hizmet
veren şirketlerimizin hayata geçirdikleri
sürdürülebilirlik çalışmaları bize hem ilham
veriyor hem de motivasyon sağlıyor.

Borusan olarak sürdürülebilirlik yolculuğumuza 2006 yılında
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atarak
başladık. 200 yıllık bir şirket olma hedefimizi 77 yıllık köklü kurum
kültürümüzle beslerken iklim krizine karşı verdiğimiz mücadeleden
güç, insan ve topluma yaptığımız yatırımdan ilham, inovatif fikirlere
verdiğimiz değerden yeni olanı yaratma arzusunu aldık.

Hedef ve stratejilerimizi siz değerli paydaşlarımıza
da sunuyor, bu yolculukta sizlerle hareket
ederek yaşanabilir yarınlara birlikte ve çok
daha erken kavuşabileceğimize inanıyorum.
Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda emeği geçen
tüm paydaşlarımıza ve arkadaşlarıma destekleri
için teşekkürlerimi sunuyor, bu alandaki
performansımızı yansıtan 10. Sürdürülebilirlik
Raporumuzu beğeniyle okumanızı diliyorum.

2020 yılında sürdürülebilirlik stratejimizi yeniden ele alarak
yolculuğumuzu daha sağlam temeller üzerine oturttuk. İklim, İnsan
ve İnovasyon “İi 3 ” odağındaki sürdürülebilirlik yolculuğumuzda
dünyadan ilham alıp geleceğe ilham verme yaklaşımını benimsedik.
“ i 3 ” anlayışını hayata geçirirken şirketlerimizde birim üretim
başına sera gazı salımı ve atıkları sıfırlamaktan suyu döngüsel
olarak kullanmaya, güvenli çalışma ortamı kültürü yaratmaktan
sürdürülebilirlik için inovasyona kadar tüm sürdürülebilirlik bağlamını
kapsayacak hedeflerimizi yakalamak için çalışıyoruz. Grup
şirketlerimiz kapsamında yenilenebilir enerji projelerine yaptığımız
yatırımlarla çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi hedefliyoruz. İklim
odak alanımız ışığında, önümüzdeki dönemlerde de temiz enerji
kullanımını artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam ederek, sıfır
karbonlu iş modelleriyle faaliyetlerimizi yeniden kurgulayacağız.

Saygılarımla,_

Ahmet Kocabıyık

Yönetim Kurulu Başkanı
Borusan Holding

2009 yılından bu yana düzenli olarak yayınladığımız ve bu çalışma
ile 10.’sunu hazırladığımız Sürdürülebilirlik Raporumuz, Borusan
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Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz
üretim, makina ve güç sistemleri,
lojistik, enerji ve otomotiv sektörlerinde
2 yıllık faaliyetlerimizi kapsayan
sürdürülebilirlik
çalışmalarımızı
yansıtıyor. Her raporda ne kadar
ilerlediğimizi
ve
bilinçlendiğimizi
görüyoruz; bu da daha yaşanabilir bir
gelecek yaratma umudumuzu artırıyor.
2019-2020
yıllarında
Ar-Ge
çalışmalarına yaklaşık 213,2 milyon
TL yatırımda bulunarak yenilikçi iş
modellerine katma değer sağladık.
Hissedarlarımız,
müşterilerimiz,
iş
ortaklarımız ve çekirdek ailemizin bir
parçası olan çalışanlarımızdan aldığımız
desteklerle hedefimize giden yolda daha
da güçlenerek büyüyeceğimize en içten
duygularımla inanıyorum.
Ortaya
koyduğumuz
başarılarda
önemli rol oynayan, geleceğe yönelik
hedeflerimizde bizlerle aynı heyecanı
paylaşan
tüm
paydaşlarıma
ve
ekip
arkadaşlarıma
teşekkürlerimi
sunuyorum.
Saygılarımla,

Erkan Kafadar
Grup CEO
Borusan Holding

Borusan Grubu
76. kuruluş yıl dönümümüzü kutladığımız 2020
yılında Borusan Grubu olarak, başta Türkiye
olmak üzere dünyanın farklı pazarlarında üretim,
makina ve güç sistemleri, lojistik, enerji ve otomotiv
sektörlerinde istikrarlı büyümemizi sürdürdük.
Borusan Holding çatısı altında, tüm grup şirketlerimizin başarısının ardında yatan güçlü bir kurumsal iş
kültürü yaşatıyoruz. Müşteri ve pazar ihtiyacını anlamaya ve ona yönelik yaratıcı, farklı ve rekabetçi çözümler
geliştirmeye tutku derecesinde bağlılıkla çalışıyoruz. Risk almaktan çekinmeksizin hızlı ve esnek aksiyon alma
becerisiyle faaliyet gösterdiği pazarları şekillendirecek ürün, hizmet ve iş modelleri sunuyoruz. Bu çerçevede
Borusan olarak, kurum içi girişimcilik, inovasyon, uluslararası pazarlarda aktif rekabet stratejisi ve toplumsal,
ekonomik ve çevresel fayda sağlama misyonumuzla fark yaratan çalışmalara imza atıyoruz.
Şirket Genel Müdürlerinin bağlı oldukları murahhas üyelerden oluşan ve bir üst düzey yönetici platformu
olan Holding Yönlendirme Kurulu’nda hedefimiz, stratejilerin belirlenmesi, uygulamaların kontrol edilmesi ve
operasyonların sürdürülebilir olması için şirketlerimizin nasıl destekleneceğini belirlemektir.

Üretim
Borusan
Mannesmann
Boru Sanayi ve
Ticaret A.Ş.*
Borçelik*
Kerim Çelik*
Supsan*

Lojistik
Borusan Lojistik*
Borusan Lojistik
eTA
Bukoli
Borusan Limanı*

Makina ve
Güç Sistemleri

Borusan Cat*

Enerji

Borusan
EnBW
Enerji*

Otomotiv
Borusan Otomotiv
İthalat*
Borusan Otomotiv
Pazarlama
Borusan Oto*
Borusan Otomotiv
Premium Kiralama

* Rapor kapsamında yer alan şirketler
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Borusan Holding çatısı altındaki şirketlerimizle, başta Holding
genel merkezinin yer aldığı Türkiye olmak üzere, ABD,
Almanya, Azerbaycan, Çin, Gürcistan, İngiltere, İtalya,
Kazakistan, Kırgızistan, KKTC ve Uzak Doğu Rusya dahil
olmak üzere
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ülkede
faaliyet
gösteriyoruz.

COVID-19 ile
Mücadele Çalışmalarımız
Borusan Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde bugünden ilham alıyor, geleceğe
ilham veriyoruz. İnsanı odak noktamızda tuttuğumuz iş modelleri ve iş birlikleriyle, kaynakları
sürdürülebilir bir şekilde kullanıyor ve geleceğe umutla bakıyoruz. Borusan Holding çatısı
altında bir araya gelen çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla gelecek yarınlarda da birbirimize
ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilinciyle hareket etmeyi görevimiz olarak benimsiyoruz.
COVID-19 salgını dünya genelinde ve Türkiye’de etkilerini göstermeye başlarken ivedilikle
harekete geçerek tedbirlerimizi had safhaya çıkardık. Tüm çalışanlarımızın, işimizin ve
paydaşlarımızın sağlığını ve geleceğini korumaya çalışırken, menfaatlerine de bilhassa özen
gösterdik. Küresel salgın sürecini başarılı bir şekilde yönetiyor ve hem ülkemizde hem de
dünyaya örnek teşkil edebilecek uygulamaları hassasiyetle yürütüyoruz.

İşimi Korurum
• Borusan Mannesmann ekiplerinin performans, gelişim, oryantasyon ve ekipler arası iş birliğini
artırmak amacıyla Action Masters Gönüllülük Projesi kapsamında dört grup ile Agile (Çeviklik)
metodunu kullanarak süreçlere yeni çözümler ve ürünler geliştirdi. Böylece, departmanlar
arası iletişim, empati ve dayanışma güçlendi.
• Borusan Cat yedek parça satışını parts.cat.com ile dijitale taşıdı, ürünleri ücretsiz sevkiyatla
temassız bir şekilde Borusan Cat güvencesiyle kapıya kadar taşıdı.
• Borçelik daralan iç piyasa talebini dengelemek amacıyla ihracat pazarlarına odaklanarak		
kapasite kaybının önüne geçmeyi başardı.

Paydaşlarımı Korurum

• “Askıda Eğitim Var” Kampanyası ile 11.290 üniversite öğrencisine destek olduk.
• Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Kampanyası’na
5 milyon TL katkıda bulunduk.
Bu sürecin tüm insanlığa birlik ve beraberlik kavramlarının önemini bir kez daha hatırlattığının
• Askıda Eğitim Var projesinde gençlerin eğitime erişimine destek olmak için 10 günde toplam
farkındayız. Bu kapsamda paydaşlarımıza sunduğumuz değerli projelerimizi hayata
1.512.678 adım atılan bir etkinliğe imza attık.
geçiriyoruz. Borusan Dayanışma Destek Platformu aracılığıyla salgına karşı kolektife katkı
• Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Borusan Contemporary gibi öncü kuruluşlar dijital
sağladık.
mecralar üzerinden zengin bir içerikle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
• Borçelik Maker Kulübü, “3 Boyutlu Destek Grubu”na katıldı. Sahip olduğu üç boyutlu
yazıcı ile Bursa’daki hastanelere siperlikli maske üretimine başladı, 65 adet filament ve
1.500 siperlik için asetat ve lastik desteği ile 3.800 adet maske üretimine destek verdi.
• Borusan Mannesmann, COVID-19 sürecinde inşa edilen Sancaktepe Sahra 		
Hastanesi’nin mekanik tesisat ürünlerine yönelik ihtiyacı karşılamak için mevcut
• Borusan Akademi, çalışanların sürekli gelişimi için eğitimlerini online ortama taşıdı.
#BeraberAşacağız
üretim planını hastanenin ihtiyacını önceliklendirecek şekilde tekrar düzenleyerek
• Borusan Spor Kulübü COVID-19 nedeniyle evden çalışma modeline geçiş
ihtiyacın hızla karşılanmasını sağladı.
yapılan yeni normal koşullarında spor yapma fırsatı bulamayan tüm Borusanlıları 		
• Supsan, İstanbul’daki 12 hastaneye 1.000 adet siperlik desteği sağladı.
#BSKileEvdeHarekete geçmeye davet etti.
• Borusan Limanı, çalışanlarından gelen öneri üzerine sokak hayvanlarının besin
• Borçelik’in Turuncu Mikrofon Paylaşım Toplantıları COVID-19 sürecinde dijital ortama
ihtiyacını karşılamak üzere Gemlik Belediyesi ve Gemlik Hayvanlarla Yaşam Derneği’ne
taşındı. Çalışanlarına sunduğu psikolog ve diyetiysen uygulamalarını online ortama 		
toplam 600 kg kuru mama desteği sağladı. Ayrıca, çalışanlarının 65 yaş ve üzeri aile bireyleri
taşıyarak hizmetin devamlılığını sağladı.
için hijyen destek paketi sağladı.
• Borusan EnBW Enerji, Türkiye’de vakaların görülmesine paralel olarak 24 Mart 2020 		
• Borusan Otomotiv Grubu Okyanus Gönüllüleri’nin organizasyonuyla başlatılan kampanya 		
tarihinden itibaren çalışanlarıyla her Salı Online Paylaşım Toplantı’ları gerçekleştirdi.
kapsamında, ihtiyaç sahipleri için toplamda 1.390 Ramazan kolisi bağışladı.
• Borusan Lojistik, COVID-19 pozitif olan çalışanların temaslı veya yakın temaslı haritasını
• Kendi alanında uzmanlığını kazanmış çalışanlar yetiştirmeyi hedefleyen Borçelik 			
çıkarabilmek amacıyla kurgulanmış, karekod sistemine dayalı “İş’te Sağlık Mobil 			
Teknik Akademi ise COVID-19 sürecinde meslek lisesi öğrencilerini online eğitimler ile desteklemeye
Uygulaması”nı hayata geçirdi.
devam etti.
• Borçelik, RTLS’yi (Gerçek Zamanlı Konum Belirleme Sistemi) çalışanlarının iş sağlığı ve 		
• Borusan Mannesmann, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Klinik Mühendislik Birimi vasıtasıyla 		
güvenliği risklerini azaltmak için kullanmaya başladı.
dört hastaneye, borulardan üretilen serum askılığı ve tıbbi cihaz taşıma aracı yapmaya 		
• Borçelik Bi’işler Mobil Uygulaması ile COVID-19 Döneminde çalışanların günlük temaslı 		
yönelik çalışmalar yürüttü.
listelerini online olarak yazabilecekleri bir alan oluşturdu. Çalışanlar günlük olarak uygulamada
• Borusan Limanı, Borçelik ve Borusan Mannesmann, Borusan Holding ile iş birliği içerisinde 		
yer alan ilgili bölüme temasta bulundukları kişilerin isimlerini yazması sonucunda, COVID-19
COVID-19 sürecinde Gemlik Devlet Hastanesi’nin malzemelerini temin etmeye devam etti.
tespit edilen temaslı kişilere hızlıca ulaştı.
İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Gemlik Halk Eğitim Merkezi’ne maske siparişi verilmiştir.
Aynı zamanda Bi'işler mobil uygulamasında yer alan karekod sistemi sayesinde şirket 			
Ayrıca, Vefa Sosyal Destek Grubu çatısı altında Gemlik Belediyesi ve Gemlik Kaymakamlığı
içerisinde tanımlı alanlara yapıştırılan karekodlar ile çalışanların bulundukları bölgeleri tespit
iş birliğiyle 1.500 aileye erzak yardımı sağlandı.
etti.
• Borusan EnBW Enerji, Anadolu’nun çeşitli illerinde COVID-19 ile mücadele eden sağlık 		
kuruluşlarına maske, tulum, siperlik, boksör önlük, soğutucu cihaz ve laboratuvar ekipmanı 		
gibi ihtiyaçlara yönelik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama
ve Araştırma Hastanesi’ne, Çan Devlet Hastanesi'ne, Kırklareli Devlet Hastanesi
ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’ne destek sağladı.

Çalışanımı Korurum

Borusan Holding’de Kurumsal Yönetişim
77 yıllık köklü geçmişimizle güçlü bir sanayi grubu olarak faaliyet
gösterdiği üretim, makina ve güç sistemleri, otomotiv, lojistik ve
enerji sektörlerinde öncülüğümüzü sürdürüyoruz. Borusan’ın köklü
değerleri ve kurum kültürüyle güçlendirilmiş Grup şirketleri, her biri
sektöründe lider uluslararası ortaklarıyla üretim, hizmet ve sanayi
alanında katma değer yaratıyoruz.
Borusan Holding olarak tüm faaliyetlerimizi
kurumsal yönetimin şeffaflık, eşitlik, sorumluluk
ve hesap verebilirlik prensipleri çerçevesinde
yürütüyoruz. Tüm iç ve dış paydaşlarımızla
iletişimimizi etkin ve şeffaf bir temele dayandırıyor,
önceliklerimizi paydaşlarımızın beklentilerini göz
önünde bulundurarak belirliyoruz.

İş Etiği ve Uyum

sorumluluğunu üstlenerek bu doğrultuda hedef
ve stratejiler belirlemektedir. Yönetici ve yönetici
olmayan katılımcılarla birlikte toplam 5 üyeden
oluşan Kurul’da bağımsız üye bulunmuyor.

Borusan Grubu’nun paydaşlarıyla ilişkilerinin temelini, dürüstlük,
şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı iş etiği yaklaşımı oluşturuyor.
Grubumuz, geçmişten bugüne gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda,
kurumsal yönetim, temel değerlere bağlılık, etik kurallara uyum ve
adaletli davranış konularında yüksek itibarını her daim korudu.

Şirket Genel Müdürlerinin bağlı oldukları murahhas
üyelerden oluşan Holding Yönlendirme Kurulu, bir
üst düzey yönetici platformudur. Kurul, Grubun
Borusan Grubu Şirketleri, Borusan Holding ve stratejisini
belirlemeyi;
operasyon
şirketleri
ana şirketlere azınlık paylara iştirak eden bir uygulamaları gerçekleştirmeyi ve kılavuzluk sunmayı
portföy şirketi olan Borusan Yatırım ile Kurumsal amaçlamaktadır.
Merkez çatısı altında etkin iletişim ve denetim
mekanizmaları temelinde yönetiliyor. Borusan Borusan Grubu’nun halka açık şirketi olan Borusan
Grubu’nun gerçekleştirdiği çalışmalarda Grup, Mannesmann’ın kurumsal yönetim yapısında
hissedar beklentileriyle şirketler arasında bir ise Yönetim Kurulu karar ve hedeflerinin yerine
köprü oluşturarak, bu çalışmaların sistematik ve getirilmesine destek olan Denetim Komitesi, Riskin
hassas bir şekilde yürütülmesine destek oluyor. Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim
Borusan Grubu’nun üst düzey karar alma organı Komitesi olmak üzere üç komite bulunuyor. Kurumsal
olan Borusan Holding Yönetim Kurulu, hissedar Yönetim Komitesi aynı zamanda aday gösterme ve
ve paydaşlara karşı Grup faaliyetlerinin genel ücret komitelerinin görevlerini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Yapısı

2019
%29

%29

Yabancı
Üye Oranı

%29

%29

%100

%100

Rehber”; Borusan Grubu’nun Çalışma İlkeleri
ve Etik Kurallarını bir araya getirmiş ve Borusan
Grubu paydaşlarının uymakla yükümlü olduğu
davranışları tanımlamaktadır. Bu kurallara
uyma ve uyulmasını sağlama sorumluluğunu
Grubumuzun tüm çalışanları üstlenmektedir.

TURUNCU REHBER
Borusanlının
çalışma
ilkelerini,
Borusan Grubu’nun çalışma ilkelerini,
etik kurallarını, çalışanlarımızın, iş
ortaklarımızın ve tüm paydaşlarımızın hak
ve sorumluluklarını, yerel ve uluslararası
kanunlar, standartlar, genel kabul görmüş
iyi uygulama örneklerine göre tanımlayan
el kitabıdır. Borusanlının eşit haklara
sahip olduğunun bildirgesidir ve tüm
çalışanlar tarafından onaylıdır.

2020

Kadın
Üye Oranı

50 Yaş ve
Üstü Üye
Oranı

Bu doğrultuda, Borusan Grubu Etik Kurulu
tarafından insan hakları, hukuka ve uygulama
esaslarına uyum, iş sağlığı ve güvenliği, çevrenin
korunması,
ayrımcılığın
önlenmesi,
çıkar
çatışması, tasarruf ilkeleri, ürün ve hizmet kalitesi
ve sürekli gelişim, rekabet, topluma yönelik
faaliyetler ve sosyal sorumluluk, yolsuzlukla
mücadele, paydaş ilkelerimiz, kurumsal bilgilerin
iletişimi, bilgi gizliliği, kişisel verilerin korunması
gibi başlıklarda ele alınarak oluşturulan ve
kurumsal internet sayfasında yer alan “Turuncu
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Bu sorumluluğun bir parçası olarak etik kurallara
uyum konusundaki tüm bilgilendirmelerin iletildiği,
7/24 erişilebilir olan Borusan Grubu Etik Destek
Hattı (Turuncu Etik) bulunuyor. Paydaşlarımızın
tamamı bu hatta erişirken, Turuncu Rehber
kapsamında yer alan tüm konular hakkında
danışabiliyor ve uygun olmadığını düşündükleri
davranışları bildirebiliyorlar. Bu hattan ulaşan

ETİK HAT
(TURUNCU ETİK)
Borusan Grubu çalışanlarının,
tedarikçilerin veya Borusan ile bir
şekilde bağlantısı olan 3. kişilerin
ve diğer paydaşlarının tamamının
kullanabileceği ve Borusan Grubu
çalışma ilkeleri ve etik kurallarına
aykırı davranıldığını düşündüğü
durumlarda
başvurabileceği
platformdur. Turuncu Etik’e iletilen
tüm bildirimler Borusan Holding
Etik Kurulu’na ulaşmaktadır.
Bildirimlere yönelik incelemeler
Borusan
Holding
Suistimal
İnceleme ve Önleme Ekibi
tarafından
gerçekleştirilmekte
ve karara bağlanması için
Borusan Holding Etik Kuruluyla
paylaşılmaktadır.

bildirimlerin inceleme ve soruşturma çalışmaları
Borusan Holding Denetim Direktörlüğü Suistimal
İnceleme ve Önleme Ekibi tarafında yürütülüyor.
Borusan Grubu Etik Kurul tarafından tüm yurt içi
ve yurt dışı faaliyetlerinde uyulacak etik ilkelerin
belirlenmesi, bu ilkelere uyulmasının sağlanması
ve aykırı uygulamaların değerlendirilmesi Etik
Kurul tarafından gerçekleştiriliyor.

Borusan Holding, Borusan Yatırım, Borusan
Sigorta ve Borusan Mannesmann, Türkiye’de
iş etiği bilincinin artırılması amacıyla
kurulan Etik ve İtibar Derneği’nin (TEİD)
kurucu üyeleri arasında yer alırken, Dernek
faaliyetlerine yönetim kademelerinde destek
olmaktadır. Ayrıca Borusan Holding Denetim
Ekibi çalışanları, iş etiği ve ahlakına dair
güncel gelişmeleri takip etmek ve işleyişini
uluslararası standartlarda gerçekleştirebilmek
adına Uluslararası İç Denetim (Institute of
Internal Auditor) ve Türkiye temsilcisi olan
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) üyesidir.
Borusan Grubu şirketlerinin iş birliği içerisinde
bulunduğu tüm taşeron ve tedarikçilerde de iş
etiği kuralları gözetilmektedir. Bu kapsamda,
Borusan Grubu Tedarikçi Çalışma Koşulları
Protokolü iş birliği yapılacak taşeron ve
tedarikçilere imzalatılmak üzere sunularak
yasaları ihlal ettiği belirlenen, iş etiğine uygun
davranmayan müşteri ve tedarikçilerle hiçbir
şekilde iş birliği gerçekleştirilmemektedir.
Detaylı bilgiye raporumuzun Sürdürülebilir
Tedarik Zinciri Yönetimi başlığında yer
verilmektedir.

Yolsuzluk ve Rekabete Aykırı
Davranışla Mücadele
Borusan Grubu kurum kültüründe çıkar çatışmalarını önlemek, paydaşlarla ilişkileri
profesyonel bir şekilde yönetmek ve kanun dışı davranışların önüne geçebilmek
değerleri öne çıkmaktadır.
Borusan Grubu Turuncu Rehber’de açık bir şekilde tür suçların ortadan kaldırılması için uluslararası çabaları
tanımlanan paydaşlarla iletişim yöntemleri tüm grup desteklemektedir.
şirketlerince bu kurallar çerçevesinde yürütülmektedir.
2020 yılında yolsuzlukla ilgili riskler bakımından
Hediye ve temsil ağırlama, bağış ve yardım ödemeleri, değerlendirilmiş faaliyetler tüm faaliyetlerin %24’ünü
kamu ihaleleri ve çıkar çatışmaları kapsamında yolsuzluk ve oluşturmaktadır.
rekabet anlamında risk teşkil edebilecek olan davranışlar
tespit edilerek, gerekli tüm tedbirlerin alınması için olanak 2019 ve 2020 yıllarında, Borusan Grubunda Genel Risk
sağlıyor . Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik Değerlendirmesi kapsamında yolsuzlukla ilgili olası riskler
dışı davranışlar bütün grup şirketlerince özenle gözetilip, bu değerlendirilmiştir.

2019 ve 2020 senelerinde Grubumuzda herhangi bir yolsuzlukla ilgili
bir vakaya rastlanmamıştır.

2019

İç Denetim Sayısı ve Yolsuzluk
Risklerini İçeren Denetim Oranı

Adet

Oran

Adet

Oran

25

%100

24

%100

Borusan olarak, Türkiye’de ve faaliyet gösterdiğimiz tüm
ülkelerde, kurumsal olarak herhangi bir siyasi düşünceyi
benimsememe ve siyasi kurum ve kişilere maddi veya ayni,
doğrudan ya da dolaylı destek vermeme prensibine sahibiz.
Kamu otoriteleriyle şeffaf iletişim kurar, adil rekabet
yasalarıyla uyumlu hareket ederiz. Aynı etik, şeffaf ve adil
yaklaşımı, rakipleriyle ilişkilerinde de sürdüren Borusan
olarak, rekabete aykırı her türlü davranıştan kaçınırız.
Belirlenen gizlilik kurallarını gözeterek tekelleşme ve
tröstleşme kapsamına girebilecek her türlü eyleme karşı
kararlı bir tavrı benimsiyoruz. Rekabete aykırı davranışların
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2020

önlenmesi için Borusan Grup Şirketlerinde politika,
prosedürlerin uygulanması gözetirken, çalışanlarımıza bu
konuya yönelik online eğitimler veriyor ve yerinde denetim
ve incelemeler gerçekleştiriyoruz.
Raporlama döneminde rekabete aykırı davranış, tekelcilik
ve tröstleşme vakasına rastlanmamış, kurumumuz aleyhine
dava açılmamıştır. Süregelen davalara ilişkin gelişmeler
gerektiğinde özel durum açıklamaları ile kamuoyu ile
paylaşmaktayız.

Entegre Risk Yönetimi
Türkiye’de ilk kurumsal risk yönetimini uygulayan gruplardan birisi olan
Borusan Grubu risk yönetimi çatısı altında tüm grup şirket faaliyet ve proje
bazlı risk çalışmalarının yürütülmesine önem vermektedir. Bu kapsamda,
İç Denetim Departmanı, Grup şirketlerinin iş süreçlerini denetleyerek,
risk ve fırsat alanlarını tespit etmenin yanı sıra şirketlere bu konularda
gelişim önerileri sunmaktadır.

çalışmalarla yönetilen Borusan Grubu şirketlerinin sigortalanabilir risklerinin yönetimi de bulunmaktadır.
Bu riskler, değişen iş dinamiklerindeki ihtiyaçlara göre kurgulanırken, amaca yönelik gelişmiş risk analizi
doğrultusunda olan yöntemlerden yararlanılmaktadır. İçerik ve maliyet optimizasyonu yaratma önceliğiyle,
yüksek standartlarda, etkin ve güvenli ortak bir platformda yönetilmektedir.

İç Denetim Departmanı gerçekleştirdiği denetimlerde,
süreçteki risk ve fırsat alanlarına odaklanmanın yanı
sıra; etik kurallara uyum, çalışan hakları, iş sağlığı ve
güvenliği gibi sosyal konular ile çevresel konuları da ele
almaktadır.
Holding İç Denetim Departmanı tarafından Grup

Borusan Grubu'nda risk yönetimi ve iç kontrol süreçleri, tüm grup çalışanları tarafından benimsenmektedir.
Bu süreçlerin yürütülmesi sorumluluğu şirketlerin Üst Yönetimi tarafından üstlenilirken, gözetimi
sorumluluğu ise şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından sağlanmaktadır. Borusan Holding Denetim
Departmanı da ilgili süreçlere yönelik bağımsız güvence vermektedir.

şirketlerinde 2019 yılında gerçekleştirilen denetimlerin
%32’sini sosyal ve çevresel denetimler oluşturmuştur.
2020 yılında pandemi şartları dolayısıyla söz konusu
denetimler ertelenmiştir.
Borusan Holding, risk yönetimi altında Holding genel
faaliyet risklerinin yönetimine ek olarak, proje bazlı

Borusan Grubu şirketlerinin tesislerinde meydana gelebilecek olası hasarlar, risk değerlendirmesi/
scorecard, tavsiyeler, uygulama ve tavsiye takibi aşamalarından oluşan risk mühendisliği uygulamalarıyla
belirlenerek yönetilmektedir.
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Ekonomik Performans

Yaratılan ve Dağıtılan Ekonomik Değer

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kurulduğu yıllarda
küçük bir işletme olarak başlayan yolculuğumuzda
ülkemiz için katma değer yaratmaya devam
ederken, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye
odaklı, ufku dünya pazarlarına açık vizyonumuzla
kurumsal gelişimimizi sürdürüyoruz.

Gelirler

Birim

2019

2020

TL

22.773.944.668

26.082.692.894

Paydaşlara Dağıtılan
Ekonomik Değer

Grup şirketlerimizle birlikte 11 bini aşkın istihdam sağlayarak ülkemizin sürdürülebilir
büyümesine ve ekonomik değer yaratmasına destek oluyoruz. 5 farklı sektörde 14 şirketle
faaliyet yürüttüğümüz çalışmalarımız kapsamında; küresel pazarların önde gelen markaları
arasında yer alan Arcelor Mittal, BMW, Jaguar, BMW Motorrad, Cat, Borusan EnBW Enerji,
GIWA, Land Rover, Mini, Eaton, Salzgitter Mannesmann ile güçlü iş birlikleri gerçekleştiriyoruz.

Birim

2019

2020

İşletme
Giderleri

TL

20.297.039.907

22.940.497.243

Çalışanlara
Sağlanan
Faydalar

TL

1.319.469.338

1.529.500.427

Devlete
Sağlanan
1
Faydalar

TL

142.799.716

334.561.571

Sermaye
Sağlayıcılara
Sağlanan
2
Faydalar

TL

220.432.802

217.123.812

Topluma
Sağlanan
Faydalar

TL

42.157.296

34.649.237

Türkiye’yi küresel pazarlarda temsil eden bir Holding olmanın sorumluluğuyla uzun bir süredir
gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme yatırımlarının da verdiği güçle, zorlu geçen 2020 yılına rağmen
başarılı finansal ve operasyonel sonuçlara ulaştık.
Köklerimizden aldığımız güç ve her biri sektöründe öncü Grup şirketlerimiz ile Türkiye’nin
ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor, 12 ülkede gösterdiğimiz faaliyet
ve ihracat operasyonlarımızla uluslararası pazarımızı genişleterek büyümeye ve küreselleşmeye
devam ediyoruz. 2020 yıl sonu itibarıyla toplam varlıklarımız 4 milyar ABD doları düzeyindedir.
Küresel bir oyuncu olarak yurt dışı satışlarımız toplam satışlarımızın %31’ini temsil etmektedir.
Aynı zamanda 2020 yıl sonunda 1,201 milyon ABD doları düzeyinde işletme sermayemizin
yanı sıra 375 milyon ABD doları FAVÖK elde ettik.
Küresel salgın etkisinde geçirdiğimiz 2020 yılında Borusan Grubu olarak portföyümüze yeni
müşteriler kazandırmaya ve yeni yatırımlar gerçekleştirmeye devam ettik. Faaliyet yürüttüğümüz
tüm iş kollarındaki küresel salgın kaynaklı aksaklıkları oldukça başarılı bir şekilde yönettik.
Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge ve inovasyon yatırımları sayesinde odaklandığımız Üretim, Makina ve
Güç Sistemleri, Otomotiv Enerji ve Lojistik sektörlerindeki iş süreçlerimiz yüksek bir verimlilikle
devam etti. Organizasyon yapısı bünyesinde 4 adet Ar-Ge Merkezi bulunmaktadır.
İklim, insan ve inovasyonu odağına alan sürdürülebilir iş modelimiz ışığında; yenilikçi, yüksek
katma değerli ve rekabetçi ürün ve süreçlerin önünü açacak teknolojileri geliştirmek amacıyla
2019-2020 yılında Ar-Ge faaliyetlerine 213,2 milyon TL’den fazla yatırımda bulunduk.

1-Gelir, emlak vergisi vb.
2-Hissedarlara dağıtılan temettüler.
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Grup Sürdürülebilirilik Kurulu Toplantıları

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Holding
Sürdürebilirlik
Çalışma Grubu

200 yıllık bir şirket olma misyonuyla Borusan Grubu
olarak, “Dünyadan İlham Alarak Geleceğe İlham
Verme” yaklaşımıyla ilerlediğimiz sürdürülebilirlik
yolcuğunda belirlediğimiz İklim, İnsan ve İnovasyon
değer alanları kapsamında doğadan, insandan ve
yenilikçi fikirlerden besleniyoruz.

Grup Şirketleri
Sürdürebilirlik
Çalışma Grubu

Çalışma Grupları

AB Yeşil
Mutabakatı ve
Karbonsuzlaşma

2020 yılında hayatımıza giren ve yaşamı her yönüyle
etkileyen COVID-19 salgını, sürdürülebilirliğin dünyamız
ve insanlık için ne kadar önemli ama bir o kadar da hassas
bir dengede olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı.
Bu zor durumdan beraber çıkabileceğimiz gerçeğini
benimseyip birlikten kuvvet doğar diyerek yaşanabilir
bir gelecek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Etkin
bir sürdürülebilirlik yönetim yaklaşımı uygulamak için
Borusan Grubu bünyesindeki şirketler olarak eşgüdümlü
çalışıyor ve sürdürülebilirliği en önemli gündem maddelerimiz
arasına alıyoruz.

Yetenek
Çalışma
Grubu

Döngüsel
Ekonomi

İSG
Çalışma
Grubu

Sürdürülebilir
Finansman

Borusan
Eşittir

Yönetişim Modeli ve Süreç Yönetimi
Grup Sürdürülebilirlik Kurulu
Holding ve Grup şirketlerini kapsamakta ve çeyreklik bazda toplanmaktadır. Holding ve şirketlerin
sürdürülebilirlik liderleri ve çalışma gruplarının liderlerinden oluşur. Bütüncül bir bakış açısıyla
gelişmeleri takip eder, gerekli kararları alır, uygulamaya geçirir.

Sürdürülebilirlik kavramının çevresel, sosyal, ekonomik
ve yönetişim konularını içerdiğinin ve bu konuların birbiriyle
yakın etkileşimi olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda,
sürdürülebilirlik
performansımızı
tüm
boyutlarıyla
yönetmek ve uzun vadeli hedeflerimizi belirleyerek, bunları
hayata geçirme planlarını yürütmek üzere 2020 yılında
sürdürülebilirlik yönetişim modelimizi oluşturduk. Bu
yapıya göre, Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı
ile birlikte Grup CEO’su hem Holding’in hem de Grup
şirketlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik
alanlarındaki performans yönetiminde en yüksek
sorumluluğu üstleniyorlar. Süreç yönetimini ise yönetişim
modelimizi oluşturan Grup Sürdürülebilirlik Kurulu, Holding
Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, Şirket Sürdürülebilirlik
Çalışma Grubu ve Alt Çalışma Grupları ile yapıyoruz.

Holding Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu
Yönetim Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme, Kamu Politikaları ve Kurumsal İlişkiler ile İnsan
Kaynakları ve Kurumsal İletişim birimlerinin temsilcilerinden oluşur ve ayda bir kez toplanarak
hem makro sürdürülebilirlik KPI’larına göre gelişimi takip eder, hem de gündemdeki maddeleri
değerlendirir.
Şirket Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu
Şirketler bazındaki sürdürülebilirlik hedeflerinin gerekli eylem ve ararlarla takip edilerek başarıya
ulaşmasını gözetmek amacıyla kuruldu. Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında her şirket yılda
en az 5 kez toplanarak kendi sürdürülebilirlik gündemini takip eder, stratejileri içerisinde yer
alan yıllık hedeflere göre performansı değerlendirir. Çalışma Grupları genel müdür veya İcra
Kurulu seviyesindeki sürdürülebilirlik sponsoru, şirket sürdürülebilirlik lideri ve çalışma grupları
temsilcilerinden oluşur. Tüm bu ilerlemeleri periyodik olarak Holding Sürdürülebilirlik Çalışma
Grubu ile paylaşır.
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Sürdürülebilirlik
Yolculuğu
2006 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi’ne imzacı olmanın yanı sıra “Dünya
Bizim Evimiz” söylemiyle başlayan sürdürülebilirlik
yolculuğumuz, 2008’den bu yana düzenli olarak
sürdürülebilirlik performansımızı raporlamamızla
devam
etti.
Çevre,
Ar-Ge,
inovasyon
ve dijitalleşme yatırımlarıyla dünya için faydalı
işler hayata geçirmeye çabalıyor, çalışanlarımız
ve topluma yönelik gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu
faaliyetlere imza atıyoruz. Borusan Holding
olarak, sürdürülebilirlik çalışmalarını tek bir çatı
altında toplamak ve stratejik olarak yönetmek
için 2020 faaliyet döneminde Grup şirketleri
için sürdürülebilirlik stratejileri geliştirilmesine
odaklandık. Holding çatısı altında faaliyet yürüten
şirketlerin öncelik verdiği kısa ve orta vadede fayda
sağlayacak konuları konsolide ederek Holding’in
bütüncül sürdürülebilirlik stratejisine katkı sağladık.
Grup şirketleri aynı zamanda Borusan Holding’in
koordinasyonunda, 2030 için sürdürülebilirlik
hedefleri belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için
çalışmalar yürüttü.

2006

Birleşmiş Milletler Küresel İş Birliği Sözleşmesi'ni imzaladık.

2008

İlk Sürdürülebilirlik raporumuzu hazırladık.

2009

Türkiye Kalite Derneği’nin "Yönetim Kadının Hakkıdır"
Bildirgesi'ni imzaladık.

2010

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Mücadele 2 ºC
Bildirisi'ni imzalayan ilk üç Türk şirketinden biri
olduk.

2011

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin
Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi'ni imzaladık.

2012

İş’te Etik Bildirgesi'ni imzaladık.

2013

Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri’ni imzaladık.

2014

Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri
Liderlik Grubu’na katılan ilk Türk şirketi olduk.

2015

Borusan Eşittir Platformu'nu kurduk.

2016

Sürdürülebilirlik Raporumuzla Amerikan
İletişim Profesyonelleri Ligi’nden 1.lik ödülü aldık.

2017

Sürdürülebilirlik Raporumuzla TÜHİD Altın Pusula
UNDP özel ödülünü aldık.

2018

Borusan EnBW Enerji’nin 2015 yılında işletmeye aldığı Bursa’da yer
alan Harmanlık Rüzgar Enerjisi Santrali 24. ICCI Çevre ve Enerji Fuarı
kapsamında verilen 2018 Enerji Ödülleri'nde Rüzgar kategorisinde ödül aldı.

2020

Holding ve Grup şirketlerinin sürdürülebilirlik stratejilerini yeniden
değerlendirerek gelecekten ilham alan bir bakış açısı benimsedik.
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Sürdürülebilirlik Manifestomuz
İlham vermek için önce bugünden aldığın
ilhamla bir hayal kurman gerekir. Dünden
daha yüksek bir bilinçle, yepyeni bir vizyonla
üretmen; tüm kaynaklarını kullanarak hayalini
gerçeğe dönüştürmen gerekir. İlham kaynağı
olmak için gelecekten aldığın ilhamla gerçek
bir fayda yaratman gerekir.
Borusan olarak kurulduğumuz günden beri fayda
yaratmayı amaçlıyoruz. Hepimiz için daha iyi
bir yaşam, sürdürülebilir bir gelecek kurmak için
çalışıyoruz. Yeni çağ bilinciyle yeniyi düşlüyor,
tasarlıyor, üretiyor, gerçeğe dönüştürüyoruz. Tüm
kaynaklarımızı, hepimize ilham kaynağı olsun diye
seferber ediyoruz. Hayallerin, onları üretenlerin
elinde gerçeğe dönüştüğünü biliyoruz. Bunun için
yaratıcılığımızı üretim gücümüzle birleştiriyoruz.
Doğanın döngüsünden, insan kaynağımızdan,
yenilikçi fikirlerden ilham alıyoruz. Üretim
gücümüzle, çalışanlarımızla, iş modellerimizle;
paydaşlarımızla ve iş birliklerimizle sürdürülebilir
geleceğe ilham veriyoruz.

İnsan odaklı bir kurum kültürü ve toplumsal gelişim için
düşlüyor, tasarlıyor, gerçeğe dönüştürüyoruz.
Çalışanlarımız ve paydaşlarımızla daha iyi bir gelecek yaratmak
için birlikte çalışıyoruz. İçinde yer aldığımız topluma faydalı
olmak için yenilikçi ilişki modelleri tasarlıyoruz. Amacımız herkes
için yenileyici ve sürdürülebilir bir geleceğe ilham vermek. İnsan
kaynağımızla, daha iyi bir geleceği düşlüyor, tasarlıyor, gerçeğe
dönüştürüyoruz.

Yeni bir çağ için düşlüyor, tasarlıyor, üretiyoruz.
Yenilikçi fikirlerden ilham alıyoruz, yepyeni bir geleceğe ilham
veriyoruz. Önceliğimiz geleceğe uygun, yenilikçi ve sürdürülebilir iş
modellerini hayata geçirmek. Kurumsal kaynaklarımız ve inovasyon
kapasitemizle yenilikçi bir geleceği düşlüyor, tasarlıyor, gerçeğe
dönüştürüyoruz.
Borusan olarak kurulduğumuz günden beri fayda yaratmayı
amaçlıyoruz. Hepimiz için daha iyi bir yaşam, sürdürülebilir
bir gelecek kurmak için çalışıyoruz. Yeni bir çağ, yeni bir dünya,
yeni hayaller ve yenilikçi fikirler için, geleceğe ilham verenlerle
Borusan’da buluşuyoruz.

Sağlıklı bir iklim için düşlüyor, tasarlıyor, üretiyoruz.
Yenilikçi fikirlerimizi, üretim becerimizi, yetkinliklerimizi
ve yaratıcılığımızı iklim krizinin aşılması için kullanıyoruz.
Amacımız işleyişi bozulmuş olan iklimin onarılmasına yardımcı
olmak. Tüm kaynaklarımızla, hem kendi operasyonlarımızda
hem de tüm değer zincirimizde iklim için sağlıklı sistemler
kurmayı düşlüyor, tasarlıyor, gerçeğe dönüştürüyoruz.
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Sürdürülebilirlik Değer Alanlarımız
İklim

Sağlıklı sistemleri destekleyerek gezegen için fayda yaratıyoruz.

İklim krizi bizim için sadece çevresel değil aynı zamanda bir varoluş meselesi. Borusan genlerinde yer alan fayda yaratma ilkesiyle, en büyük paydaşımız
olan gezegenimizden ilham alıyoruz. Yenilikçi fikirlerimizi, üretim gücümüzü ve yaratıcılığımızı iklim krizinin aşılması ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak
için seferber ediyoruz. Karbon nötr iş modeli hedefimizle iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atıyoruz. Yenilenebilir kaynaklardan sağlanan
elektrik kullanımı ile üretim ve hizmet süreçlerimizden kaynaklı salımlarımızı önemli ölçüde azaltarak doğaya, çevreye, gelecek nesillere karşı sorumlu
adımlar atıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızın çevresel ayak izini düşürmek için bilinçli eylemler tasarlıyoruz. Doğadaki döngüsel modellerden
ilham alarak üretim ve hizmet süreçlerimize yeniden kullanmayı, yeniden üretmeyi ve yeniden düşünmeyi entegre ediyoruz.
Borusan Grubu’nun İklim Krizi ile mücadelesine dair detaylara bu raporun İklim Krizi ile Mücadele ve Çevresel Sorumluluklarımız bölümünde bulabilirsiniz.

İnsan

İnsan odaklı bir kurum kültürü ve toplumsal gelişim için düşlüyor,
tasarlıyor, gerçeğe dönüştürüyoruz.
Geleceğin iş modellerini tasarlarken en önemli odağımızın insan olduğunu biliyoruz. İnsandan, çalışanlarımızdan, paydaşlarımızdan ilham
alıyoruz; daha iyi bir geleceğe birlikte ilham veriyoruz. Yeteneği güçlendirme vizyonuyla ilerliyor, kurumsal organizasyon yapımızı bu vizyonla
tasarlıyor ve geliştiriyoruz. İşimizi, mutlu ve güvende hisseden; yetkin çalışanlarla sürdürülebilir kılıyoruz. Çalışma koşulları ve güvenli çalışma
ortamının bir kültür meselesi olduğunun farkındayız; güvenlik kültürünü en yükseğe taşımak için çalışıyoruz. Bireysel gelişim ve ilerlemeyi
ön plana koyarak çalışan bağlılığını istikrarla yükseltiyoruz. Yenilikçi fikirlerimizi ve yaratıcılığımızı, kapsayıcılığı ve eşitliği ön planda tutan
çalışma ortamımızla birleştirerek geleceğin iş modellerini geliştirmek için kullanıyoruz. Sadece çalışanlarımız değil, tüm toplum için değer
yaratma amacındayız. Faaliyetlerimizle etkilediğimiz paydaşlarımızı karar verme süreçlerinin parçası haline getiriyor, en yüksek sosyal etkiyi
ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. İlişkide olduğumuz topluluklar, müşterilerimiz ve toplum geneli için farklı bir geleceğin inşasını sağlıyoruz.
Borusan Grubu’nun insan odaklı kurum kültürü ile ilgili detaylı bilgiyi bu raporun İnsan bölümünde bulabilirsiniz.

İnovasyon

Yeni bir çağ için düşlüyor, yenilikçi fikirler tasarlıyor ve üretiyoruz.
İnovasyon bizim için gelecekte de anlamlı kalabilmek için bir araç. Tüm organizasyonel yapılanmamızda bu aracı kullanarak hareket ediyor, faydanın
artarak büyümesine çalışıyoruz. Bugünden, en güncel gelişmelerden ilham alıyor, geleceğe uygun, girişimci ve yenileyici iş modellerini hayata geçiriyoruz.
Sürdürülebilirliğe katkısı olan sorumlu yatırımlarımızı artırarak paydaşlarımızla anlamlı iş birlikleri kuruyoruz. Ekosistemimizdeki yenilikçi fikir sayısını
artırıp sanayide dijitalleşme, yenilikçilik ve girişimcilik bakış açılarıyla, çevresel ve sosyal fayda yaratan ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Yetkin insan
gücümüzle; katma değerli ürün ve hizmetlerimizle yenilikçi fikirler üretiyoruz.
Borusan Grubu’nun İklim Krizi ile mücadelesine dair detaylara bu raporun İnovatif ve Sorumlu İş Anlayışımız bölümünde bulabilirsiniz.
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Sürdürülebilirlik Stratejimiz
Borusan Grubu olarak sürdürülebilirlik stratejimizi Geleceğe İlham
anlayışımızla oluşturduğumuz i 3 konseptimiz ve kapsayıcılık ilkesi
çerçevesinde tüm paydaşlarımız için değer yaratma hedefiyle
şekillendiriyoruz. İklim, İnsan ve İnovasyon konularını odak noktamıza
aldığımız sürdürülebilirlik stratejimiz ile Borusan Grubu operasyonlarının
çevresel ve sosyal etkilerini etkin bir şekilde yöneterek gelecek nesiller
için daha yaşanabilir yarınlara ulaşmayı hedefliyoruz.
Borusan değerlerimiz ve vizyonumuz üzerine inşa ettiğimiz sürdürülebilirlik stratejimiz ile yeni çağın gerekliliklerine uyumlu
politikalar geliştirip bugünün ve geleceğin olası senaryolarına hazırlıklı ve dinamik bir iş modeli benimsiyoruz. Borusan
Grubu olarak Birlemiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (Sustainable Development Goals - SDG) referans
alıyor ve sürdürülebilirlik stratejimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz.
Dünyadan ilham alarak geleceğe ilham verme hedefiyle sorumlu bir çevre yaklaşımı benimsiyoruz.

Operasyonlarımız boyunca doğal kaynakları ve enerjiyi en verimli şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Kaynak kullanımımızı ve atık üretimimizi
döngüsel ekonomi bakış açısıyla asgari düzeye indirmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede karbon ayak izimizi azaltarak Kapsam 1 ve Kapsam 2 salımları
2030 Karbon Nötr Borusan hedefimize doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemeyi planlıyoruz. İklim kriziyle mücadeledeki sorumluluğumuzu çevre
dostu çözüm ve hizmetlerle her geçen gün geliştiriyoruz. Yeni karbonsuz ve döngüsel iş modelleri geliştirmeyi hedefliyoruz.

Borusan Grubu’nun daha iyi bir gelecek hedefine ulaşmak için gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında detaylı bilgiyi bu
raporun İklim Krizi ile Mücadele ve Çevresel Sorumluluklarımız bölümünde bulabilirsiniz.

İnsanı en büyük değerlerden biri olarak görüyoruz. Çalışanlarımız ve dış paydaşlarımızla insana ve yaşama saygıyı odağına alan ilişkiler
kurmayı ve geliştirmeyi her daim gözetiyoruz. Borusan Grubu olarak topluma katkı motivasyonuyla hareket ediyor, toplumdan aldığımızı yine
toplumla paylaşarak toplumsal değer yaratıyoruz. Toplumun ortak sorunlarına Borusan Grubu olarak dayanışma ruhuyla destek oluyoruz.
Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz farklı coğrafyalarda yerel toplumlar başta olmak üzere hiçbir paydaşımızı olumsuz etkilemeyecek şekilde
ekosistemi destekliyoruz. Borusan Grubu’nun sağladığı toplumsal katkı hakkında detaylı bilgiyi bu raporun İnsan bölümünde

bulabilirsiniz.
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Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Geleceğin İşi Geleceğin Çalışanı vizyonumuzla liyakate dayalı; yaş, cinsiyet, inanış, meslek ve
engel durumundan bağımsız tüm çalışanlar için fırsat eşitliği sağlama ve yetenekleri geleceğe
taşıyacak politikalar benimseme yönünde adımlar atıyoruz. En iyi yeteneklerin yükselebileceği,
hızlı karar alan, teknoloji ve performans odaklı kapsayıcı bir çalışan kültürünü benimsiyoruz.
Sürdürülebilir yetenek çekim stratejileri oluşturmanın yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğiyle
ilgili grup içinde farkındalığı artırmak ve belirlenen metriklerin tamamını başarıya ulaşmasını
hedefliyoruz. Ulusal ve bölgesel kapsamda toplumsal fayda yaratmak ise bir diğer önemli
hedefimiz.
Tüm operasyonlarımızda iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uygulamalarına tavizsiz bağlı kalarak iş
süreçlerimizi çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için daha güvenli ve sağlıklı şekilde
yürütüyoruz. Tüm operasyonlarımız boyunca gerekli İSG tedbirlerini alıyor ve çalışanlarımızın bu
konuda farkındalıklarını artırmak için düzenli eğitimler sağlıyoruz. Özellikle COVID-19 salgını
başlangıcından itibaren çalışanlarımızı ve ailelerini salgının risklerinden korumak için ivedilikle
önlemlerimizi alıp teknolojinin de imkanlarını kullanarak operasyonlarımızı azami güvenlikle
sürdürdük.

Borusan Grubu’nun çalışan kültürü ve İSG çalışmaları hakkında detaylı bilgiyi bu
raporun İnsan bölümünde bulabilirsiniz.

Borusan’ın Değer Yaratan İş Anlayışı çerçevesinde Ar-Ge ve inovasyon alanlarında önemli
yatırımlar yapıyoruz. Bu sayede müşterilerimize daha yüksek kaliteli ve sürdürülebilir ürünler
sunarken aynı zamanda üretim ve hizmet süreçlerimizdeki verimliliği artırıyoruz. Dijitalleşme
yolculuğumuzda hızla ilerlerken COVID-19 salgını kaynaklı riskleri etkin bir şekilde yönetmek
için iş süreçlerimizde dijitalleşmenin bize sunduğu imkanlardan yararlanıyoruz. Girişimcilik
ekosistemini desteklemek ve ekosistemden fayda sağlamak, çözümler üretmek adına çalışıyoruz.

Borusan Grubu’nun Değer Yaratan İş Anlayışı hakkında detaylı bilgiyi bu raporun
İnovatif ve Sorumlu İş Anlayışımız bölümünde bulabilirsiniz.
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Paydaşlarla
İletişim
Faaliyetlerimizden etkilenen ve faaliyetlerimizi
gerçekleştirmemizde ve hedeflerimize ulaşmamızda
etkisi olan her türlü kişi, kuruluş ve topluluğu
paydaşımız olarak görüyoruz.
Paydaşlarımızla etkileşimimizde aktif ve şeffaf
iletişim yaklaşımını benimsiyor, özellikle içinde
bulunduğumuz
COVID-19
salgını
sürecinde
paydaşlarımızla olan iletişimimizde herkesin sağlığını
korumak için dijital kanallara öncelik veriyoruz. Bu
doğrultuda, paydaşlarımızı doğru sınıflandırmak
ve bu sınıflandırmaya göre iletişim metodu ve sıklığı
belirlemek, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın tüm değer
zincirine aktarılmasındaki en önemli faktörlerdendir.

Paydaş İletişim
Platformlarımız

Grup şirketleri temsilcilerimiz ile 2020 yılında
gerçekleştirdiğimiz
sürdürülebilirlik
stratejisi
çalıştayında kilit paydaşlarımızı şirketlerimiz özelinde
tespit etmiş ve paydaş haritaları hazırlamıştık. Bu
çalışmalar sonucunda tüm şirketlerimizin hem kendi
aralarında belirlediği hem de Holding kurumsal İletişim
tarafından belirlenen paydaşlarla uyumlu olduğunu
tespit ettiğimiz kilit paydaşlarımıza yönelik mevcut
iletişim şeklimiz Paydaş İletişim Platformlarımız
tablosunda yer alıyor.

Sürdürülebilirlik konularında paydaşlarımızla
iletişimimizi sürdürülebilirlik raporlarımız ve
kurumsal internet sitemiz yoluyla sağlıyoruz.
Buna ek olarak, farklı paydaş gruplarımız
özelinde öne çıkan konularda etkileşimimizi,
çeşitli
etkinliklerden
değerlendirme
toplantılarına, yayınlanan bültenlerden sosyal
medya mecralarına, iç ve dış raporlardan
bilgilendirme portallarına kadar çeşitli
platformları içeren geniş bir yelpazede
sağlıyoruz.
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Paydaş Değerlendirmeleri ve
Kararları Üzerindeki Etkisi

Faaliyet gösterdiğimiz üretim, makina ve güç
sistemleri, otomotiv, lojistik ve enerji sektörlerinde
tüm paydaşlarımızın beklenti ve taleplerine uygun
ürün ve hizmet geliştirmeye devam ediyoruz.
Bu kapsamda paydaşlarımızı da dahil ederek öncelikli
konularımızı belirliyoruz. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’yla uyumlu
olarak belirlediğimiz önceliklerimizi, yayınladığımız
Sürdürülebilirlik Manifestomuz ve sektörel trendler
çerçevesinde gözden geçirdik.
2019-2020 yılı
sürdürülebilirlik önceliklerimizi, GRI ilkelerini gözeterek,
faaliyetlerimiz doğası ortaya çıkan yeni risk ve fırsatları
değerlendirerek ve faaliyet gösterdiğimiz coğrafyadaki
gelişmeleri göz önünde bulundurarak güncelledik.
Tüm bu çalışmalarımız sonucunda 2018 yılına kıyasla
“Sektörel Liderlik”, “Strateji”, “Toplumsal Katkı”,
“İnsan Odaklı Kurum Kültürü” konularının öneminin
artığı görülmektedir. Ayrıca, öncelikli konularımızı
daha kapsamlı ele almak için “Kriz Yönetimi ve
Covid 19”, “Müşteri Veri Gizliliği” ve “Müşteri
Memnuniyeti” konularını ilave ettik. Bu raporlama
dönemindeki tüm değişiklikleri Ekler bölümünden
inceleyebilirsiniz. Öncelikli konularımız çerçevesinde
oluşturduğumuz raporumuzda, Grup şirketlerimizin
performanslarını verilerle detaylı olarak aktarıyoruz.

A1

C3

C5

B2

C2
B1

B3

C1
C7

Düşük

Borusan Holding
2019-2020
Öncelikli Konular Matrisi

Paydaş Değerlendirmeleri ve
Kararları Üzerindeki Etkisi

Düşük
A

İklim

B

İnsan

C

A1

İklim Krizi ile Mücadele

A2

Döngüsel Ekonomi

B1

Toplumsal Katkı

B2

İnsan Odaklı Kurum Kültürü

B3

Müşteri Veri Gizliliği

C1

Yolsuzlukla Mücadele

C2

Kurumsal Yönetişim

C3

Kriz Yönetimi ve COVID-19

C4

Sektörel Liderlik

C5

Strateji

C6

İnovasyon ve Ar-Ge

C7

Yasa ve Mevzuatlara Uyum

Yüksek

İnovasyon

Öncelikli Konular ve Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Haritası
Borusan Grubu olarak üretim, otomotiv, makina ve güç sistemleri, enerji ve lojistik olmak üzere faaliyet
gösterdiğimiz beş ana sektörle dünyaya değer yaratmak için çalışıyoruz. Tüm paydaş gruplarımızın dahil
olduğu ana sürdürülebilirlik konularımızın tespiti ve önceliklendirilmesi çalışmalarıyla paydaşlarımızın
değerlerini anlamaya ve beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Öncelikli konularımızı, Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na paralel olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörleri ve coğrafyaları etkileyen
trendler çerçevesinde tekrar değerlendirdik. Özellikle COVID-19 salgının beraberinde getirdiği risk ve fırsatları
da dikkate alarak Borusan Grubu’nu sürdürülebilir bir geleceğe hazırlayacak öncelikli konularımızı belirledik.

18

7.1. 2030’a kadar uygun fiyatlı, güvenilir ve modern enerji hizmetlerine evrensel erişimin sağlanması
07.03.2030'a kadar küresel enerji verimliliği ilerleme oranının iki katına çıkarılması
İklim Krizi ile Mücadele

7.a. 2030’a kadar yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini ve gelişmiş ve daha temiz fosil yakıt teknolojisini kapsayan
temiz enerji araştırmaları ve teknolojilerine erişimi kolaylaştırmak için uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve enerji
altyapısı ve temiz enerji teknolojisi alanlarına yatırımın teşvik edilmesi
13.3. İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın
ve insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

Döngüsel Ekonomi

12.5. 2030’a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması
4.5. 2030’a kadar eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve engelliler, yerliler ve kırılgan durumdaki
çocuklar dahil, kırılgan insanların her düzeyde eğitim ve mesleki eğitime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması

İnsan Odaklı
Kurum Kültürü

10.2. 2030’a kadar yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin
güçlendirilmesi ve sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsanmasının desteklenmesi
5.1. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi
10.2. 2030’a kadar yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin
güçlendirilmesi ve sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsanmasının desteklenmesi

Toplumsal Katkı

Müşteri Veri Gizliliği

İnovasyon ve Ar-Ge

17.16. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerde ulaşılmasının desteklenmesi için
bilgi, uzmanlık, teknoloji ve finansal kaynakları seferber eden ve paylaşan çok paydaşlı ortaklıklar tarafından tamamlanan Sürdürülebilir
Kalkınma için Küresel Ortaklıkların çoğaltılması
9.c. Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin önemli ölçüde artırılması ve 2020 yılına kadar en az gelişmiş ülkelerde evrensel
ve uygun fiyatlı internet hizmetlerine erişimin sağlanması için çaba gösterilmesi
9.4. 2030’a kadar her ülkenin kendi kapasitesine uygun olarak harekete geçmesiyle kaynakların daha verimli kullanımının artırılması
ve temiz ve çevresel açıdan daha sağlam teknolojiler ve sanayi süreçlerinin daha çok benimsenmesi yoluyla altyapının ve güçlendirme
sanayilerinin sürdürülebilir hale gelecek biçimde geliştirilmesi
9.b. Sanayi çeşitliliği ve sanayi ürünlerinde değer artırımı için uygun bir politika ortamının yaratılması aracılığıyla gelişmekte olan
ülkelerde yurt içi teknoloji gelişiminin, araştırma ve yenilikçiliğin desteklenmesi

Sektörel Liderlik

8.3. Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı
politikaların desteklenmesi ve finansal hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet kazanmalarının
ve büyümelerinin teşvik edilmesi
12.2. 2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması
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Kurumsal Yönetişim

16.8. Gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetişim kurumlarına katılımlarının sağlanması ve güçlendirilmesi

Kriz Yönetimi ve
COVID-19

3.3. 2030’a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalık salgınlarının sona erdirilmesi ve hepatit, su yoluyla bulaşan
hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi

12.6. Özellikle büyük ve uluslar ötesi şirketler başta olmak üzere şirketlerin sürdürülebilir uygulamaları kabul etmelerinin
ve sürdürülebilirlik bilgilerini raporlama döngülerine entegre etmelerinin teşvik edilmesi
Strateji

Yasa ve Mevzuatlara
Uyum

8.2. Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanarak ve çeşitlendirme, teknoloji geliştirme ve yenilik getirme aracılığıyla
ekonomik verimliliğin daha yüksek seviyelere çekilmesi

16.6. Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar kurulması
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İklim Krizi ile Mücadele
ve Çevresel
Sorumluluklarımız
İklim, İnsan ve İnovasyon odağında
hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik
stratejimiz kapsamında ele aldığımız
iklim krizini sadece çevresel değil,
aynı zamanda bir varoluş meselesi
olarak görüyoruz. Çağımızın öne
çıkan gerekleri arasında yer alan
karbonsuz iş modeli hedefimizle bu
alanda somut adımlar atıyoruz.
Faaliyet gösterdiği sektörlerde öncü konumda olan Borusan Grup şirketlerinde,
doğadaki döngüsel modellerden ilham alarak doğal kaynak ve enerji kullanımı
azaltan, atık oluşumunu engelleyen ve karbon ayak izini en az seviyeye düşüren iklim
dostu uygulamaları hayata geçiriyoruz.
Holding ve Grup şirketlerimizde, başta çalışanlarımız olmak üzere tüm
paydaşlarımızın ve toplumumuzun çevre bilincini ve farkındalığını artırmaya yönelik
proje ve eğitimlere destek veriyoruz. İçinde bulunduğumuz çağın en önemli risklerinin
başında gelen küresel iklim krizi ve etkilerinin doğru yönetilmemesi durumunda
karşılaşacağımız kritik sonuçların bilincindeyiz.

Bu doğrultuda, iklim krizinin operasyonlarımızın devamlılığını etkilememesi
için kurumsal risk yönetim sürecini etkin bir şekilde işletiyoruz. Bu süreçte olası
risklere karşın fırsatların da oluşabileceğini biliyor ve bu fırsatları değerlendirmeyi
hedefleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bununla beraber,
yaşadığımız gezegenin yalnızca biz insanlara değil diğer tüm canlılar için de bir
yuva olduğunu yüksek farkındalıkla benimsiyoruz. Bu bakış açısıyla Borusan
Grubu olarak tüm canlıların yaşam haklarına duyarlı olacak şekilde hareket
ediyoruz. Operasyonlarımızı ve yürüttüğümüz ilgili sosyal fayda projelerini
biyoçeşitliliği azami ölçüde koruyacak şekilde tasarlarken, canlıların doğal yaşam
alanlarına en yüksek saygıyı gösteriyoruz.

21

Emisyon Yönetimi

BORÇELİK ELEKTRİKLİ
FORKLİFT DÖNÜŞÜMÜ

Küresel olarak giderek artış gösteren sera gazı
(karbon) emisyonlarının yol açtığı ve açacağı
çevresel ve iklimsel tehditlerin bilincindeyiz.
Borusan Grup şirketleri bünyesinde etkili
bir şekilde emisyon yönetimi ve azaltımı için
projelerimizi yürütürken, karbon ayak izimizi
asgari miktara indirme gayesiyle süreçlerimizi
yönetiyoruz. Grup şirketlerimizin Kapsam 1 ve
Kapsam 2 sera gazı emisyonları hesaplamaları
için temel yıl 2015 olarak belirlendi. Hesaplamalar
kapsamında veri konsolidasyonu yaklaşımı olarak

2019
135.258

operasyonel kontrol sınırı baz alındı. Sera Gazı
Protokolü
metodolojisi izlenerek yaptığımız
hesaplamalarda, kullanılan emisyon faktörleri için
2006 Ulusal Sera Gazı Envanterleri için IPCC
Kılavuzları, IPCC 2. Değerlendirme Raporu’nda
yer alan Küresel Isınma Potansiyeli değerleri
(100 yıllık) ve 2015 IEA- Türkiye İstatistikleri
(Tier 2 Ülkeye Özgü Emisyon Faktörü) kaynakları
referans alındı. Hesaplamaya dahil edilen sera
gazları yakıt ve elektrik tüketim faaliyetleri
sonucu gerçekleşen emisyonları içermekte ve

Projenin Hikayesi
Fabrikada bulunan motorinli forkliftlerin kullanım
ömürlerini tamamlamış olmaları ve ortamın hava
kalitesini olumsuz etkileyen egzoz salımı sebebiyle
çevreye duyarlı elektrikli forkliftler ile değişimleri
sağlandı. Böylece fabrikada iç mekan hava
kalitesinde artış gözlenirken önemli miktarda fosil
yakıt tüketiminin de önüne geçildi.

Kazanımımız
2020 yılında bir önceki yıla göre motorin
tüketiminde %80’in üzerinde tasarruf sağlandı.
Süreçte öncelikle işe uygun teknik özellikteki
forkliftler belirlendi, kiralandı ve bunlara uygun
şarj istasyonlarının yönetmeliğe uygun kurulumu
ile mazot tüketimimiz 0’a indirildi. Aynı zamanda
yaklaşık 170 ton CO 2e emisyon salımının önüne
geçildi.

CO2, CH4 ve N 2O gazlarını kapsamaktadır.
Üç odak sürdürülebilirlik alanımızdan biri olan
İklim başlığında ele aldığımız
Doğrudan
karbonsuzlaşma faaliyetleri
CO2 Emisyonları kapsamında
sera
gazı
emisyon
hesaplama
sınırları
(Kapsam 1)
önümüzdeki raporlama yılında
gözden geçirerek, önemli etkisi
olan tüm sera gazı emisyon
kaynaklarını ve faaliyetleri
hesaplamalara dahil edeceğiz.

BORUSAN
MANNESMANN'DA
POMPA VE FAN
ÇALIŞTIRILMASI

2020
129.969

İklim krizi kaynaklı riskleri
azaltmada önemli rol oynayan
yenilenebilir enerji ve emisyon
azaltımı
projelerimizle,
2020 yılında yaklaşık 4.935
ton CO2e emisyon salımını
engelledik.

Projenin Hikayesi

2020
131.196

Borusan Mannesmann merkezi S kule pompa
ve fanları, hatların çalışması durumunda su
sıcaklığına göre çalışacak ve böylece enerji
verimliliği sağlayacak şekilde mekanik bakıma
tabi tutulmuştur.

2019
141.249

Kazanımımız
Bu optimizasyon sonucu enerji tüketimimizi %30
azaltarak yılda 444.850 kWh tasarruf sağladık.

BORÇELİK'TE SOĞUTUCU
GAZ DÖNÜŞÜMÜ
Projenin Hikayesi

Ozon tabakasında incelmeye neden olan
soğutucu akışkan R22 gazının kullanımının
yasaklanmasıyla beraber sürdürülebilir bir çevre
yönetimi hedefine ulaşmak amacıyla cihazlardaki
mevcut gazlar yeni nesil soğutucu akışkanlarla
değiştirildi. Projenin ilk etabında 14 adet, ikinci
etabında ise 13 adet cihazın gaz dönüşümü
yapıldı. Gaz dönüşümü gerçekleştirilemeyen 49
adet cihazın ise yeni nesil cihazlarla değişimi
tamamlandı.

Kazanımımız
2020 yılında toplam 342,2 ton CO 2e emisyonun
salımının önüne geçildi. Bu miktar projenin
hayata geçtiği Gemlik tesisindeki toplam
emisyonun %31’ine karşılık gelmektedir. Ek
olarak 2021 yılı için 15 adet cihazda yeni nesil
soğutucu akışkanların kullanılmasına yönelik
bütçe planlama çalışmaları yapıldı.

BORUSAN
MANNESMANN'DA
GALVANİZ BORU
TEMİZLİĞİ
Projenin Hikayesi
Galvaniz hatlarında boruların içerisine uygulanan
temizliğin buhar yerine havayla yapılmasını
sağlayarak, enerji kaybının oluşumunu önlemek
amacıyla çıktığımız bu yolda hava üfleyen sistem
kullanımına geçildi.

Kazanımımız

Enerji Dolaylı
CO2 Emisyonları

Boruların içerisine uygulanan temizlik yöntemi
değiştirilerek buhar tüketiminde %70 azaltım
sağlandı. Bu sayede 1.475.192 Sm3 tasarruf
sağlarken, operasyonel sürece dahil edilen
elektrik ve mekanik bakımlarla çevresel etkiler
küçültüldü.

(Kapsam 2)
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Enerji Yönetimi

BORÇELİK'TE İHTİYACA UYGUN HAVA ÜRETEN VİDALI KOMPRESÖR

Borusan Grubu olarak doğal kaynakların sorumlu tüketilmesi
gerektiğinin bilincindeyiz. Bu doğrultuda faaliyetlerimiz
kapsamında tükettiğimiz enerjiyi en etkin şekilde yönetiyor
ve hayata geçirdiğimiz enerji verimliliği projeleriyle
süreçlerimizin daha sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz.

Projenin Hikayesi
Enerji maliyetlerindeki artış, yeni teknolojilerin gelişimi ve mevcut kompresörlerdeki verim kayıpları basınçlı hava üretim
süreci için iyileştirme fırsatı yarattı. Turbo kompresörlerin teknolojik olarak değişken debilere göre üretim yapabilecek
ekipmanlar olmamasından yola çıkılarak, yapılan analizler sonucunda mevcut turbo kompresörlerden birinin ihtiyaca
uygun hava üretebilen invertörlü vidalı kompresör ile değişimi planlandı.

Kazanımımız

Yenilenemeyen Kaynaklardan Gerçekleşen Doğrudan Enerji Tüketimi
Benzin (GJ)

Motorin (GJ)

Enerji tüketimindeki azalmayla paralel olarak karbon salımında 810 ton CO 2e/yıl azaltım sağladık. Yardımcı tesislerde
ihtiyaca yönelik operatör müdahalesinden bağımsız tepki veren vidalı kompresörlerin yardımıyla, çalışanlara bölüm içi
diğer işlerde daha etkin çalışma fırsatı sağlandı. Gelecekte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sağlanması ön
görülen VAP desteği ile yeni bir turbo kompresör yatırımı planlanmaktadır.

Doğalgaz (GJ)

5.227,04

221.397,36

1.985.355,80

(2019 yılında 5.024,34)

(2019 yılında 239.665,67)

(2019 yılında 2.081.525,53)

TOPLAM

2.211.980,20
(2019 yılında 2.326.215,53)

Yenilenemeyen Kaynaklardan Gerçekleşen Dolaylı Enerji Tüketimi
Elektrik (GJ)

992.981,66
(2019 yılında 1.076.704,54)

2020 yılında operasyonlarımızda doğal kaynakları etkin
kullanarak çevresel etkilerimizi azaltmak için enerji verimliliği
projelerimizi hayata geçirdik. Borusan Holding olarak
karbonsuzlaşmaya yönelik operasyonlarımızda başlattığımız
projelerle toplam 11.281 GJ enerji tasarrufu sağladık.
Bunun yanında başlattığımız yeni çalışmalar ve temiz enerji
santralleri aracılığıyla 3.600 GWh yenilenebilir enerji ürettik.

BORUSAN LOJİSTİK 3PL TOM GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİ
Projenin Hikayesi
Temiz enerji kullanımı ve karbon emisyonu azaltma hedefleri ile hayata geçirilen projede yenilenebilir enerji kullanımına
geçmek amaçlandı. Orhanlı’da bulunan 6 deponun çatılarına kurulan 310 kW ve 50 kW’lık güneş paneli invertörü
yardımıyla, yılda 2.000.000 kWh elektrik üretimi hedeflenen güneş enerji santrali kuruldu.

Kazanımımız

2020 Nisan ayından itibaren kullanılan güneş enerji santralleri sayesinde toplam 758.269,48 kWh enerji güneş
enerji santralinden sağlandı.
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Sürdürülebilir
Su Yönetimimiz
İklim krizinin beraberinde getirdiği temel
tehditlerden birisi olan su kıtlığının önlenmesi ve
mevcut su kaynaklarının kirliliğinin önlenmesi
için acil olarak kolektif ve bütüncül aksiyonların
alınması gerektiğine inanıyoruz. Yaşamımızı ve
faaliyetlerimizi devam ettirebilmek için vazgeçilmez
bir kaynak olan suyu sürdürülebilir bir kaynak
olarak korumaya yönelik çalışmalarımızı tüm
paydaşlarımıza ve çevreye duyduğumuz sorumluluk
çerçevesinde hayata geçiriyoruz. Faaliyet
gösterdiğimiz alanlarda bu konuda tabi olduğumuz
ilgili tüm yasal gereklilikleri yerine getiriyoruz.

Toplam Su Çekimi
(Megalitre)

BORUSAN
MANNESMANN'DA
SU TÜKETİMİNİN
AZALTILMASI
Projenin Hikayesi

BORÇELİK'TE
FOTOSELLİ BATARYA
DÖNÜŞÜMÜ

Kazanımımız
Galvaniz hatlarında Galvapas 7 kimyasalının
kullanılmaya başlanmasıyla günlük kullanılan
su miktarında %85’lik azalma görüldü. Daha
çevreci bir kimyasal tercih edildiği için yıllık
9.300 ton su tasarrufu sağlandı. Tamamlama
hatlarında su kullanımının azalması ile oluşan
atık su miktarında %10’luk düşüş kaydedildi.

Projenin Hikayesi
COVID-19
sürecinde Gemlik’te bulunan
fabrikada çalışanların sağlık ve güvenliğini
sağlayacak uygulamalar hayata geçirildi. Bu
kapsamda bulaş riskini en aza indirmek için
fabrika içinde belirlenen alanlarda fotoselli
batarya montajlarının kurulumu
yapıldı.
40%
38%

1.304

2019 yılında atık su oluşumunu engellenmesi
ve Galvaniz hatlarında kullanılan kimyasal
hammaddeyi
değiştirerek
su
tüketiminin
azaltılması hedeflendi.

Kazanımımız

25%

25%

23%

COVID-19 salgınında bulaş riskini azaltarak
çalışanların yüksek konfor seviyesinde işleri
sürdürebilecekleri bir çalışma ortamı yaratıldı.
Su ve tuz tüketimi TSE onaylı %50’lik tasarruf
sağlandı. Ayrıca, ilk 5 yılda daha az kimyasal
kullanılacağı için yaklaşık 5.000 TL’lik tasarruf
öngörülmektedir.

BORUSAN EnBW ENERJİ'DE
ENERJİ HARMANLIK
RÜZGAR ENERJİSİ
SANTRALİ (RES)

1.095

Projenin Hikayesi

Bursa ili Karacabey ilçesinde kurulu Harmanlık
Rüzgar Enerjisi Tesisinde sulama suyu sıkıntısı
çeken Borusan EnBW, ihtiyacını tankerler ile
taşınmakta olan su ile karşılıyordu. Nem ve
Yağmur Suyu Hasadı Projesi ile tesis kullanım
suyu sorununu tamamen çözmeyi hedefleyen
Borusan EnBW, Afrika’da ve bazı nem alan
çöllerde havadaki nemi suya çeviren Warka
kulesi ya da nem perdesi olarak adlandırılan
mühendislik yapıları kullandı.

BORUSAN 3PL MÜŞTERİ
ORTAK ARAÇ YIKAMA
SULARININ AZALTILMASI
Projenin Hikayesi

2020
2019

Torbalı havzasındaki yeraltı ve şebeke su
tüketimlerini azaltmak için tır yıkama işleminin
yirmi dakikada tamamlanması hedeflendi. Bu
kapsamda zaman ayarlı yıkama ünitesiyle yapılan
ölçümler sonucu belirlenen zamanda tırların
yıkanmasını ve su tüketiminin sınırlandırılması
sağlandı.

Kazanımımız

Kısa sürede sulama ihtiyaçlarını karşılayacak
ölçüde 13 tonluk su kazanımı sağlanmıştır.

Kazanımımız
Su maliyetlerinde 171 m³ azalma sağlarken,
su tüketimde önceki yıla kıyasla %46 azaltım
gerçekleşti.
Kazanımımız
Kısa sürede sulama ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde
13 tonluk su kazanımı sağlanmıştır.
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Döngüsel Ekonomi
Doğadaki döngüsel modellerden ilham alarak
yeniden kullanmayı, kullanılan ekipman ve
üretilen ürünlerin kullanım ömrünü uzatmayı
ve geri kazanım/dönüşüm yaklaşımını üretim
ve hizmet süreçlerimize entegre ediyoruz.
Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkiyi
azaltmak hatta ortadan kaldırmak ve bunu
tüm değer zinciriyle birlikte başarmak ana
hedeflerimiz arasında yer alıyor. 2020 yılında
Borusan Grup şirketlerinin i 3 odak biri olan iklim
odağımızı yeniden şekillendirirken temel çıkış
noktamız çevresel varoluş olgusudur. Çevresel
etkimizi yönetmek ve iyileştirmenin yanı sıra, iş
modellerimizi dirençli ve başarılı kılmak adına,
üretim yapan Grup şirketlerimiz başta olmak
üzere mümkün olan tüm faaliyetlerimizde
döngüsel ekonomi yaklaşımını benimsiyoruz.
Yenilikçi
iş
modellerimizi
kurgularken,
inovasyonun
gücünü
de
arkamıza
alarak, kaynaklarımızı etkin kullanacak
ve operasyonlarımız sonucunda oluşan
atıklarımızı azaltacak, dönüştürecek veya
ekonomiye bir değer olarak geri kazandıracak
fırsatları belirliyoruz.

Etkin Kaynak Yönetimi
Borusan Grubu’nda benimsediğimiz geleceğe
ilham olma ve gelecek nesillere yaşanabilir bir
dünya bırakma amacımız doğrultusunda etkin
kaynak yönetimine değer veriyoruz. Çevresel
sürdürülebilirliği gözetmek için mevcut kaynakları
daha etkin kullanacağımız projeler geliştiriyoruz.
Hedefimiz
operasyonel
anlamda
faaliyet
gösterdiğimiz tüm alanlarda fark yaratmak, bu
doğrultuda Borusan Holding çatısı altında sahip
olduğumuz tüm kaynaklarla sağlıklı ekosistemlerin

BORÇELİK'TE SIFIR ATIK
Projenin Hikayesi
2020 yılında Borçelik’ten düzenli depolama sahalarına gönderilen geri kazanılabilir atıkların azaltılması ve ekonomiye
geri kazandırılması için sıfır atık projesine başlandı. Borçelik’in tüm lokasyonlarında masa altındaki çöp kovaları kaldırıldı,
ortak kullanıma sunulan ikili toplama istasyonları oluşturuldu.

oluşmasını destekleyerek iklim krizinin önlenmesine
katkı sağlıyoruz. Döngüsel ekonomi modellerini
mevcut iş süreçlerimize entegre ederek çevresel
ayak izimizi azaltıyoruz.

Kazanımımız
Gerçekleştirilen sıfır atık çalışmaları sonrasında, çalışanların atık ayrıştırma ve atıkların geri kazanımı konusunda
bilinçlenmesi sağlandı. Yaklaşık 10 ton çöpün geri dönüşümü sağlanırken, aynı zamanda ülke ekonomisine yeniden girdi
olarak kazandırıldı.

COVID-19 döneminde çevrim içi platforma
taşınan etkinliklerimiz önceden kağıt kullanarak
yaptığımız bir çok paylaşımı gözden geçirme
fırsatı sundu. Bu doğrultuda, birçok etkinlikte
dijital etkileşimi artırarak kağıt kullanımını önledik.

Toplam Atık
Türüne Göre (Ton)

2019

2020

Tehlikeli Atıklar

543.721

250.571

Tehlikeli Olmayan Atıklar

644.929

472.965

Toplam Atık

1.188.650

723.536

Bertaraf Yönetimine Göre (Ton)

TEST SÜRÜŞÜ
VE TESLİMAT
EVRAKLARININ
DİJİTALLEŞMESİ
Projenin Hikayesi
Test sürüşü ve teslimat evrakları için yıllık
ortalama 130.000 adet kağıt kullanılıyordu.
Evrakların imzalanması, kopyasının alınması
gibi süreçlerde harcanan operasyonel zamanı ve
doğal kaynakları daha etkin kullanmak amacıyla
evrak yönetimi KVKK gereklilikleri yerine
getirilerek dijital ortama taşındı.

Kazanımımız
Sektörde bir ilk olan bu uygulama sayesinde
büyük öneme sahip evrakların kaybolma riski
ortadan kaldırıldı. Ek olarak yıllık 13 adet ağacın
kesilmesi engellendi.

SUPSAN'DA
MAKİNALARIN DÖNÜŞÜMÜ
Projenin Hikayesi
Supsan bünyesindeki eski makinaların ve
dışardan hurda olarak edinilen makinaların
makina revizyon merkezinde yenilenerek üretim
hatlarına kazanımı sağlandı. Supsan kültürünün
önemli bir parçası haline gelen projeyle 2019
yılında 2 adet, 2020’de ise 1 adet makina üretim
süreçlerine dahil edildi.

Enerji Geri Kazanımı

217.180

98.594

Geri Kazanım

2.050.416

465.410

Atık Sahası

457

461

Atık Yakımı

3.568,12

1.242,09

Diğer Bertaraf Yöhtemi

31.438

25.537§

Toplam Bertaraf Edilen Atık

2.303.058,12

591.244,14

Atık Yönetimi
Küresel ölçekte çevresel, sosyal ve ekonomik
sürdürülebilirliğin sağlanması için kaynak
kullanımı sonrasında oluşan atıklar için
mümkünse önce önlenmesi, önlenemeyen atık
oluşumunun ise etkin bir şekilde bertaraf edilmesi
aşamalarıyla çevresel etkimizi optimize ediyor,
ürün ve hizmet geliştirme süreçlerimizi bu sistem
çerçevesinde şekillendiriyoruz. Borusan Grubu

Kazanımımız

Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla hayata geçen bu
projeyle üretim kapasitesi artırılırken, yeni nesil
motorlarla çalışan makinalar yardımıyla daha
az elektrik tüketildi. Ayrıca, yeni nesil makinalar
sayesinde iş sağlığı ve güvenliği riskleri azaltıldı.

olarak çevre ve iklim üzerindeki etkilerimizi en
aza indirebilmek için atık yönetimini hassasiyetle
yürütüyor, faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları
mevzuata uygun olarak toplayıp bertaraf
ediyoruz. Sorumlu ve sürdürülebilir tüketim
anlayışımız kapsamında faaliyetlerimiz sonucu
ortaya çıkan atık miktarını azaltmak için çeşitli
projeler hayata geçiriyoruz.

BORUSAN LİMAN'DA DİP TEMİZLİĞİ

BORUSAN EnBW'DE ENERJİ RES YATIRIMLARI TAHTA ATIK DÖNÜŞÜMÜ

Projenin Hikayesi
2020 yılında Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında deniz dibindeki kirliliğinin azaltılması ve kıyı şeridindeki kirliliğin
temizlenerek bilinçlendirme çalışmalarıyla önüne geçilmesi için Dip Temizliği projesi hayata geçirildi. Dalış yapılacak
bölgenin tespitinden sonra yapılan çalışma sonucu toplanan atıklar lisanslı çöp toplama firmalarına iletildi.

Projenin Hikayesi
Sıfır atık ile sosyal destek kampanyası kapsamında Borusan EnBW Enerji yatırım sahalarında türbin ekipmanlarının
naklinde kullanılan kaliteli ahşap atıklarının proje sahası etrafındaki köylere muhtarlar aracılığı ile dağıtılması ve
yöre halkının bu ahşapları bahçe, ev ve damlarında kullanabilmesini amaçladı.

Kazanımımız
Gemlik Körfezi’nde 131 kg çöp temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede rıhtımda deniz dibinde bulunan metal vb. atıklardan
arındırıldı ve denizin daha temiz bir görüntüye kavuşması sağlandı.

Kazanımımız
Saros RES projesinde 27 türbin montajı sonrası çıkan tahta atıklar proje bölgesinde yakın olan yaklaşık 10 köye
kullanımları amaçlı paylaşıldı. Yaklaşık 450 m 3'ün üzerinde tahtanın geri kazanım ile tekrar kullanımı sağlandı.
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İnsan
Borusan Holding olarak,
çalışanlarımızın iyi olma hali ve
güvenli çalışma koşullarını sağlama
konularını önceliklendiriyoruz.
Bunların yanında geleceğin iş
modellerine ulaşma yolunda
yetenekleri keşfetme ve elde tutma
ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz.

Sadece çalışanlarımız için değil, tüm toplum için sosyal faydayı
önceliklendiren bir yaklaşım sergiliyor, operasyonlarımızın olduğu
bölgelerde paydaş katılımını önemsiyoruz. Buna ek olarak, mesleki
eğitim alanında hem yetkinlik geliştirme hem de özellikle toplumsal
cinsiyet bağlamında fırsat eşitliği yaratma adına adımlar atıyoruz. Bu
alanlarda şirketlerimizin ilerlemelerini takip ederken, farklı platform
ve çerçeveler ile şirketlerimizin bu adımları atmalarını kolaylaştırıyor,
sosyal faydanın tüm toplum katmanlarına yayılmasını sağlıyoruz.
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Çalışan İlişkilerimiz
İşveren Markamız

Grup genelinde benimsemiş olduğumuz geçmişten ve bugünden aldığımız ilhamla 200 yıllık bir
şirket olma yolculuğunda sürdürülebilirliği gelecekte de anlamlı kalabilmek ve fayda sağlayan
işler üretebilmek olarak görüyoruz. Borusan olarak, Her Şeyin Bir İlham’la başladığına inanıyoruz.
“Geleceğe İlham” yaklaşımıyla, insan odaklı bir kurum kültürü ve toplumsal gelişim için hayal
ediyor, tasarlıyor ve tüm bunları gerçeğe dönüştürüyoruz. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan
COVID-19 döneminde henüz ülkemizde vakalar görülmeden önce üst düzey önlemler alarak
çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini öncelikli konumuz olarak belirledik, #BeraberAşacağız diyerek
Çalışanımızı, İşimizi ve Paydaşımızı korumaya odaklandık. Çalışanlarımız ve paydaşlarımız için
birçok destek sağladık. Salgına karışı dayanışmanın öne çıktığı bu dönemde Borusan Dayanışma
Destek Platformu’nu kurarak çözümlerimiz ve faaliyetlerimizle ilgili bilgi aktardık, deneyimlerimizi
paylaştık.

“Borusan Burada” işveren markasını tüm insan
kaynakları süreçlerini ve iletişimini çalışan deneyimi
odağında geliştirmek amacıyla hayata geçirdik.
Bu marka altında yetenek yönetimi, performans,
eğitim ve gelişim, sosyal kulüpler, çalışana
sağlanan yan haklar konularında süreç ve sistem
iyileştirmelerine dört yıldır devam ediyoruz. 2018
yılında hayata geçirdiğimiz Borusan Burada
Instagram hesabımızla, potansiyel yetenekleri
Borusan’a çekmeyi amaçlıyor ve bu mecrada
organik olarak büyümeye devam ediyoruz. Ayrıca,
genç yeteneklere ulaşarak onlara Holding ve Grup
şirketlerimizi tanıtabilmek adına yıl içinde üniversite
etkinliklerinde yer alıyoruz.

Çalışanlarımızla iyi bir geleceği düşlüyor ve onlarla ilişkilerimizi
güçlendirmeyi, memnuniyet ve bağlılıklarını artırmayı hedefliyoruz.
Bu kapsamda aşağıdaki uygulamaları hayata geçiriyoruz:
Borusan Akademi Eğitim ve Gelişim Programları
360° Yetkinlik Değerlendirme Sistemi

Çalışan deneyimini her gün daha ileriye taşımak
için “Yaşam Burada”, “Kariyer Burada”, “Gelişim
Burada”, “İyilik Burada”, “Gelecek Burada” gibi
başlıklar altında çeşitli proje ve uygulamaları
hayata geçiriyoruz. Ayrıca çalışanların iş ve sosyal
hayatlarına katkı sağlamak amacıyla faaliyet ve
etkinlikler düzenleniyoruz. Gerçekleşen aktiviteler
arasında bowling, trekking, ahşap boyama, dans,
dalgıçlık kursları, fotoğrafçılık kursları, geziler,
gönüllülük projeleri ve eğitim programları yer alıyor.

Performans Yönetimi Uygulamaları
İşveren Marka ve Yetenek Kazanım Uygulamaları
Kariyer Yönetimi
Ücretlendirme ve Ek Menfaatler Yönetimi
Bireysel Emeklilik Planı
Çalışan Bağlılık Araştırması
Öneri Sistemleri
Etkin İç İletişim
Sosyal Kulüpler
Online Sosyal Platformlar
Borusan Sanat Etkinlikleri
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POWER-UP
PAYLAŞIM ETKİNLİĞİ

İstihdam ve Çalışan Çeşitliliği
Borusan Grubu olarak insan odaklı iş anlayışımızın
yanında 11 bini aşkın nitelikli çalışanımızla da
öne çıkıyoruz. Her çalışanımızın mesleki ve kişisel
gelişimini destekliyor, fikirlerine saygı duyuyor
ve yaratıcılıklarının ortaya konmasına olanak
sağlıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda
çalışan ve insan haklarını gözetirken, her türlü
ayrımcılığın önüne geçmek, çeşitliliği desteklemek,
fırsat eşitliği sağlamak ve kapsayıcı olmak için
üstün çaba gösteriyoruz.

2019 yılında Borçelik ekibine yeni
katılan mühendislerin kaynaşmasını ve
yönetim ile iletişim kanallarını destekleme
amacıyla uygulanmaya başlanan PoweruP ile üretim müdürlerinin bilgi, tecrübe,
hayatlarındaki önemli kilometre taşlarını,
beklentilerini
mühendislerden
yeni
paylaşabilecekleri bir kanal yaratıldı.

Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yetkin ve
deneyimli çalışan yapımızı yetenekli ve yüksek
potansiyele sahip adayları aramıza dahil ederek
sağlıyoruz. Bunun yanında, çalışanlarımızın
bağlılığını ve mutluluğunu sağlayarak uzun
vadede Borusan ailesinin önemli bir üyesi olarak
kalmalarına önem veriyoruz. Bu kapsamda hem
Holding, hem de Grup şirketlerimiz özelinde projeler
geliştiriyoruz.

Proje kapsamında 2019 yılında her
etkinliğe bir üretim müdürü ev sahipliği
görevini üstlendi. Ek olarak Borusan
merkez binasında müze gezisi ve Borusan
Oto İstinye Şubesine geziler düzenlenerek
ekip içi sinerjinin yaratılması sağlandı.

Almış olduğumuz aksiyonlar ile
Üst Yönetim’de çalışan
kadın sayısını %21 artırdık.

%21

ALPHA GENÇ YETENEK
YENİ MEZUN VE STAJ
PROGRAMI

Cinsiyete Göre Çalışan Oranı

2019

Borusan Alpha Genç Yetenek Programı
ve Borusan Alpha Staj Programı olmak
üzere iki ayrı program olarak ele alınan
Borusan Alpha kapsamında, eğitimleri
devam eden genç yeteneklerle çalışmaya
başlayarak, onları profesyonel hayata
hazırlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca, stajyer
olarak aramıza katılan yeteneklerin
mezun olduktan sonra tam zamanlı
olarak Borusan Alpha Genç Yetenek
Programı’na geçiş yapabilme imkânı
sunuyoruz.

2020

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

%16,56

%83,44

%16,88

%83,12

Cinsiyete Göre Üst Yönetim

2019
Kadın
%20

Yıllık Toplam
Çalışan Sayısı

2020

Erkek
%80

Kadın
%24

Erkek
%76

(11 kişi)

(44 kişi)

(14kişi)

(45kişi)

55

55

59

59
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Bu kapsamda, Üniversite 3. ve 4. Sınıf ya
da yüksek lisans öğrencilerini uzun dönem
stajyer olarak belirliyor, onlara haftanın
2 ya da 3 günü stajlarını yaparken
bir yandan da eğitimlerine devam
etme fırsatı sağlıyoruz. Stajyerlerin
Borusan’daki gelişim yolculuklarında;
onları iş hayatında destekleyecek
yetkinlik ve beceriler üzerinde yoğunlaşan
mentorluk süreci ile de desteklenen online
ve özelleştirilmiş bir program bulunuyor.
2020 yılında 21 Alpha Genç Yetenek
tam zamanlı olarak farklı şirketlerimizde
iş başı yaparken, 62 Alpha stajyerimiz
de kariyerlerindeki ilk deneyime Borusan
Grup şirketlerinde başladı.

Çalışan Hakları ve Gelişimi
Geçtiğimiz 2019-2020 dönemi bir şirketin
çalışanlarına adil, güvenli ve sağlıklı bir çalışma
ortamı sunmasının önemini bir kez daha göstermiş
oldu. İnsan odaklı iş anlayışımız ile yıllardan beri
çalışanlarımızın refah ve güvenliğini gözetiyor,
yasa ve düzenlemelere uygun hareket ediyoruz.

Böylelikle Borusan Grubu’nda beş yılını
tamamlayan plan kapsamında bulanan çalışanlar
birikimlerini alabiliyorlar.

Kadın ve erkek farkı gözetmeksizin 0-6 yaş çocuk
sahibi tüm çalışanlarımızın belirli anaokulu veya
kreş/gündüz bakım evlerinde çocuklarının eğitim
Çalışanlarımızın sağlık ve refahını sağlamak veya gelişim programlarında özel indirimlerden
için tüm ofis çalışanlarımıza özel sağlık sigortası faydalanmalarını sağlıyoruz.
ile ayakta ve yatarak tedavi imkanı sunuyoruz.
Yönetim seviyesine göre farklı kapsamlarda yıllık 2020 yılında Borusan Grup şirketlerinde doğum
check-up ve hayat sigortası olanağının yanı sıra izni hakkı kazanan 54 kadın çalışanımızın %100’ü
şirket katkılı Bireysel Emeklilik Planı ile en az 1 izinlerini kullandılar ve doğum iznine ayrılan kadın
yıl kıdemli yöneticilere emeklilik planı sağlıyoruz. çalışanların %100’ü izinleri bittikten sonra işe geri
Emeklilik Planı kapsamında her ay plana dahil döndü. %96’sı da işe döndükten sonra en az 12
olan çalışanların maaşından yapılan kesintiye ek ay daha şirketimizde çalışmaya devam etti.
olarak şirket desteğinde bulunuyoruz.

Doğum İzni Kullanan Çalışanlar

2019

AVİTA ÇALIŞAN
DESTEK PROGRAMI
Çalışanlarımızın
hayatlarını
kolaylaştırarak
refah
seviyelerini
artırmak amacıyla Borusan Holding
ve ihtiyaca yönelik olarak belirli Grup
şirketlerinde Avita Çalışan Destek
Programı’nı uyguluyoruz.
Program aracılığıyla çalışanlara ve
onlarla aynı evi paylaşan aile bireylerine,
araştırma
ihtiyacı
hissedebileceği
her alanda konusunun uzmanları
tarafından 7/24 verilen danışmanlık
ve bilgilendirme hizmeti sağlıyoruz.
Psikolojik ve tıbbi danışmanlıktan mali ve
hukuki bilgiye, bel, boyun-sırt ağrıları ve
ofis ergonomisinden sağlıklı beslenmeye,
yeni doğan bakımından sosyal yaşam
gibi konulara kadar geniş bir yelpazede
hizmet sunuyoruz. 2020 yılında 2.565
kez Avita Çalışan Destek Programından
yararlanılmıştır.

2020

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Doğum iznine
hak kazanan
çalışanlar

52

276

54

285

Doğum izni
kullanan
çalışanlar

52

276

54

285

Doğum izni
bittikten sonra
işe dönen
çalışanlar

48

276

54

285

Doğum izninden
sonra işe dönen
ve sonrasında
en az 12 ay
daha çalışanlar

35

Performans Yönetimi Uygulamaları
Borusan Holding ve Grup şirketleri olarak çalışanlarımızın yıl
içindeki performansını ölçerek, performans sonuçlarına göre gelişim
planlarını belirlemek ve yüksek performans kültürü oluşturmak
amacıyla, Performans Yönetim Süreçleri uyguluyoruz. Bu doğrultuda
motivasyonu yüksek, bağlı çalışan oranını yükseltmeyi, bireysel ve
kurumsal başarının artırılmasını hedefliyoruz.

%90
276

52

284
29

Yıl içerisine yayılan dört dönemlik bu süreçte, 2020
yılında Borusan Grubu ofis çalışanlarımızın %90’ı
yüz yüze veya dijital ortamda yöneticisi ile yıl sonu
performans görüşmesi gerçekleştirdi.

Kariyer Yönetimi
Sürekli değişen ve gelişen dünya düzenine
adapte olmak için yenilikçi adımlar atıyor,
projeler geliştiriyoruz. Borusanlı liderlerin ve
İnsan Kaynakları ekiplerinin Borusanlıların kariyer
gelişim sürecinde en büyük destekçisi olmalarını
amaçlıyoruz. Bu kapsamda, yenilenen Kariyer
yönetimi sürecini “Borusan’da Kariyer=Gelişim”
olarak tanımladık ve daha kapsayıcı bir yaklaşımla
en iyi çalışan deneyimi yaratmak için harekete
geçtik. Sözü Borusanlılara verdiğimiz yenilenen

Cinsiyete Göre Eğitim Süresi

2019
Erkek

Kadın

Erkek

29.755

181.452

18.477

156.668

Eğitim Alan
Çalışan
Sayısı

611

6034

599

5.527

Çalışan
Başına Düşen
Eğitim Süresi
(saat)

48,7

30,1

Tüm Eğitimler (Türüne Göre)

30,8

2019

Toplam
Eğitim Süresi
(saat)

%4

%3

İSG'nin Eğitimdeki Oranı

%37

%47

Diğer (Liderlik) Eğitimdeki Oranı

%11

%9

211.207

175.145

Toplam Eğitim Saati

2019

2020
%40

Kişisel Gelişimin Eğitimdeki Oranı

Çalışan Kategorisine Göre Eğitim Süresi

28,3

%47

Mesleki Gelişimin Eğitimdeki Oranı

motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar
ile fark yaratma vizyonumuz ve çalışanların
gelişime teşvik eden İnsan Kaynakları Politikamız
doğrultusunda, tüm çalışanlarımıza ihtiyaçlarına
uygun mesleki gelişim ağırlıklı eğitim ve gelişim
programları sunarken, yaratıcı düşünen, sonuç
odaklı, sistemli ve gelişime açık insan kaynağımızı
her geçen gün artırıyoruz.

Çalışanlarımızın
gelişimleri
için
hayata
geçirdiğimiz tüm çalışmalarla, onların Borusan’a
olan bağlılık ve memnuniyetine olumlu yönde
katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda
yıllık bazda çalışan bağlılığı ve memnuniyeti
anketini düzenliyor, aldığımız geri bildirimlere göre
iyileştirme çalışmaları hayata geçiriyoruz. 2020
Çalışanlarımızın kariyer yönetimi sürecindeki yılı çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anketinde
gelişim ve eğitim çalışmalarımızı Borusan Eğitim ve Gelişim skorumuz bir önceki yıla kıyasla
Akademi platformunda yürütüyoruz. Yetkinliği, 3 puanlık artışla 78,7 olarak ölçüldü.

2020

Kadın
Toplam
Eğitim Süresi
(saat)

Yüksek potansiyel grubu çalışanlarımızın dahil
olduğu yapılandırılmış bir yıllık gelişim programı
olan Liderlik Fakültesi ile gelişimlerine katkıda
bulunuyoruz. Bunun yanında tüm çalışanlarımıza
da Borusan Akademi’nin desteğiyle geniş
kapsamlı dijital öğrenme kaynağı sunuyor ve
gelişim planları doğrultusunda zengin yetkinlik
eğitim kataloğundan yararlanmalarını sağlıyoruz.
Böylece dünyadaki tüm yetenekleri zorlayan
teknolojik yeniliklere Borusanlıların sürekli gelişim
yaklaşımını benimseyerek daha hazır olmalarını
ve değişime çeviklikle uyum sağlayabilmelerini
hedefliyoruz. Sunduğumuz gelişim olanakları hem
çalışlarımızın memnuniyetinin hem de uzun vadeli
bağlılıklarının kurulmasına katkı sağlıyor.

kariyer gelişimi sürecimizde, çalışanlarımızın
kendi gelişimine yatırım yapmasını ve ihtiyaçlarını,
beklentilerini dile getirmesini bekliyoruz. Böylece
Borusanlılar kariyer gelişimleri için daha fazla
sorumluluk almalarını, hedeflerine ulaşmak için
sahip olmaları gereken yetkinlikler konusunda
farkındalık sahibi olmalarını hedefliyoruz.
Çalışan gelişim, potansiyelini konuşmak adına
384 saat 134 adet toplantı gerçekleştirdik.

Eğitim Alan
Çalışan
Sayısı
Çalışan
Başına Düşen
Eğitim Süresi
(saat)

30

2020

Mavi
Yaka

Beyaz
Yaka

Taşeron
Çalışanları

Mavi
Yaka

Beyaz
Yaka

Taşeron
Çalışanları

79.246

83.058

48.903

49.841

72.207

53.097

2.734

2.178

1.733

2.565

2.207

1.368

29

38,1

28,2

19,4

32,7

38,8

TEKNİSYEN DENEYİMİ İYİLEŞTİRME PROJESİ

BORUSAN AKADEMİ FAKÜLTE VE UZMANLIK PROGRAMLARI

Borusan Cat şirketimizde düzenlenen çalışan bağlılığı anketleri sonucunda belirlenen iyileşme alanları
doğrultusunda CDP (Teknisyen Gelişim Programı) üzerinde geliştirmeler yapıldı. Geliştirmeler ile teknisyenlerin
gelişim müfredatlarını alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun yeniden yapılandırmak ve eğitim içeriklerini gerçek
saha ihtiyaçlarına daha da yakınlaştırmak, deneyimsel ve iş başı öğrenimi artırmak, iş başı yapma şartlarını ve
oryantasyon programlarını yapılandırmak ve İSGÇ gereksinimlerine göre süreci tüm boyutları ile almak gibi çeşitli
gelişimler amaçlandı.

Borusan Akademi dünya trendlerini ve geleceğin yetkinliklerini takip ederek, Borusanlıların öğrenme stili ve
hızlarına uygun çeşitli içerikler, kaynaklar ve yöntemler sunar. Tüm Borusanlılılar ihtiyaç duydukları programlara
gelişim planları kapsamında katılabilir. Liderlik Gelişim başlığı altında Liderlik Fakültesi, Coachlike Leadership
Gelişim Programı, Alpha Genç Yetenek Gelişim, Alpha Staj Gelişim ve Mentorluk Programı; Fonksiyonel Mesleki
Gelişim başlığı altında İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Satın Alma uzmanlık programları; Liderlik Modeli Yetkinlik
Gelişim başlığı altında da sanal sınıf eğitimleri ve online çözümler yer alır.

Yapılan ön analizler sonucu “Müfredat ve İçerik İyileştirme”, “Oryantasyon ve İşe Alım Süreci”, “Seviye Geçiş
Değerlendirme” ve “İletişim ve Yayılım” olarak belirlenen 4 ana konuda proje yürütülmesine karar verildi.

KÜLTÜR DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ-LİDER SENSİN-BOOTCAMP
Borusan Lojistik tarafından tüm çalışanları kapsayacak şekilde 2019 yılında uygulanan Kültür Dönüşümü Projesi ile
rekabette güçlü konuma gelmek, müşteri bağlılığını artırmak, finansal sonuçlara pozitif etki ve çalışan bağlılığının
yükselmesi ve çalışanlar tarafında kültürün ve yetkinliklerin dönüştürülmesi hedeflendi. Finansal amaçların yanında
şirket içinde «Ben» yerine «Biz» olmak ideolojisini yaygınlaştırmayı amaçlayan proje açık ve şeffaf iletişimi desteklerken
aynı zamanda tek takım olarak odağa «Müşteriyi» almayı amaçlandı.
Bu kapsamda her ay her seviyede yapılan planlı toplantılar ile açık ve şeffaf iletişim kuruldu, konaklamalı olarak
gerçekleştirilen bootcampler ile şirketin değişim ihtiyacı, şirket stratejisinin paylaşımı (Playbook) çalışanlar ile yapıldı.

BORUSAN TURUNCU, YOLU BORUSAN'DAN GEÇEN HİKAYELER
2017 yılından bu yana Borusanlıların ve konuk yazarların fikir, düşünce ve ilgi alanlarını paylaşarak iç ve dış paydaş etkileşiminin sağlandığı bir platform
olan Borusan Turuncu, Borusan’ın savunduğu değerler temelinde kalplere dokunan, şaşırtan, harekete geçiren, güç ve ilham veren, düşündüren, değişimi
tetikleyen, anlam yaratan, vizyon kazandıran hikayeleri okuyucularıyla paylaşmayı amaçlıyoruz.
Başlangıçta eşitlik, gönüllülük, inovasyon, dijitalleşme, teknoloji, bilim gibi konulara ilişkin paylaşımlara yer verilen blogda, zaman içinde konu yelpazesi
genişleyerek çeşitlendirdik. Artık kitap ve müzik önerilerinden gezi ve yaşam yazılarına, Borusanlı uzmanlardan iş ve kişisel gelişim tüyolarından eğitim
önerilerine kadar çok çeşitli konular ele alıyoruz. İki yıldır yayında olan Borusan Turuncu’ya 110 yazar katkıda bulunarak, 166 hikaye yayınlandı. Blog
yayına girdiği tarihten bu yana 665.900’den fazla görüntülenmeye ulaştı
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İnsan Hakları
Stratejik odak alanı olarak belirdiğimiz İnsan
başlığında çalışanlarımıza yenilikçi, inovatif ve
yaratıcılığı destekleyen bir çalışma ortamı sunarak
destekliyoruz. İş hayatındaki farkın “insanla”
oluştuğuna inanıyor ve bu sebeple çalışanlarımıza
sağlıklı, güvenli ve adil bir iş ortamı sunmayı
kurumsal önceliklerimiz arasında görüyoruz.
Yasa ve regülasyonlara, en yüksek iş sağlığı ve
güvenliği standartlarına uyumu gözetiyor, etik
yönetim anlayışımız ile toplumsal cinsiyet eşitliğini
destekliyor, çalışanlarımızın sağlığı için ek faydalar
sunuyoruz. Aynı zamanda 2006’dan beri imzacısı
olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nde yer alan İnsan Hakları İlkeleri ile
uyum içerisinde hareket ediyoruz.

Ayrımcılığın Önlenmesi
ve Fırsat Eşitliği

kaynakları süreçlerini adil ve eşitlikçi bir şekilde
sürdürüyoruz.
İş Etiği Kurallarımız ve şirket politikalarımız
kapsamında hiçbir Grup Şirketimizde ve
operasyonumuzda zorla ve cebren çalıştırma
veya çocuk işçi istihdamı söz konusu değildir.
Bu konulardaki tüm yerel, ulusal ve uluslararası
yönetmelik ve mevzuatlara uygun olarak hareket
ediyoruz. Çocukları işgücü olarak kullanan
hiçbir taşeron ya da tedarikçi ile iş birliği
gerçekleştirmiyoruz. Ek olarak, Grup Şirketlerinde
ve tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizde zorla
çalıştırma uygulamasına kesinlikle izin vermiyoruz.

Bizler, toplumsal ve bireysel refahın fırsat eşitliğine koşulsuz bağlı
olduğuna inanan Borusanlılarız.
Borusan’da etnik köken, cinsiyet, renk, ırk, millet,
ekonomik durum ve dini inanç gözetmeksizin
çalışanlarımıza tüm insan kaynakları süreçlerinde
eşit fırsatlar sunuyoruz. İnsan haklarına saygılı,
yasal düzenleme ve regülasyonlara uyumlu iş
yapış yaklaşımımız ile çalışanlarımızı koruyor,
onları bu haklarını doğru ve tam kullanmaları
konusunda destekliyoruz. Önceliğimiz olan İnsan
konusuna “Borusan Eşittir” anlayışını entegre
ederek başta toplumsal cinsiyet eşitliğinin
desteklenmesi, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın
artması, ayrımcılığın önlenmesi ve her alanda
fırsat eşitliğini amaçlıyoruz. Borusan Eşittir
manifestomuza Türkiye’nin ve Borusan’ın
geleceği için toplumsal cinsiyet eşitliğine olan
inancımız doğrultusunda çabamızı ve iş yapış
biçimimize etkisini yansıtıyoruz. Borusan Eşittir
manifestosuna buradan erişebilirsiniz.

Bu kapsamda Borusanlılar, uyulması gereken
Sahip olduğumuz ve iş yapış şeklimize entegre etik kurallara uyumsuzluk durumlarında “Turuncu
ettiğimiz insan kaynakları vizyonu ve politikaları Etik Hattı”na telefon ya da e-mail yoluyla
ile işe alım, terfiler, çalışan gelişimi, kariyer erişebiliyorlar. Bildirilen tüm durumlar Borusan
planlaması ve çalışma koşulları gibi insan Grubu Etik Kurulu tarafından inceleniyor.

2019-2020 yıllarında Etik Kurulu’na iletilen ve
ayrımcılık unsuru taşıyan şikayetler hakkında
uzman ekipler tarafından titizlikle gereken
incelemeler yapılmıştır. Şikayete konu olan
çalışanlar ile ilgili ihlallerin ele alınması ve disiplin
işlemlerine yönelik kararların alınması Etik Kurul’un
sorumluluğundadır. Grup şirketlerimizde bugüne
kadar örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının
ihlal edildiği bir durum yaşanmamakla birlikte,
bu konuda belirgin risk taşıyan faaliyetlerimiz de
mevcut değildir. 2020 yıl sonu itibarıyla toplu iş
sözleşmelerine dahil çalışan oranlarımız: Borusan
Mannesmann’da %82, Borçelik’te %64 ve
Supsan’da %76’dır.

2020 yılı sonu itibarıyla Borusan Grubu genelinde
kadın çalışanların tüm ofis çalışanları içindeki
payı %25,2’ye yükseldi. Borusan Grubu’ndaki üst
düzey kadın yöneticilerin tüm üst düzey yöneticiler
Sahip olduğumuz açık kapı politikası sayesinde, içindeki payı ise 2018’de %17 iken, 2020’de ise
Borusan çalışanları ve diğer paydaşları, etik %24’e ulaştı.
kural ihlalleri için Borusan yönetimiyle doğrudan
iletişime geçebiliyorlar. Potansiyel ihlaller Borusan Borusan Grubu olarak toplumsal ve bireysel
çalışanları tarafından isim bildirmeksizin ihbar refahın kadın ve erkek eşitliğine bağlı olduğuna
edilebilir. Borusan Holding olarak ihbarda bulunan inanıyoruz. Toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğine
çalışana misilleme yapılmaması yaklaşımını dayalı insan kaynakları politikaları tüm insan
benimsiyoruz.
kaynakları uygulamalarımızın temelini oluşturuyor.

Paydaşlarımız ve toplumumuz nezdinde bu
farkındalığın artırılması adına çalışmalar
yürütüyoruz.

Detaylı bilgiye raporumuzun Topluma
Katkı bölümünden ulaşabilirsiniz.
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İş Sağlığı ve Güvenliği
Grup kültürümüzün bir yansıması olarak öncelikli
sürdürülebilirlik konularımız arasında öne çıkan bir
başlık olan İSG yönetimine verdiğimiz azami önem
doğrultusunda faaliyetlerimizin takibini büyük bir
titizlikle gerçekleştiriyoruz. Grup şirketlerimizde
tüm çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler adına
güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamayı
önceliklerimiz arasında görüyoruz. “Sıfır iş kazası”
hedefimiz çerçevesinde risk analizleri, performans
ölçümleri, eğitimler, tatbikatlar ve altyapı
iyileştirmeleri gibi uygulamalar geliştirmeye devam
ediyoruz. “İş biter, herkes evine sevdiklerine gider.”
yaklaşımını yazmış olduğumuz başarı öyküsünün
en önemli söylemi olarak görüyoruz.
2015 yılında, Grup şirketleri arasında iş sağlığı ve
güvenliği bilincini sağlayıp, bu kültürü geliştirmek
ve şirketlerin kendi aralarında deneyimlerini
paylaşarak birbirlerinden farklı bilgiler elde etmesini
sağlamak amacıyla oluşturduğumuz “Borusan
İSG Grubu”, 2020 yılında da faaliyetlerine aktif
bir şekilde devam etti. “Borusan İSG Kimliğinin
oluşumu”, “İSG Grup Politikalarının ve Denetim
Süreçlerinin Tarif Edilmesi”, “Raporlama ve takip
süreci”, ”Yenilikçi Dijital Uygulamalar” olarak
4 ana başlığa odaklanarak çalışmalarını sürdürdü.
Tüm Grup şirketlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği
faaliyetlerinin takibi için dijitalleşme çalışmaları
kapsamında ortak bir yazılım kullanılmaya
başlayarak ve tüm süreçleri bu yazılım üzerinden
takip etmeye başladık.

çalışan temsilcileri, yürütülen tüm faaliyetler
kapsamında İSG çalışmalarının takibini sağlama
sorumluluğunu üstlenerek düzenli periyotlarda
toplantılarını gerçekleştiriyor. Her toplantıda,
önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili
uygulamalar hakkında Başkan veya Kurul’un
sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilerek
gündeme geçiliyor. 2020 yılında Grup genelinde
toplam 134 İSG kurul, 165 temsilci ve 386 üye
takibi ile İSG çalışmalarımızı sürdürdük.

İş Sağlığı ve
Güvenliği Uygulamalarımız

Sahadaki mevcut durumun ilgili çalışanlardan
öğrenilmesini sağlayarak iş kazalarını ve meslek
hastalıklarını azaltıcı ve önleyici faaliyetleri
belirleyerek eğitimler hayata geçiriyoruz. Bu
kapsamda alt işveren çalışanları da dahil olmak
üzere 2020 yılı sonu itibarıyla 19.249 çalışanımızın
katılımıyla toplamda 122.500 kişi-saat iş sağlığı
ve güvenliği eğitimi sağladık.

Sıfır iş kazası hedefimiz doğrultusunda İSG kültürünün tüm Grup
şirketlerimizde çalışanlara aktarılması için çeşitli proje, etkinlik ve
kampanyalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalardaki öncelikli amaç
çalışan katılımını en üst seviyede sağlamak oluyor.
BORUSAN OTO
ALTIN ELDİVEN
2020
Tüm Borusan Oto şubelerinde iş kazası ve
meslek hastalığı riskini en aza indirgemek
ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak
için her ay düzenli eğitim ve kısa sınavlar
içeren “Altın Eldiven 2020” projesi
hayata geçti.

Tüm Borusan Grubu şirketlerinde, Grup
çalışanlarını temsil eden İş Sağlığı ve Güvenliği
(İSG) Kurulları mevcut olmakla birlikte bu kurullar;
çalışanların sağlık ve güvenlik konularındaki öneri,
şikayet ve beklentilerini iletebildikleri bir iç iletişim
mekanizması olarak faaliyet gösteriyor. Grup İSG
performansının sürekli gelişim göstermesindeki en
önemli unsurlardan birini ise Kurullar tarafından
sunulan öneriler oluşturuyor. Buna ek olarak tüm
Grup şirketlerinde oluşturulan İSG Kurulları ve

Yaratılan Değer:
Proje sonucunda 3 gün ve
üzeri kayıplı iş kazaları 7’den
olan 3’e indirilirken, iş kazası
kaynaklı 140 gün olan gün
kaybı sayısı 16’ya düştü. Proje
sayesinde gün kaybı sayısında
%80’den fazla azalma
sağlandı.
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BORUSAN LİMAN:
ISG SLOGAN
YARIŞMASI
Borusan Limanı 2020 yılını, İş Sağlığı
Güvenliği kültürel değişim yılı olarak
ilan etti ve tüm çalışanların bunu
içselleştirmeleri amacıyla ‘İSG Sloganı
Yarışması’ düzenledi. Saha çalışanlarının
gerçekleşen
katılımlarıyla
yüksek
yarışmada ‘İşi Güvene Al, Hayatın
Güvende Kalsın’ slogan olarak belirlendi.
Bu kapsamda düzenli ‘Güvenliğimiz İçin
Sözde Bizde’ toplantıları gerçekleşti.

Yaratılan Değer:
Toplantılarla beraber
sahadan gelen tüm seslere
dinleyen, gerekli aksiyonları
hızlıca alabilen bir İSG
yönetişim modeli ortaya
çıktı ve İSG alanında
farkındalık artırıldı.

BORUSAN LOJİSTİK:
RAMAK KALA
ÖDÜL SİSTEMİ
İş kazalarının habercisi olan güvensiz
durum ve davranışların daha iyi
takip edilebilmesi ve olası kazaların
önlenebilmesi için Ramak Kala Ödül
Sistemi
uygulanmaya
başlandı.
Düzenli olarak ramak kala bildirimi
yapan ve riskin azaltılmasında en etkili
çözümü sunan çalışanlar ödüllendirildi.
Mobil uygulamaya entegre edilen
ramak kala bildirim sistemini çok sayıda
çalışanın kullanması amaçlandı.

Yaratılan Değer:
Alınmayan veya geç alınmış
bir önlem sebebiyle meydana
gelebilecek kazalardan
kaçınılmış ve olası çevre kazası
önlenmiştir.

BORÇELİK:
YÜKLEME EMNİYET
PLATFORMU
Sevkiyat
yüklemeleri
sonucunda
gerekli olan araç kasasında branda
çekme, yükü emniyete alma ve araç
kasa içi düzenleme işlemlerini daha
güvenli yapılması için yükleme emniyet
platformu kullanılmaya başlandı.
Böylelikle sürücünün emniyetinin
sağlanması, yüksekten düşme riskinin
ortadan kaldırılması amaçlandı.

Yaratılan Değer:
Sistem devreye alınmadan
önceki son 5 yılda 4 araç
sürücüsünün kasadan
düşmesiyle ramak kala olayı
yaşanırken, 2019 yılında
sistem devreye alındıktan
sonra bu bölgede düşme vakası
yaşanmadı.

BORUSAN EnBW ENERJİ:
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE
SMART POZİTİF
SEÇ KÜLTÜRÜ
Pozitif
SEÇ
Kültürünün
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve
gelişimin SMART veriler ile takibi
amacıyla Parker Hudson Methodu
kullanılarak Sağlık, Emniyet ve
Çevre algısının tüm şirketteki seviyesi
ölçümlenmeye devam ederek gelişim
alanları ve güçlü yönlerin tespiti
sağlandı. SEÇ liderliği, sahiplenme ve
SEÇ Yetkinlik yönetimi başlıklarında
doğru alanlara odaklanma sağlanması
amaçlandı.

Yaratılan Değer:
SEÇ süreçlerine karşı artan
farkındalık ve sahiplenme tüm
faaliyetler içerisindeki SEÇ
algısının yükselmesini ve çok
tehlikeli kapsamdaki inşaat
projeleri sıfır kaza oranları ile
tamamlandı.
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Toplumsal Katkılarımız

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı

Toplumumuz ve ülkemizle birlikte büyüyor, gelişiyoruz.
Borusan Holding Sürdürülebilirlik Manifestosu’nda
belirttiğimiz gibi, Dünyadan Aldığımız İlhamla
Geleceğe İlham verebilmek için bugünden
aldığımız ilhamla hayal kurmamız gerekli. Bu
kapsamda bir parçası olduğumuz toplumun
da daha iyi yaşam koşullarına sahip olması ve
sürdürülebilir bir gelecek kurmak için çalışıyoruz.
Etkileşimde olduğumuz topluluklar, paydaşlarımız,
iş ortaklarımız ve toplum için daha iyi bir gelecek
inşa etmeyi amaçlıyoruz.

Kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımımızı fırsat eşitliği
altında; kültür-sanat, eğitime destek ve toplumsal cinsiyet
eşitliği olarak üç ana başlık altında ele alıyoruz.

Borusan olarak eğitim, kültür-sanat ve toplumsal
cinsiyet eşitliği alanlarına odaklanarak birçok
proje yürütüyor, topluma olan borcumuzu
ödemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Öncelikli
konularımız arasında yer alan Toplumsal
Katkılarımız ile yaşadığımız toplumun refahını
artırmayı ve her anlamda geliştirmeyi amaçlıyor,
hayata geçirdiğimiz projelerle iş dünyasında öncü
bir rol üstlenerek şirketler arasında da bu bilinci
yaymaya katkı sağlıyoruz.

Kültür-Sanat
Borusan Sanat
Borusan Sanat, Türkiye’nin en iyi müzisyenlerinden
oluşan ve Avrupa’nın önde gelen senfonik
orkestralarından biri olma yolunda ilerleyen
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın
(BİFO) yanı sıra, Borusan Quartet, Borusan
Çocuk Korosu, Borusan Müzik Evi ve internetten
klasik müzik yayını yapan Borusan Klasik radyosu
ile faaliyet gösteriyor.

Toplumla İlişkiler
Toplumumuzdan gelen yön ve destek kapsamında yürüttüğümüz
faaliyetlerimiz ile toplumdan aldığımızı yine toplumla paylaşıyor,
toplumsal gelişimi her yönüyle desteklemeye özen gösteriyoruz.
Toplumun ortak sorunlarının çözülmesine
verdiğimiz önem doğrultusunda, doğal ve sosyal
çevresiyle uyum içinde çalışan örnek bir iş grubu
olarak, faaliyet gösterdiğimiz sektörlere öncülük
etmeyi amaçlıyoruz. Paydaşlarımız ilişkilerimizi
şeffaflıkla yürütüyoruz. Web sitemiz, sosyal

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO),
2019 yılında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası
Kongre ve Sergi Sarayı’nda 14 sezon konseri verdi

medya paylaşımlarımız, her sene yayımladığımız
yıllık raporlarımız ve daha birçok kanal
üzerinden faaliyetlerimiz ve toplumsal katkı
çalışmalarımızın iletişimini yapıyoruz. İletişim
çalışmalarımızın etkinliğini, iletişim metoduna
göre ulaştığımız kişi sayısıyla takip ediyoruz.

Daha fazla bilgiye raporumuzdaki
Paydaşlarla
İletişim
bölümünden
ulaşabilirsiniz.
Farklı sektör ve coğrafyada faaliyet gösteren
küresel bir Grup olarak tüm şirketlerimiz, yerel
toplumlar başta olmak üzere hiçbir paydaşımıza
olası bir olumsuz etki yaratmayacak şekilde,
kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı gösteriyor
ve insan haklarını gözeterek süreçlerimizi
yönetiyoruz. Toplumsal cinsiyet, fırsat eşitliğine ve
insan haklarına dayalı insan kaynakları politikaları
uygulamalarımızın temelini oluştururken, bu
konuda paydaşlar ve toplum boyutunda da
farkındalığının artırılması adına çabalarımızı
sürdürüyoruz.

ve ayrıca İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından
düzenlenen İstanbul Müzik Festivali’nde de bir
konserle yer aldı. Onursal şefi Gürer Aykal ve
Sascha Goetzel BİFO ile birlikteliklerini iki ayrı
konserde kutlarken, Gürer Aykal 20. Yıl Konseri
kapsamında, Aykal yönetimindeki BİFO piyanist
Denis Kozhukhin’e eşlik etti. Bu konserde
Holst’un Gezegenler Süiti’nde The Planets:
An HD Odyssey adlı video gösterimi izleyicileri
tarafından beğeniyle karşılandı.
Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO’nun keman
virtüözü Nemanja Radulović’e eşlik ettiği 10.
Yıl Konseri’nde ise Carlito Dalceggio, sahnede
konserle eşzamanlı olarak yapmaya başladığı
eserlerini izleyicilerin hayranlık uyandıran
bakışları altında tamamladı. Dalceggio’nun
imzasını taşıyan eserler, Borusan Kocabıyık Vakfı
tarafından, yurt dışındaki müzik okullarında
lisansüstü eğitim gören öğrencilerimize verilen
müzik bursu yararına satışa sunuldu.
2019 yılı boyunca BİFO’nun şeflik kürsüsünde
Sascha Goetzel, Gürer Aykal, Kamran İnce,
Diego Matheuz, Rengim Gökmen ve Ryan
McAdams yer aldı; topluluk sahnesini Mischa
Maisky, Ray Chen, Rudolf Buchbinder, Evelyn
Glennie, Miah Person, Dorothea Röschman gibi
yıldız solist sanatçılarla paylaştı. BBC Senfoni
ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
ortak siparişi üzerine Joby Talbot tarafından
bestelenen “Ink Dark Moon” isimli gitar ve
orkestra konçertosunun Türkiye prömiyeri, BİFO
tarafından Lütfi Kırdar’da gerçekleştirildi.
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Borusan Quartet 2019’da,
ENKA Oditoryumu ve Süreyya Operası’nda
6 konser verdi.
BİFO ve Borusan Quartet’in
2019 sezon konserlerini
toplamda 100.000 seyirci izledi.
BİFO

COVID-19 Döneminde Borusan Sanat
Küresel salgına karşı tedbir nedeniyle fiziksel konserlerine
ara veren Borusan Sanat, bu dönemde sanatçı, izleyici ve
çalışanlarının sağlığının, aynı zamanda orkestranın geldiği
sanatsal düzeyin korunması için bir dizi projeyi başlattı.

Borusan Quartet

ulaşamayan sanatçıları, özel
programlarla
dinleyicilere
ulaştırdı.
Ayrıca
“BİFO
Maraton”
adını
taşıyan
tematik program, 29 Aralık
Borusan Klasik, konser kayıtlarının ve konser öncesi söyleşilerin
2020 – 3 Ocak 2021 tarihleri
yüksek teknolojiyle ücretsiz olarak borusansanat.tv adını taşıyan ve
arasında her gün bugüne
video platformuyla müzikseverlerin beğenisine sundu.
kadar BİFO’nun imza attığı
en beğenilen konserlerin
Borusan Sanat, her sezon, 12-14 etkinlik arasında düzenlenen
kayıtlarını dinleyicilere açtı.
konserlerin sayısını değişen koşullara uyum sağlamak ve bu koşulları
sanatsal anlamda faydaya çevirmek için 28’e çıkardı, BİFO’nun
tüm üyelerine mümkün olduğunca fazla konser pratiği sağladı. Bu
konserlerin radyodan canlı olarak dinleyiciye sunulmasıyla birlikte de
hedef kitlesi genişletildi.
Borusan Sanat, 2019’da Borusan Müzik Evi ile müzikte yeni olanı
izleyicilerle buluşturmaya devam etti. Yinon Muallem Quintet, Ali
Peret Du.Du, “Drumming” Slagwerk den Haag & sa.ne.na, Konjo
Feat. Amy Salsgiver “Improvisation For Four”, Şirin Soysal Feat.
Frode Haltli “Anadolu’nun Renkleri”, Baturay Yarkın Trio Feat.
Nağme Yarkın, No Tongues “Tracks of The Work” gibi pek çok
sanatçıyı ve topluluğu müzikseverlere ulaştıran Borusan Müzik
Evi’ndeki konserlerde yaklaşık 4.500 izleyici ağırlandı.

Borusan Sanat’ın daha geniş bir kitle ve yaş aralığına sesini duyurmak
ve sanatı ulaşılabilir kılmak, aynı zamanda potansiyel abonman
sayısını artırmak, renklendirmek ve farklılaştırmak için borusansanat.
tv platformu 2021 Ocak ayının ilk günlerinde müzikseverlere açıldı.
Borusan Klasik’te canlı yayınlanan konserler esnasında, alanında
uzman bir ekip tarafından “o an ve o anda” kayıt altına alınan,
dolayısıyla canlılığı “korunan” kayıtlar, müzikseverlere, planlı bir
çalışma sonucu hazırlanan borusansanat.tv platformunda ücretsiz
olarak sanatseverlere sunuldu.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 2020 yılını opera sahnelerinin
muhteşem yıldızlarından Angela Gheorghiu ile karşıladı. Gheorghiu,
Ludovic Morlot yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
ile BİFO Yeni Yıl Konseri’nde bir araya geldi.

Borusan Klasik, Borusan Müzik Evi’nde fiziksel olarak izleyicisine
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Borusan Contemporary

COVID-19 Döneminde Borusan Contemporary

Borusan Kocabıyık Vakfı’nın bir iştiraki olarak, 2011 yılında, Boğaz silüetini
oluşturan ikonik yapılardan biri olarak aynı zamanda Borusan Holding’e
yönetim merkezi olarak ev sahipliği yapan Perili Köşk’te konumlanan Borusan
Contemporary, gerek yönetim binasının şeffaf bir anlayışla, hafta sonları
ziyarete açılması sonucu gündeme gelen ofis-müze konsepti, gerek Yeni
Medya sanatı etrafında şekillenen programıyla, Türkiye kültür sahnesinin en
özgün sanat kurumlarından biri olma niteliğini taşıyor.
Borusan Contemporary’nin sergi, yayın, etkinlik
ve eğitim programları, 1990’lı yıllarda yerel sanat
pratikleri çevresinden şekillenerek otuz yıl içerisinde
uluslararası bir karakter edinen ve 2010’lu yıllardan
beri yüzünü Yeni Medya sanatına çeviren Borusan
Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda temelleniyor.
Bu doğrultuda, kuruluşundan bu yana yürüttüğü
programlarla, koleksiyona dahil edilen yapıtları
izleyiciyle tanıştırmaya ve farklı küratöryel
perspektifler geliştirerek, bu çok katmanlı koleksiyon
yapısından her defasında yeni bir kavramsal çerçeve
üretmeye odaklanan Borusan Contemporary, Yeni
Medya sanatıyla diyalog kurulmasına da ön ayak
oldu.

2020 yılında toplam 6.266 kişi fiziki olarak, 78.491
kişi ise dijital platformlar aracılığıyla Borusan
Contemporary’nin sergilerini izledi ve Borusan Çağdaş
Sanat Koleksiyonu’nda yer alan eserlere erişebildi.
2019 yılında toplam 14.388 ziyaretçi ağırlanırken, 2020 yılı
başlarında pandemi nedeniyle fiziki ziyarete ara vermeden önce,
toplam 3.266 ziyaretçi Perili Köşk’te ağırlandı. Mart 2020
itibarıyla dijital yöntemlerin getirdiği yeni imkânlarla sergi
programının izleyiciler ile buluşturulması için çalışmalar hızlandırıldı.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu ve
Borusan Contemporary sergilerinin biçimsel
ve bağlamsal olarak incelenmesi, Türkiye’deki
güncel sanat ortamındaki kavram ve konuların
çeşitlendirilmesi, Yeni Medya sanatı ekseninde
bir diyalog zemini yaratılması ve sanat okuryazarlığına katkıda bulunulması amacıyla
Temmuz 2018’de yayına alınan Borusan
Contemporary Blog, Ağustos 2020 itibarıyla
100.000 sanat okuruna ulaştı.

Bu kapsamda ilk olarak, Eylül 2019’da ziyarete açılan Bill Viola:
Geçici sergisi Borusan Contemporary’nin Google Arts & Culture
platformundaki hesabına taşınarak, sergiye özel oluşturulan
tamamlayıcı dijital sergi rehberi ile birlikte izleyicilere sunuldu.
Bununla birlikte platform içinde yer alan geçmiş sergilere
(Universal Everything: Akışkan Bedenler, Üvercinka, Mika
Tajima: Esir ve platforma özel hazırlanan Borusan Çağdaş Sanat
Koleksiyonu’ndan bir seçki) dair güncellenen bilgiler Mart-Aralık
2020 döneminde 66.491 kişiye ulaştı.
:mentalKLINIK (Yasemin Baydar, Birol Demir) sanatçı ikilisinin
COVID-19 koşullarının değişime zorladığı sanat dünyasına “acı
bir reçete” olarak sunduğu sergi projesi ACI REÇETE #02 /
BITTER MEDICINE #02, Belgrad Çağdaş Sanat Müzesi’ndeki
ilk edisyonunun ardından, Eylül 2020’de Perili Köşk’e taşındı. 31
Ocak 2021’e kadar Borusan Contemporary’nin internet sitesi
üzerinden kesintisiz olarak canlı yayınlanan sergi, Eylül-Aralık 2020
döneminde telefon, tablet ve bilgisayarlar aracılığıyla 12.600 defa
izlendi. ACI REÇETE #02 / BITTER MEDICINE #02 kapsamında

Yeni Medya sanatı ve mekâna özgü yerleştirmelere
yer veren sergiler, etkinlikler ve eğitim faaliyetleri
gibi sürdürülebilir programlarla 10 yıldır faaliyetine
devam eden Borusan Contemporary, pandemi
koşullarına rağmen dijital platformlar aracılığıyla
sanat izleyicisiyle buluşmayı 2020 yılında da
sürdürdü.
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uluslararası
sanat
aktörlerinin de katılımıyla üç
oturum halinde düzenlenen
“ACI REÇETE Çevrimiçi
Konuşmalar” serisi Borusan
Contemporary’nin YouTube
hesabı üzerinden izleyiciler
ile paylaşıldı.
Mart 2020’de ziyarete
açılması planlanan, ancak
sağlık tedbirleri çerçevesinde
ertelenen Düş Suda isimli
koleksiyon sergisi ise sanal
tur olarak dijitalleştirilerek
önce Borusan çalışanlarına,
ardından
Nisan
2021
itibariyle, genel izleyiciye
erişime açıldı. Sergi, bu
dijital tura paralel olarak
geliştirilen, AR (Artırılmış
Gerçeklik) destekli “Düş
Suda
Sergi
Rotası”
uygulaması ve Boomoon’un
Perili Köşk’ün dış cephesi
için Boğaz’da Balık Oyunu
No. 8 adlı eserinden ilhamla
hazırlanan
projeksiyon
sunumuyla, kamusal alana
taşındı. Ayrıca koleksiyon
sergisinin
sanatçılarından
Boomoon’un aynı yapıtından
ilhamla
geliştirilen
VR
(Sanal Gerçeklik) deneyimi,
Borusan
Contemporary
internet sayfası ve YouTube
kanalı
üzerinden
sanat
izleyicisine sunuldu.

Eğitime Destek
Borusan Holding olarak, Türkiye’nin
sürdürülebilir
kalkınmasının
ve
geleceğinin çağdaş standartlarda iyi
eğitim almış, bilgiye ulaşmasını bilen,
merak eden ve araştıran kuşakların
yetiştirilmesine bağlı olduğuna gönülden
inanıyoruz. Gerek Borusan’ın kaynakları,
gerek kişisel girişimleriyle, uzun yıllar
ülkenin eğitim ve kültür hayatına
katkıda bulunan Borusan’ın Kurucu
ve Onursal Başkanı merhum Asım
Kocabıyık tarafından, 1992 yılında, bu
konudaki faaliyetlerin kurumsal bir yapı
şemsiyesi altında yürütülmesi yolunda
ilk adım olarak Asım Kocabıyık Kültür
Eğitim Vakfı kuruldu. “Topluma Katkı”
vizyonu ile hareket ederek, toplumsal
fayda çalışmaları kapsamında Asım
Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı ve
1997 yılında kurulan Borusan Sanat,
2008 yılında Borusan Kocabıyık
Vakfı çatısı altında birleşti. Vakıf,
2011 yılında Borusan Contemporary
ile faaliyet alanlarını genişletti ve
kültür, eğitim, kadını güçlendirme ve
benzeri alanlardaki sosyal sorumluluk
inisiyatifleri hayata geçirilmeye devam
ediyor. Borusan Kocabıyık Vakfı,
bugüne kadar birçok okul inşa ederken,

restorasyonları üstlendi ve birçok ödüle layık görüldü. Vakfedilen
eğitim kurumlarının temel ihtiyaçları ve eğitim seviyelerinin
geliştirilmesi için düzenli ya da ihtiyaç bazlı destekleme
çalışmaları her yıl olduğu gibi 2020 yılında da devam etti.

yönetim birimlerini belirli bir düzeye eriştirmek için, şu anda,
KALDER ile birlikte hazırlanıp planlanan, yeni bir eğitim
programı sürdürülüyor.

Kocaeli Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu, 2019
yılında meslek yüksekokulları yapılandırması kapsamında
Hereke MYO ile birleşerek, Hereke Asım Kocabıyık MYO adını
aldı. Çalışmalarına daha güçlü bir şekilde devam etmesinin
sonucunda "EFQM Mükemmellikte 4 Yıldız Yetkinlik Belgesi”
ile ödüllendirildi. Bu bağlamda yeni, katılan eğitmenler ve

2020 yılında yurt genelindeki 94 okula, kütüphanelerine
kaynak olması amacıyla 12 bini aşkın kitap bağışında bulunduk.
Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi okullara 5 yılda
bağışlanan kitap sayısı 66.000’e ulaştı. Farklı seviyelerdeki
eğitim kurumlarına ulaştırılan çocuk kitapları, dünya klasikleri,
yerli ve yabancı yazarlara ait masal, roman, öykü, biyografi

ASKIDA EĞİTİM VAR
Askıda Ne Var sosyal girişim
platformuyla birlikte başlattığımız
#AskıdaEğitimVar
projesi
kapsamında
uzaktan
eğitime
erişimde güçlük yaşayan üniversite
öğrencilerine destek olduk. Bahçeşehir
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi,
Biryudumkitap,
Cambly,
HP,
Microsoft, Udemy ve Vodafone’un
katkılarıyla yaklaşık 12 bin üniversite
öğrencisine bilgisayar, internet paketi,
online kitap aboneliği, mentorluk ve
online eğitim platformlarına erişim
desteği sağladık. Borusan Holding
Grup CEO’su Erkan Kafadar ve
Borusan’ın üst yönetimi de gençlerle
düzenledikleri kariyer sohbetleriyle
projeye gönüllü destek verdiler.

BORÇELİK MESLEKİ
EĞİTİM İŞBİRLİKLERİ VE
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİ
GELİŞİM PROGRAMI
Borusan Grubu 2012 yılından beri
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği
iş birliğiyle Meslek Lisesi Koçluğu
programını
yürütüyor.
Borusan
gönüllüleri aldıkları 2 günlük koçluk
eğitiminden sonra Meslek Liseli
gençlere 2 yıl boyunca koçluk yapıyor.
Gemlik’te çalışan bir grup Borusanlı
gönüllü koç, koçluk yaptıkları Meslek
Liseli Öğrencilere, Robotik ve Maker
eğitimleri vererek onları birer eğitmen
yaptı. Meslek liseli öğrenciler ise bu
bilgilerini şimdi Gemlik’teki ilk ve orta
öğretim öğrencilerine aktarıyor. Bu
programla Avrupa Birliği “Mesleki
Eğitimde Mükemmellik Ödüllerinde”
Borçelik Teknik Akademi işbaşında
eğitim kategorisinde finalist oldu.

Projeye bireysel olarak destek vermek
isteyenler askidanevar.com adresini
ziyaret ederek gençlerin eğitime eşit
şartlarda erişebilmek için ihtiyaç
duydukları malzemeleri
askıya bıraktılar.

BORÇELİK TEKNİK
AKADEMİ
AKREDİTASYONU
Borçelik Teknik Akademi, 12 Mayıs
2020
tarihinde
AB-0331-P
akreditasyon numarası ile Türk
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
tarafından akredite edilerek ve 18
Ağustos 2020 tarihinde YB-0249
kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) tarafından yetkilendirilerek
Metal, Makina, Ulaştırma, Lojistik
ve Haberleşme, Kimya, Petrol,
Lastik ve Plastik sektörlerinde 17
yeterlilik 35 alt yeterlilik biriminde
sınav ve belgelendirme faaliyetlerini
yürütmeye başladı. Mesleki yeterlilik
belgelendirme
faaliyetleri
ile
Türkiye’nin verimli ve nitelikli uzman
kadrolarla güçlenmesini, işinde uzman
çalışanlarla iş kazalarının minimize
edilmesini ve ülke sanayisinin başarısı
ile iş verimliliğini maksimize etmeyi
amaçlandı.
BTA, Mesleki eğitimi sosyal sorumluluk
olarak görür; oluşturduğu fonu mesleki
eğitimin eşitlik ilkesi doğrultusunda
gelişmesi için kullanıyor.
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ve şiir türlerinden seçme eserlerin yer
aldığı bu seçkiler uzun dönemli bir destek
programı dahilinde devam ediyor.

Borusan Kocabıyık Vakfı, burs programını
COVID-19 pandemi sürecinde de
kesintisiz olarak devam ettirerek 2020
faaliyet döneminde toplamda 202
öğrenciye destek verdi. Bu süreçteki
bursiyerlerin şartları ve sağlık durumları
takip edilerek, bazı bursiyerlere donanım
desteği sağlandı. Lisansüstü yurt dışı
eğitim amacı ile verilen klasik müzik
bursları ile bugüne kadar 34 bursiyere
ulaşıldı. Halen, 7 üstün yetenekli müzik
bursiyerinin bu kapsamdaki eğitim bursu
devam ediyor.

UZAKTAN EĞİTİME
KİMSE UZAK KALMASIN
Borusan Kocabıyık Vakfı, küresel
salgın döneminde eğitim alanında
ortaya çıkan fırsat eşitsizliğini ve olası
etkilerini değerlendirerek “Uzaktan
Eğitime Kimse Uzak Kalmasın” adlı
bir destek projesi başlattı. Proje
kapsamında, ülkemizin 7 coğrafi
bölgesinden maddi ihtiyacı olan
başarılı ilköğretim, lise ve üniversite
öğrencilerinin eğitimlerine kesintisiz
devam edebilmeleri için dolaylı
ve doğrudan bağışlarla toplam
3.850 tablet ve bilgisayar desteği
sağlandı.

Bu şirket

Borusan Eşittir Platformu
Borusan Grubu olarak kapsayıcılığı, her alanda fırsat eşitliğini ve çeşitliliği
kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi; politika ve uygulamalarımıza
nüfuz etmesini sağlamayı hedefleriz.
Toplumsal rol ve algıların eşitliğe ve çeşitliliğe engel olmayacağı mutlu ve başarılı bir geleceği
inşa etmeyi amaçlarız. Bu amaçla 2015 yılında kurduğumuz “Borusan Eşittir” inisiyatifi altında
çalışanlarımızdan aldığımız güç ile çalışmalarımızı sürdürürüz. Birbirinden farklı bakış açılarının
bir arada var olmasını teşvik ederek, çeşitliliğin bizi geleneksel düşünce biçimlerinin çok ötesine
taşıyacağına inanırız. Çeşitlilik ve kapsayıcılık inisiyatiflerimizi işe alım süreçlerinden performans
yönetimine, eğitimden iletişime kadar geniş kapsamlı bir ölçekte ele alırız. Yetenekli çalışanları
işe almayı, yeteneğin elde tutulmasını sağlamayı; Grubumuz içerisinde çalışanlarımızın tüm
farklılıklarıyla kabul edildiği, sevgi ve saygı gördüğü, herkesin kendini özgür hissettiği, fikirlerini
özgürce dile getirdiği bir ortam yaratmayı amaçlarız. “Çalışanlar Sayesinde Başarı” yaklaşımıyla
potansiyelimizi tüm yönleriyle ortaya çıkarmayı amaçlarken, toplumsal eşitliğin önündeki yerleşik
önyargıları kırmayı hedefleriz. Borusan Eşittir, tüm bu çalışmaları hayata geçirmek için kurulmuş
bir “Toplumsal Eşitlik Platformu” dur. Her Borusan Grup Şirketinde bir Eşitlik Komitesi bulunur
ve bu platform hiyerarşik olmayan bir yapıda, şirketin ihtiyaç ve hedefleri ile paralel projeler,
kampanyalar geliştirir ve aktiviteler düzenler.
Borusan olarak, kurum içindeki politikalarında
kadın çalışanlarını destekleyen ve cinsiyet
ayrımını kaldırmaya yönelik politikalar
ve projeler geliştiriyoruz. İşe alım, terfi gibi
insan kaynakları konularında cinsiyet eşitliğini
gözetmekte ve ayrımcılık karşıtı bir yaklaşım
izliyoruz. Borusan Grup şirketlerinde toplumsal
cinsiyet eşitliği çerçevesindeki yaklaşımımız
“İnsan Hakları” başlığında ayrıca ele alınıyor.
Buna ek olarak toplumsal katkı kapsamında
kadınların iş yaşamına katılımını artırmaya
yönelik altyapı ve finansman destekleri
sağlayan kurumsal çalışmalar yürütüyoruz.

Mikro Finans
Borusan Holding olarak girişimci kadınlara
destek olmak amacıyla ilk Mikro Finans
Şubesini, Kurucumuz ve Onursal Başkanımız
merhum Asım Kocabıyık henüz hayatta iken,
kendisinin doğum yeri Afyonkarahisar’da
2009 yılında açtık. 2013 yılında ikinci Mikro
Finans Şubesi, geniş bir sanayi yerleşkemizin
yer aldığı Bursa’nın Gemlik ilçesinde açıldı.
Bu iki mikro Finans şubesine şimdiye dek
512 bin TL fon sağladık ve 2009 yılından bu
yana 3.500 kadın girişimciye, kendi işlerini
kurmaları veya geliştirmelerine yardımcı
olmak için toplamda yaklaşık 8,5 milyon TL
tutarında kredi desteği verilmesine destek
olduk.

TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTLİĞİ SEMİNERLERİ
Borusan
Eşittir
Platformu’nun
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)
iş
birliğiyle
gerçekleştirdiğimiz
toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleriyle
Borusanlıların ve ailelerinin kadınerkek rolleri ve eşitlik konularında
bilinçlendirilmesi hedefleniyor. 2019
- 2020 döneminde gerçekleştirilen
sınıf içi ve online seminerlerle yaklaşık
750 kişiye ulaştık.
2019 yılında Borusan Mannesmann,
AÇEV ile fabrika çalışanlarına
yönelik olarak hayata geçirdiği “Önce
Babayım” programı ile Gemlik’te
15,
Halkalı’da ise 19 çalışanına
ilgili babalık konusunda farkındalık
sağladı.

Birleşmiş Milletler Kadını
Güçlendirme İlkeleri’ne (WEPs) imza
atan kuruluşlar arasında yer alarak
2015’te aldığı davet üzerine Birleşmiş
Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri
Liderlik Grubu’na (UN Women
Empowerment Principles Leadership
Group) üye olma statüsünü elde eden
ilk Türk şirketiyiz.
Böylelikle kadını güçlendirme alanındaki çalışmalarımızla
sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda dünyada örnek
şirketler arasındaki yerimizi koruyoruz.

SEVGİ DİLDE BAŞLAR
Borusan Eşittir Platformu, Kadir Has
Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve
Kadın Çalışmaları Merkezi iş birliği ile
“İş Yaşamında Ayrımcılık İçeren Söz
ve Davranışlardan Kaçınma Rehberi”
yayınladık. Rehberde, günlük iş
hayatında sıklıkla karşılaşılan, ayrımcı
ifadeler ve davranışlar sıraladık.
“Adam gibi”, “adamakıllı”, “bayan
yönetici”, “kadın işi”, “erkek işi”
gibi iş yaşamında cinsiyet ayrımı
içeren sözlerin yanı sıra; “dinozor”,
“eski kafa”, “yeni yetme”, “dünkü
çocuk”, “Y kuşağı” gibi yaş ve kuşak
farklarını
küçümseyen
ifadelerin
ayrımcı olmayan karşılıkları da
bu rehberde yerini aldı. Borusan
ofislerinde ve çalışma ortamlarında
asansör, tuvalet, toplantı odası gibi
alanlarda özel tasarlanan afişlerle
bu kelimelerin görünürlüğü sağladık.
Ek olarak, iş yaşamında cinsiyet
ayrımcılığı konusuna dikkat çekmek
amacıyla, çalışanlarımızın yer aldığı
bir video hazırlanarak Sevgililer Günü
vesilesi ile 14 Şubat 2017’de resmi
websitemizde yayınladık.

BORÇELİK İLE YARIN İÇİN
ŞİMDİ EĞİTİM HAREKETİ
Borusan
Grup
şirketlerinden
Borçelik, Yarın İçin Şimdi Eğitim
Hareketi kapsamında,
İstanbul
Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları
Birimi ile 16 çocuğun toplumsal
cinsiyet eşitliği konusundaki bilgi ve
farkındalıklarını artırmak, eleştirel
düşünme
biçimlerini
geliştirmek
amacıyla öğretici bir atölye çalışması
gerçekleştirdi.
Buna ek olarak, Bursa İş Kadınları
Derneği’nin
(BUİKAD) üniversite
öğrencisi genç kızları emin adımlarla
iş hayatına hazırlanmasını sağlamak
amacıyla
başlattığı
Noktalama
Projesi’nde Uludağ Üniversitesi’nin 3.
veya 4. sınıfında okuyan kız öğrencilere
koçluk yapıldığı programa Borçelik
de dahil oldu. Program kapsamında
bunun yanı sıra kız öğrencilerin
gelişimlerine katkı sağlamak adına
gönüllü iç eğitmenlerimizin desteği ile
“Sunum Tasarı” ve “CV Hazırlama ve
Mülakat Teknikleri” eğitimleri verildi.
Borçelik’te
bulunan
departman
tanıtımları yapılarak mülakat
simülasyonu yapıldı.

Cinsiyet Gözlüğü Programı
2015’te kurduğumuz Borusan Eşittir platformumuz çatısı altında 5 Mart 2020’de iletişim, işe alım,
terfi, performans veya ücretlendirme iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan görünmez
bariyerleri mercek altına alan ve bu konuda çözüme katkıda bulunmayı hedefleyen Cinsiyet Gözlüğü
rehberini hazırladık. Cinsiyet Gözlüğü rehberimize buradan ulaşabilirsiniz.
Rehberimizi Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve UN Women gibi bu alanda önde gelen STK’ların
görüşlerini alarak Holding Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları ekiplerinin derinlemesine çalışmaları
ve iş birlikleri ile oluşturduk. Üst yönetim ekibinin bizzat sahipliği programımızda çalışanların ve kadın
liderlerin sayısını artırmak yönünde hedeflerimizi belirledik:
- 2020-2023 arasında tüm şirketlerimizde üst yönetim kademesinde yüzde 30, orta yönetim
kademesinde yüzde 40 kadın oranına ulaşma,
- Üst ve orta yönetim işe alım ve terfi sürecinde en az bir kadın adayın kısa listede olması,
- Liderlik Fakültesi’nde yüzde 50 kadın oranının teşvik edilmesi,
- 2020-2023 arasında ofis çalışanları için yüzde 40, fabrika, saha ve atölye çalışanları için ise yüzde
20 kadın alım oranı,
- Kadın liderlerin geliştirilmesi için, yüksek potansiyelli ve yönetim yedeği olan kadınlara özel bir gelişim
programı,
- Kadın yedeklere üst yönetim tarafından sağlanacak mentorluk desteği ve
- Kadın yedeklerin destek fonksiyonlardan kâr merkezi fonksiyonlara rotasyonlarının sağlanması bu
dönemde bir gelişim ve yetenek yönetimi yaklaşımı olarak ele alınarak yönetilecek.
Kadın ve erkek çalışanlara doğum teminatlı özel sağlık sigortası, kadınlara doğum ve annelik izinlerini
kesintisiz 5,5 ay kullanma olanağı, doğum ve doğum sonrası destek programı, okulun ilk günü ve
karne günü izinleri, kadın çalışanlar ile yüz yüze paylaşım toplantıları,
esnek çalışma koşulları ve kreş yardımlarının yaygınlaştırılması gibi birçok
uygulama dahil olmak üzere mevcutta olan uygulamaları iyileştirmek,
olmayanları tasarlayarak hayata geçirmek konusunda somut adımlar
atacağız.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hane İçi
Şiddet Rehberi
Borusan olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Günü’nde, bu alanda farkındalık ve bilinçlenme yaratacak güçlü
bir iletişim kampanyasını hayata geçirdik ve “Borusan Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği ve Hane içi Şiddet Rehberi”ni yayınladık. Şiddet
mağdurlarının şiddete giden yolda işaretleri görebilmeleri, bunu
TOPLUMSAL
önlemek veya başlarına geldiği takdirde ne yapabileceklerini
CİNSİYET
bilmeleri açısından farkındalık yaratmayı amaçladık. Ayrıca
EŞİTLİĞİVE
rehberimizde şiddetin türlerini de tanımladık. Yayınladığımız bu
HANEİÇİ
rehberde tüm şirketlerimizi kapsayan ücretli idari izin, hukuki
ŞİDDET
REHBERİ
ve psikolojik destek, gerekli durumlarda avans, kreş, taşınma
ve sağlık harcamaları yardımı, farklı pozisyonlarda rotasyon
imkanı ve iş yerinde güvenlik önlemlerinin sağlanması gibi destek
mekanizmaları tanımladık. Ayrıca, rehberde şiddet uygulayan
çalışanlara yönelik disiplin politikamıza da yer veriyoruz. Rehberin
yanı sıra, bu konunun Borusan çalışan ve paydaşları tarafından
içselleştirilebilmesi için, “Bu şirket kadına şiddete kapalı” söylemini içeren pankartlar Grup
şirketlerine ve fabrikalara asıldı. Söylemlerin “Bu toplantı odası / atölye / fabrika / tesis kadına
şiddete kapalı” gibi lokasyon bazlı uyarlamaları da yapıldı. Rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

Ek olarak, Borusan Holding 2020
yılında, işe alım, eğitim, kariyer
Fırsat Eşitliği Sertifikası
planlama, iletişim gibi alanlarda
toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten
Borusan Holding A.Ş.
uygulamalarıyla
KAGİDER’in
(Türkiye Kadın Girişimciler Derneği)
iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına
son vermek için uyguladığı Fırsat
Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını
almaya hak kazandık ve bu alanda yaptığımız çalışmaları ulusal ve
uluslararası kamuoyu nezdinde de tescil ettirmiş olduk.
Kadına her alanda fırsat eşitliği sağlanan bir Türkiye’de yaşamak hayalimize giden yoldaki düş ortaklığınız,
FEM sertifikası alarak bu yaklaşımınızı içselleştirdiğiniz ve birçok kuruma
örnek olduğunuz için teşekkür ederiz.

Sertifika Tarihi: 12.03.2020

Cinsiyet Gözlüğü programı Borusan Holding
içinde kültürel ve zihinsel bir dönüşümün
açık göstergesi olacak.

Topluluk Ruhumuz
Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu
Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu, 2008
yılında Borusan çalışanlarının bilgi ve becerilerini
kullanarak, eğitim, kültür sanat, çevre ve insan
hakları alanlarında gönüllü olarak çalışmalarını
teşvik etmek amacıyla kuruldu. 2020 yılında
1.000’i aşkın gönüllü çeşitli projelerde yer
alırken, Borusan çalışanları, Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda
59 projede yaklaşık 22.400 saat gönüllü olarak
çalıştı. Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu
etkinlikleri arasında çeşitli sivil toplum kuruluşları
ile ortak projeler gerçekleştirmek, kitap toplama
kampanyası, kıyı ve deniz temizleme çalışmaları,
görme engellilere kitap okuma projesi, mentorluk
gibi birçok gönüllülük projes i bulunuyor.

Borusan Spor Kulübü
2014 yılında kurulan Borusan Spor Kulübü
(BSK) Borusanlıları daha verimli, daha mutlu,
daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için önce
hareket etmeye, sonra düzenli spor yapmaya
teşvik ediyor. Daha önce spor geçmişi olan
veya ilk defa spora başlayan tüm Borusanlılara
hitap eden bu oluşum; 13 branş, 15 takımdan
oluşuyor. Her takımın birer gönüllü menajeri ve
profesyonel antrenörü bulunuyor.

eşyalarını İyilik İhalesi’nde satılmak üzere
bağışladılar ve bu eşyalar, Borusan Araç
İhale’nin online ihale sistemi üzerinden açık
artırmaya sunuldu. Eşyaları satın alan gönüllüler
ödemelerini ilk ihalede Lokman Hekim Sağlık
Vakfı’na, ikinci ihalede ise Koruncuk Vakfı’nın
bağış hesaplarına yapıldı. Bu sayede hem artık
kullanılmayan eşyalar yeni sahiplerinin ellerinde
değerlendirilmiş oldu hem de iyilik için kaynak
yaratıldı.

59 proje
22.400 saat

COVID-19 pandemisi döneminde Borusan
Okyanus Gönüllüleri, çalışanlarla dayanışma
sağlamak için gönüllü olarak yetkinliklerini online
ortamda paylaştı. Gönüllülerin düzenlediği
etkinlik ve atölyelerin arasında masal anlatma,
fotoğrafçılık, kitap buluşmaları yer alırken,
çalışmalara katılanlar ayrıca #AskıdaEğitimVar
projesine kitap ve online eğitim paketleri
bağışladı.

Borusan Spor Kulübü, Borusanlıları kurumsal
ve bireysel yarışlarda Borusan Grubu’nu
temsil etmek üzere bir araya getiriyor. Sporun
birleştirici gücü ile farklı grup şirketlerinden
farklı seviyelerdeki çalışanları bir araya getirerek
şirketler arası ve çalışanlar arası sinerji yaratma
hedefi bulunuyor.
Pandemiyle birlikte #BSKileHareketeGeç
söylemiyle çalışanları harekete geçirmeye,
#BSKileDengedeKal diyerek de Borusanlıları
ruh, beden ve zihin sağlığında bir ve bütün
olmalarına imkan yaratmak için etkinliklere
devam ediyor.

Her yıl düzenlenen Steptember’a
katılarak günde 10.000 adımla
hem sağlıklı yaşama destek hem de
Celebral Palsy’li çocukların sağlıklı
adımlar atmalarına katkı sağladık.

Borusan Okyanus Gönüllüleri, 2 yıldır Ege Fikir
Ortaklığı Derneği (EFODER) ile Buca’daki
engelli hayvanları beslemenin yanı sıra barınma
alanlarını temizliyor ve sahiplendirilmeleri için
çalışıyor. Gönüllüler, COVID-19 pandemisi
döneminde de minik dostlarımızı unutmayarak
mama desteğinde bulundular.
Her hafta online canlı ihale sistemiyle binlerce
üyesine ikinci el araç satış hizmeti veren
Borusan Araç İhale, 2020 faaliyet döneminde
bir ilki gerçekleştirerek 20 yıllık ihale deneyimini
Okyanus Gönüllüleri’nin “İyiliği” ile birleştirdi
ve İyilik İhalesi ile kapılarını tüm Borusanlılara
açtı. Gönüllü Borusanlılar, kullanmadıkları
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Müşteri İlişkileri Yönetimi
Borusan Holding olarak operasyonlarımızın
doğası dolayısıyla müşterilerimizle bire bir
ilişkilerimiz bulunmuyor. Fakat Grup şirketlerimizin
faaliyet gösterdiği çeşitli sektörler ve kapsamlı
değer zincirlerimizde yer alan müşterilerimizi
öncelikli paydaşlarımız olarak görüyoruz, öncelikli

Borusan Cat her yıl olduğu gibi 2019 ve 2020 yıllarında da, müşterilerinin geri bildirimlerini almak
ve memnuniyetini ölçmek adına, her ay 150 adet müşterilerine yönelik düzenli olarak anketler
yaptı. Müşteri Deneyimi değerlendirmesine yönelik gizli müşteri çalışmaları uygulandı. Caterpillar
standartları gereği NLS (Net Loyalty Score) ölçümlerinin müşteri segmentleri bazındaki trendleri
takip edildi. Düzenleme gereken alanlarda aksiyonlar buna göre belirlendi.

konularımızı belirlerken görüşlerini alıyoruz.
Müşterilerimizin
memnuniyetini
her
daim
gözetmeyi ve geliştirmeyi amaç ediniyor, müşteri
bilgilerinin güvenliğine özen göstererek tüm
operasyonlarımızda gerekli güvenlik önlemlerini
alıyoruz.

Borusan Cat 2019’da 54 olan
müşteri memnuniyeti skorunu
2020 yılında 67’ye yükseltti.
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Müşteri Veri Gizliliği
Teknolojinin iş yapışımız ve paydaşlarımızla olan iletişimimizin yapı taşlarını
oluşturduğu bu dönemde müşterilerin bilgi güvenliği özel bir önem taşımaktadır.
Öncelikli konularımız arasında değerlendirdiğimiz
Bilgi Güvenliği’nin sağlanması için Grup
şirketlerimiz genelinde çalışmalar yürütüyoruz.
Bu çerçevede 2020 yılı sonu itibarıyla, Borçelik
şirketimiz Borusan EnBW Enerji, Borusan Lojistik
ve Borusan Cat’in operasyonlarında olduğu gibi
Gemlik, Bursa Çelik Servis Merkezi, Manisa Çelik
Servis Merkezi ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi
Depo lokasyonlarında iş süreçlerini ISO 27001
Bilgi Güvenliği’ne uygun yürütüyor.

güvenlik prosedürlerine bağlı olarak depoluyoruz.
Ortak altyapı sistemlerinde bulunan müşteri verileri
Holding Bilgi Güvenliği Ekibi ve verinin sahibi
aracılığıyla gözden geçirilirken, Grup şirketlerine
özel bir sistem ise ilgili şirketin IT departmanı
ve veri sahibi müşteri verilerine erişim ve gizlilik
konusunu değerlendiriyor. Müşteri verilerinin
gizliliği ve güvenliği alanında alınacak iyileştirme
ve geliştirme aksiyonlarını Grup genelinde titizlikle
değerlendiriyor ve güncelliği sağlıyoruz.

Borusan çatısı altında paydaşlara ait bilgileri
sadece belirlenmiş olan yetkiler dahilinde ilgili
kişiler ile paylaşıyor, bilgilerin korunmasına azami
özen gösteriyoruz. Operasyonlarımız dahilinde
saklanması yasal gereklilik olan verileri tüm

2020 yılında grup şirketlerimize müşteri gizliliğinin
ihlaliyle ilgili dış veya düzenleyici kurumlardan 1
adet şikayet iletilmiştir. Buna karşın müşteri veri
kaybına veya veri güvenliği ihlaline yönelik bir vaka
yaşanmamıştır.
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Müşteri Memnuniyeti
Farklı sektörlerde çok değişken yapıda
müşterilere ürün ve hizmet sunuyor, tüm
müşterilerimizin memnuniyetini sağlamayı
en temel iş hedeflerimizden biri olarak
görüyoruz. Faaliyetlerimizin izin verdiği
ölçüde müşterilerimizin değişen taleplerini
karşılamayı ve memnuniyetini sağlamayı esas
alıyor, müşterilerimizle iletişimde sürekliliğe

Faaliyet göstermekte olduğu otomotiv sektörün
dinamikleri gereğince Borusan Mannesmann’ın
toplam tedarik zincirinde yer alan tüm paydaşların
ürün kalitesinin ötesinde, hizmet bazlı iş süreçlerinin
kalitesinin de üst seviyede olması gerekiyor. Bu
kapsamda, problem çözme hız ve esnekliğini
artırmak, iş ortaklarının bünyesinde yer alan
Ar-Ge bölümleri ile entegre ürün geliştirme
faaliyetleri yürütmek, ürün ve hizmet şikayetlerine
fabrika kalite departmanıyla entegre ve aynı
zamanda iş ortaklarının beklentilerine uygun cevap
vermek amacıyla Müşteri Kalite ve Proje Yönetimi
(Customer Quality and Project Management
CQPM) Müdürlüğü oluşturuldu.

Kalite ve yönetim sistemleri
denetimlerinden sonra bazı
müşterilerde sosyal uygunluk
denetimleri de gerçekleştirildi
ve denetimler başarıyla sonuçlandı.

önem veriyoruz. Bu anlayış doğrultusunda
Borusan Mannesmann, Borusan Cat ve Borusan
Lojistik şirketlerimiz müşterilerden gelen her
türlü öneri, görüş ve şikayeti dikkatli bir şekilde
değerlendirmek ve duruma yönelik çözüm odaklı
stratejiler geliştirebilmek için ISO 10002 Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikalarına
sahiptir.

43

İş Birliklerimiz

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)

Grup şirketlerimizden Borusan Mannesmann, sürdürdüğü çalışmalarla Türkiye’nin sürdürülebilir kentsel
dönüşüm, enerji verimliliği ve yeşil bina konularında bilinçlendirilmesine önemli katkılarda bulunan Çevre Dostu
Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) üyesidir.

Sürdürülebilir Odaklı İş Birlikleri

TEMA Vakfı

Borusan Holding ve Grup şirketleri olarak, benimsediğimiz sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde Türkiye’de ve
dünyada sürdürülebilirlik odaklı inisiyatiflerle iş birliği içerisindeyiz.

Borusan Holding, Borusan Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kocabıyık’ın da kurucuları arasında yer
aldığı TEMA Vakfı’nın üyesiyiz.

Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)

TEMA sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunması için, bilim
temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde
söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir sivil toplum kuruluşudur.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) Borusan olarak 2006 yılında dünya genelindeki en büyük
kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) imzacısı
olduk.

AÇEV

Şirketlere, strateji ve operasyonlarını; insan hakları, çalışma standartları, çevreyi koruma ve yolsuzlukla
mücadele odaklı evrensel prensiplere uyumlu hale getirmesi ve toplumsal hedeflere ulaşılmasına yönelik aksiyon
almaları için çağrıda bulunan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 temel evrensel ilkesine uygun
davranacağımızı taahhüt ettik.

1993 yılından bu yana; erken yaşlardan başlayarak her çocuğun potansiyelinin en üst seviyesine erişmesi için
onu ve çevresini eğitim yoluyla desteklenmesini amaçlayan AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) ile iş birliğimiz
kapsamında, tüm Borusanlılar için toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla seminerler
düzenliyoruz.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji
ve İklim Merkezi (IICEC)

2010 yılında Türkiye’den ikinci üye olarak katıldığımız, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD
– World Business Council for Sustainable Development) Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olan İş Dünyası
ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) çatısı altında gerçekleştirilen çalışmalara katılım göstermeye ve
yönetim kurulunda yer almaya devam ediyoruz.

Borusan EnBW Enerji, geleceğe yönelik bir bağımsız araştırma ve politika merkezi olup enerji ve iklim konularında
nesnel, kaliteli ekonomi ve politika araştırmaları yapmak üzere kurulmuş olan Sabancı Üniversitesi İstanbul
Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC)’nin 2018 yılında üyelerinden biri oldu. Enerji ve iklim alanlarında
önemli paydaşları bir araya getiren seçkin bir platform özelliğini taşımaktadır.

Birleşmiş Milletler
Kadının Güçlenmesi Prensipleri (UNWEP’s)

BUİKAD

Borçelik 2018 yılından bu yana BUİKAD üyesidir. 2007 yılında 11 kurucu üye ile kurulan ve şu an 140 üye ile
yoluna devam eden Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği ile, girişimci kadın sayısını artırma ve toplumsal
cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

2012 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlenmesi
Prensipleri’ne (Women’s Empowerment Principles – WEPs) Türkiye’den ilk imza atan kuruluşlar arasında yer
alan Borusan Holding, 2015 yılında Türkiye’den WEPs Liderlik Grubu’na seçilen ilk şirkettir.

ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerleri Koruma Vakfı)
ÇEKÜL Bilgi Ağacının geliştirdiği eğitim programlarının, 2018-2019 ve 2019-2020 eğitim öğretim yıllarında,
Borusan Lojistik iş birliğiyle “Seviyorsan Gel Koru Bence Projesi” kapsamında, farklı kademelerde öğrenim
gören toplam 2.000 öğrenci ve 100 öğretmenle uygulanması için “ÇEKÜL Doğal ve Kültürel Miras Eğitim
Programları Destek Protokolü” imzalandı.

TEİD
Borusan Holding, Borusan Yatırım ve Borusan Mannesmann olarak, Türkiye’de iş etiği bilincinin artırılması, etik
ve uyum kültürü oluşturulması amacıyla kurulan Etik ve İtibar Derneği’nin (TEİD) kurucu üyeleri arasında yer
alıyoruz.

Patipark

KAGİDER

Sokak hayvanlarını koruma ve barınma ihtiyaçlarını karşılama amacıyla Ankara’da kurulmuş Patipark Derneği’nin
kulübe taşımalarını Borusan Lojistik üstlendi. Bu sayede 650 sokak hayvanı yeni yuvalarına kavuşmuş oldu.

Kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesi ve cinsiyetler arası fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla
iş birliği içerisinde olduğumuz Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile kadın girişimcilere destek
veriyoruz.

%30 Kulübü

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ev sahipliğinde başlatılan %30 Kulubü ile gerçekleştirdiğimiz iş
birliği sayesinde tüm grup şirketlerimizdeki toplumsal cinsiyet dengesini daha üst seviyelere taşımayı amaçlıyoruz.

44

İnovatif ve Sorumlu
İş Anlayışımız
Borusan Grubu ve Grup şirketleri
olarak inovasyonu gelecekte de
varlığını başarıyla koruyabilen bir
iş modelinin olmazsa olmaz bir
aracı olarak görüyoruz. Geleceğe
ilham yaklaşımımızın bir parçası
olan inovasyon ile yeni bir çağ için
düşlüyor, yenilikçi fikirler tasarlıyor
ve üretiyoruz.

Değer zincirimizdeki her paydaşımızla uyum içinde hareket ederek, ürün ve
hizmetlerimizi çevresel ve toplumsal fayda sağlama hedefiyle tasarlıyoruz. Tüm
paydaşlarımıza karşı bir sorumluluğumuz olduğu farkındalığıyla faaliyetlerimizi güçlü
bir kurumsal yönetişim yaklaşımı ile yürütüyoruz. Bu kapsamda, şeffaflık ve iş etiği
prensiplerini benimsiyor, toplumsal değer yaratmayı amaç ediniyoruz. Girişimcilik
ekosistemini destekleyerek beraber değer yaratıp birlikte gelişip çözüm üretmeyi
sürdürüyoruz.
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120'den fazla yazılım robotonun kullanıma alınmasının
getirdiği hız ve verimlilik artışıyla birlikte yıllık 25.080
saat iş gücü tasarruf edilmiştir.

Kalite, Ar-Ge ve İnovasyon
Müşterilerimize değer katma vizyonuyla günümüzün en ileri
teknolojilerini uçtan uca kullanarak geliştirilen uygulamalar ile
Ar-Ge, inovasyon, yenilikçi fikir ve dijitalleşme yolunda önemli
adımlar atmaya devam ediyoruz. Hizmet verdiğimiz tüm
alanlarda ulaştığımız müşterilerimize kaliteli bir deneyim sunmak
için üretim ve hizmet süreçlerimizi devamlı olarak iyileştirme
odağımızla öncü rolümüzü koruyoruz. Bilgi odaklı karar alma
mekanizmamızı kullanarak yüksek ve efektif performansı
amaçlayan iş süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve etkilerini somut
bazda ölçebilmeyi hedefliyoruz. Grup şirketlerinin sahip olduğu
Kalite ve Entegre Yönetim Sistemleri belgelerinin detaylarını
Ekler’den inceleyebilirsiniz.
Borusan Grup şirketleri 2019-2020 faaliyet döneminde de
faaliyet gösterdiği sektörlerde iş hacmini ve yüksek kârlılığı
korumanın yanı sıra dijital dönüşüm ve Ar-Ge yatırımlarına
başarıyla devam etmiştir. Operasyon ve faaliyetlerimizi yenilikçi
bir bakış açısıyla ele aldığımız Ar-Ge merkezlerimizde ürün ve
süreçlerimizi iyileştirerek faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde önemli
rekabet avantajları sağlıyoruz.
İnovatif süreçler ve ürünler geliştirerek değer yaratma odağıyla
faaliyetlerini sürdüren Borusan Grup şirketleri 2019-2020
yıllarında dijital dönüşümü merkezine alarak 67 adet Ar-Ge ve
inovasyon projesi hayata geçirdi. Bu projelerimizden bazıları
Türkiye'de ve uluslararası platformlarda prestijli ödüllere layık
görüldü.

Grup şirketlerimiz tarafından raporlama döneminde
gerçekleştirilen, öne çıkan Ar-Ge ve inovasyon
uygulamaları:

Borusan Cat, benimsediği “Çözüm Üretiriz” felsefesiyle, 2018
yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Ar-Ge Merkezi"
olarak yetkilendirilmiş Dijital ve Teknoloji Ekibi ile yenilikçi ve
katma değerli hizmetler sunmak için Ar-Ge ve inovasyon
yatırımlarını sürdürüyor.

Robotik Süreç Otomasyonu
Dijital Transformasyon inisiyatifimiz kapsamında mevcut iş
akışının düzenlenmesi, bu akış içerisinde tekrarlanan, kontrol
gerektiren fakat insan gücüyle yapılan görevleri otomatikleştirerek
çalışanların katma değerli işlerde değerlendirilmesi hedefleniyor.
2019 yılında 85 yeni robotik süreç otomasyon robotunun
devreye alınmasıyla verimlilik ve hız konusunda önemli ölçüde
fayda sağlandı. 2020 yılında bu sayı 120’ye çıktı. Söz konusu
yazılım robotları, finans ve operasyon birimlerinin iş süreçlerini
kolaylaştırarak önemli ölçüde iş gücü tasarrufu sağladı. 120'den
fazla yazılım robotunun kullanıma alınmasının getirdiği hız ve
verimlilik artışıyla birlikte yıllık 3.135 insan/gün tasarruf sağlandı.
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Borusan Cat Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen “Industry 4.0
Application on Diagnosis Prediction of Construction Machinery:
A New Model Approach” başlıklı makale Civil Engineering and
Architecture dergisinde yayımlandı. “Customer Segmentation
with RFMS Analysis” başlıklı bilimsel makale de hakemli dergilerde
yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasındadır.

Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen teknolojilerin
fikri haklarını korumaya yönelik 1 ulusal ve
3 uluslararası patent başvurusu yapılmıştır.

Patent Başvuruları
RFM-S ile Skorlama Yöntemi
Yeni yapay zeka uygulaması RFM-S; müşterinin son
alışverişten bugüne kadar geçen süre, alışveriş sıklığı, satın
alma tutarı kriterlerine duyarlılık analizi de ekleyerek, potansiyel
oluşturabilecek müşterileri ve muhtemel alım dönemlerini tespit
edebiliyor.

6 kat
daha az
efor

3 kat

daha fazla
verim

Proje test aşamalarında RFM-S modelinin 6 kat daha az efor
ile gelirin yarısına ulaşabildiği ve müşteri rotasını yaklaşık 3 kat
daha verimli izlediği görüldü. Bu sonuçlara göre optimum
ziyaretçi sayısı listesiyle maliyette azalma ve birim zamanda
kazanılan gelir seviyesinde yükseliş sağlanıyor.

Müneccim / Müşteri Ekipman İzleme ve Arıza Tahminleme
Geliştirme Projesi
2019 SAP Küresel İnovasyon Ödülleri “Dijital Öncü” Ödülü
Projemizle iş makinalarının iş göremez hale gelmesini engellemek, bu sebepten kaynaklanan yüksek tamir ve bakım
masraflarını en aza indirgemek ve makina çalışmamasından kaynaklı müşteri memnuniyetsizliklerinin önüne
geçmek amaçlanıyor. Bu sorunların çözümüne yönelik; müşterilerin kullandığı makinaları, müşteri portföyündeki
kullanım istatistikleri, makina modeli bazında genel kullanım istatistikleri ve çalışma koşulları gibi parametreleri
değerlendirerek olası sorunları önceden tahmin etmeyi sağlayacak bir sistem olarak geliştirilmiştir.
2019 yılında geliştirilen bir yapay zeka ve nesnelerin interneti uygulaması olan “Müneccim”, proaktif bir yaklaşımla
ekipmanın bir parçasında meydana gelebilecek herhangi bir arızayı tahmin ederek, gerek Borusan Cat ve
müşterilerine, gerek dünyaya ekonomik, çevresel ve sosyal değer yaratıyor. 2020 yılında “Müneccim”in Türkiye
dışındaki ülkelere yayılımı konusundaki çalışmalar hız kesmeden devam etti.

Sounddiagnostic / Servis Kaynak Optimizasyonu ve Ses ile
Arıza Tanıma Sistemi Geliştirme Projesi
Makine öğrenmesi ve yapay zekâ algoritmasıyla çalışan makina seslerinden arıza tespiti yapabilen
“Sounddiagnostic” ile servis hizmetinde çalışan teknisyenlerin, iş planlarının en verimli şekilde yapılması amaçlandı.
Doğru arızaya, doğru ekipmanla birlikte doğru personelin, herhangi bir ön çalışma gerekmeden görevlendirilmesini
sağlayacak bu uygulama ile hem operasyonel maliyetler düşürülüyor hem de müşteri memnuniyeti sağlanıyor.
Aynı zamanda makine öğrenmesi konularında geliştirilen bilgi birikimiyle gelecekte hayata geçirebilecek
potansiyel projelerin de önü açılmaktadır.
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TurkishTime “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En
Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri”
Araştırması'nda 100. sırada
Borçelik, Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında
Koordinatörlüğü gerçekleştirilen “Yassı Çelik Üretimine Özel
Geliştirilecek Sensör Uygulamaları” ve “Acil Durum Müdahale
İletişim Altyapısı Geliştirme” projelerinde yer almaktadır.

Acil Durum Müdahale İletişim Altyapısı Geliştirme Projesi
(Safe Rescue Project)
Bu projede acil durum müdahale ekiplerinin kendi içinde ve diğer acil durum sistemleri arasında iletişimi kolaylaştırarak,
acil durum ekiplerinin olaya müdahale yeteneklerini etkinleştirerek, muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçebilecek,
acil durum senaryolarında kesintisiz iletişimi sağlayabilecek örgü ağ iletişim altyapısının, durumsal ve konum verilerine
duyarlı acil durum yönetim sisteminin, yüksek riskli endüstriyel ortamlarda çalışmak için gerekli standartları sağlayabilen
donanım birimlerinin geliştirilmesi, Borçelik altyapısında geliştirilen sistemin ve donanım cihazlarının tatbikat senaryolarıyla
test edilmesi hedefleniyor.
Safe Rescue projesi kapsamında oluşabilecek iş kazalarının birçoğunun zamanında gerekli önlemler alınarak
engellenebileceği ya da etkin ve hızlı müdahaleyle kaza esnasında yaşanabilecek can ve mal kayıplarının, kaza sonrası iş
gücü kaybı sebepli ekonomik kaybın azaltılmasıyla değer yaratmak amaçlanıyor.

Köprülü Vinç Simülatörü Projesi

Yassı Çelik Üretimine Özel
Geliştirilecek Sensör Uygulamaları
Projesi (Industrial Sensing for
Smarter Europe)
Üretim hatlarında durumu takip edilmesi mevcut teknolojiyle
mümkün olmayan kritik ekipmanlar bulunuyor. Problem olması
durumunda müdahale etmek hem iş sağlığı hem de üretimin
sürekliliği açısından riskler oluşturuyor. Proje kapsamında,
Borçelik üretim hatlarına yerleştirilecek kablosuz sensörler ile
üretim esnasında veriler anlık ve sürekli toplanarak olası hataların
önceden kestirilmesi amaçlanıyor.
Proje kapsamında geliştirilen sistem ile plansız üretim duruşları
ve bakım maliyetleri azaltırken, iş güvenliği riski olan bölgelerde
personel risk başlamadan uyarılabiliyor ve böylelikle iş güvenliği
artırılıyor. Geliştirilmekte olan bu yeni sistem, Endüstri 4.0 ve
dijital fabrika altyapısı için firmalara katkı sağlayarak Ar-Ge
yetkinliklerinin artmasında önemli rol oynayacaktır.

Borçelik Teknik Akademi’nin başarıyı %100’e çıkardığı, riski ise %0’a indirdiği
"Köprülü Vinç Simülatörü Projesi", Türkiye’nin en büyük 100 kuruluşunun CIO’larının
oyları ile belirlenen IDC CIO 2020 Ödülleri’nde “Yılın İnovasyon Projesi” kategorisinde
üçüncülük ödülü kazandı.
Vinç operatörü iş sürekliliğinin, iş sağlığı ve güvenliği gibi farklı kriterler gözetilerek gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu
proje aracılığıyla, çelik sektörü başta olmak üzere pek çok sektörde hayati öneme sahip olan vinçlerin en güvenli şekilde
kullanılmasına destek olmak ve Türkiye’de çok önemli bir ihtiyaca cevap vermek hedeflendi.
Bu proje sayesinde şirketimizin iş süreçlerinde oldukça olumlu katkılar gözlemledik. Doğru adayın seçimi ve seçim sonrası
işe oryantasyon sürecini %70 oranında azalttık. Mevcut operatörlerin yetkinlik ölçümlerini periyodik olarak yapmaya
başladık. Bu eğitimler esnasında eksikleri tespit ederek, iyileştirme alanlarını belirledik. Bu tespitlerle saptanan hataların
giderilmesi ve daha etkin iş süreçleri kapsamında sosyal değer yaratabilmek amacıyla, eğitimler esnasında tespit edilen
hatalar yönetici seviyesiyle paylaşılıyor.
Projeyle geliştirilen ürün geniş bir paydaş kitlesi tarafından bilinen bir başarı haline dönüştü. Ürün sunumu yapılan
şirketler, ürünün sunduğu avantajları görerek ticari alım sürecini değerlendirdi. Ürünümüzün ilk satışı Türkiye’de üretim
yapan bir çelik fabrikasına yapıldı.
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Operasyonların Dijitalleşmesi Projesi

Sağlık Olsun

Borusan Lojistik, karbon emisyonlarını azaltma, dijitalleşme, kodlama ve robotik alanlarındaki
çalışmalarını sürdürülebilirlik stratejisine uygun olarak sürdürmektedir. Bu yolculuğun bir parçası
olarak eTA platformunun dijitalleşme sürecine başlanmıştır. Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilmiş olan
eTA platformunun daha verimli hale getirilmesiyle projede mevcut konvansiyonel taşımacılık bakışının
dijital ihale sistemine dönüştürülerek süreçlerin B2C yaklaşımıyla buluşturmak amaçlandı.

Proje kapsamında tüm çalışanların COVID-19
şartlarında güvenliği önceliklendirildi. “Sağlık Olsun
Uygulaması” ile tüm çalışanların işe gelmeden ve
servise binmeden önce COVID-19 belirtileri ve
filyasyon ile ilgili sorulara cevap vermesi sağlanarak,
günlük oluşturulan karekod sayesinde tesislere giriş
yapabilmeleri, çalışan servislerinde oturacakları
koltukların belirlenmesi ve olası vakaların tesise
gelmeden belirlenerek, bulaş riskinin en aza
indirilmesi amaçlandı.

Borusan Lojistik ve eTA’nın sürdürülebilirlik stratejisi; “İklim Değişikliği ile Mücadele”, “Nitelikli Eğitime
Katkı” ve “Geleceğe Uygun İş Modeli” çerçevesinde oluşturuldu. Günümüzde hizmet beklentilerinin
dijital olarak karşılanabilmesi ve küresel trendlere ayak uydurulabilmesi için operasyonlarda dijitalleşme
sürecine hız verildi. eTa platformunun optimizasyonu sağlanmasının yanı sıra Borusan Lojistik temel iş
ortağı kategorisindeki müşteri ilişkilerinin dijital kanallar ile yürütülmesi sağlandı.

COVID-19 nedeniyle, “çalışanları koruruz” ilkesiyle
üretim yapan bir firma olarak, tüm çalışanlar
tarafından kullanılan “Sağlık Olsun Bileklikleri”
sayesinde sosyal mesafe ihlalinin önüne geçebilmek
ve geriye dönük filyasyon takibi kolaylaştı. “Sağlık
Olsun Uygulaması” ve “Sağlık Olsun Bilekliği” ile
bulaş riski azaltıldı, fabrikalarda üretimin kesintisiz
devam etmesi sağlandı, hem çalışan sağlığı korundu
hem de üretim süreçlerinin devamlılığı sağlandı.

ATLAS LTL Lojistik Sistemi Geliştirilmesi Projesi
Proje kapsamında Borusan Lojistik’in ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen Kurumsal Kaynak
Planlama (ERP) yazılımı olan Atlas’a ilişkin geliştirmeler yapılması hedeflendi. Borusan Lojistik için
altyapı niteliğinde olan ATLAS ile, fazlandırılmış şekilde bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımı
geliştiriliyor. 2016 yılında Borusan Lojistik'te gerçekleştirilen uluslararası taşımacılık operasyonlarının,
teknik altyapı ve teknolojik iyileştirmeleri yapılarak, tek bir platform üzerinden takip edilmesi ihtiyacıyla
başlayan “ATLAS Faz-1” projesi, 2019 yılında “ATLAS Filo Yönetimi Uygulaması” projesiyle devam
etti. 2020 yılında ise yeni açılan “LTL Lojistik Yönetimi Sisteminin” geliştirilmesi hedeflendi. ATLAS
platformunun geliştirilme amacı, farklı platformlarda bulunan ve birbiriyle entegre çalışmayan, eski
teknolojiye sahip uygulamalar yerine, tüm yurt içi ve yurt dışı lojistik süreçlerinin güncel teknolojiler
kullanılarak web tabanlı tek bir platform üzerinden yönetilmesini sağlamaktı.
Proje kapsamında müşteri ve pazarın beklentilerini daha iyi karşılayan, karar mekanizmaları için doğru
ve hızlı raporlar üreten, operasyonel ekiplere (kullanıcı ve yöneticilere) kullanım kolaylığı sağlayan; daha
etkin, daha verimli, daha sinerjik ve daha hızlı bir yazılım geliştirilmiş oldu.

İK Dijitalleşme - Success Factor
Borusan Holding kapsamında insan kaynakları dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda, tüm çalışanlarımıza
kullanıcı dostu, mobil, hayatı kolaylaştıran self servis uygulamalar sunuyoruz. Bu amaçla 2019 yılında
hayata geçirdiğimiz yapay zeka tabanlı Borusan İnsan Chatbot uygulamamız ile insan kaynaklarına ilişkin
çalışanlarımızın merak ettikleri soru ve taleplere kolay yoldan anlık olarak yanıt verebiliyoruz. Microsoft
Teams programına entegre şekilde geliştirdiğimiz bu uygulama, bugün 650 konuda 6000'den fazla soruyu
bekleme süresi olmadan anlık olarak yanıtlayabiliyor. 2019 yılından bugüne kadar yaklaşık 5.000 Borusanlı ile
40.000'den fazla anlık sohbet gerçekleştiren Borusan İnsan Chatbot, kendini geliştirmeye ve Borusanlıların
hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.
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Yapay Zeka Tabanlı Rüzgar Enerjisi Üretim
Tahmin Algoritması Geliştirilmesi

ARG-P013-Orijinal Ekipman Üreticisi
(OEM) İçin Motora Özgü Turbo Tasarımı

Borusan EnBW Enerji, yerel teknoloji girişimi aracılığıyla ortak bir girişimle ürün çıkartma
aşamasına kadar olan sürede, uçtan uca hava modeli ve üretim tahmini yapan bir algoritma
geliştirdi. Ürün çıkartma aşamasının tamamlanmasının akabinde girişim ile etkileşimi daha
yüksek bir müşteri-tedarikçi ilişkisini hayata geçirdi.

Ülkemizde savunma sanayi ve otomotiv alanında artan projeler ve bu projelerdeki yerlileştirme
hedefleri neticesinde yerli turbo tedarikçisi arayışı hız kazandı. Mevcut durumda, çalışılacak
motora özgü bir turboyu sıfırdan tasarlayıp, üretecek ve test edecek altyapılara sahip bir turbo
tedarikçisi bulunmuyor. Bu proje kapsamında yürütülecek çalışmalar sonucunda turbo tasarım
aracıyla; ülkemizde OEM/OES seviyesinde bir turbo tedarikçisi bulunamamasının en önemli
nedenlerinden biri olan turbo tasarım yetkinliği eksikliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Borusan EnBW Enerji’nin rüzgar türbini kestirimci bakım algoritması proje süreci devam
etmektedir. Bu proje dahilinde, bakım maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlanacaktır. Buna
ek olarak, yapay zeka tabanlı rüzgar enerjisi tahmin algoritması sayesinde şirketin operasyonel
maliyetlerde ciddi tasarruf gerçekleşti.

Yerli bir turbo tedarikçisinin pazara girmesiyle, içten yanmalı motorların en kritik bileşenlerinden
biri olan turbonun yurt dışından ithal edilmesinin önüne geçilebilecek ve yerli teknolojilerin de
gelişmesine katkı sağlanacaktır. Bunun yanı sıra, savunma ve otomotiv sanayilerinde yürütülen
mevcut ve gelecek motor geliştirme projelerinin sayısı göz önünde bulundurulduğunda; turboda
dışa bağımlılığın azaltılması ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır. Geliştirilecek aracın, yalnızca
yakın ve uzak gelecekte üretilecek motorlarda kullanılacak turboların değil, mevcutta üretimi
devam eden motorlardaki turboların tasarımında da kullanılarak, yerlileştirilmesine katkıda
bulunması beklenmektedir.

SAP Kalite Ödülleri
SAP S/4HANA Faz II (Satış & Satış Sonrası
Süreçleri Dijital Dönüşüm Projesi)

ARG-D004 Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)
ile Şirket İçi Süreçlerin Otomasyonu

İkinci fazı tamamlanan S/4HANA projesiyle müşterileri iyi tanıma ve sürdürülebilir ilişkiler kurma
misyonu doğrultusunda, mevcut satış ve satış sonrası süreçlerin yeterli/verimli hale getirilmesi
hedeflendi. S/4HANA teknolojisinin mevcut yapıya entegre edilerek, anlık veri takibi, mobilite ve
hızlı geri bildirim sağlanması amaçlandı.

Supsan genelinde, otomasyon potansiyeliyle RPA’ya devredilebileceği düşünülen 64 adetlik bir
süreç havuzu oluşturuldu. Bu süreçlerin devreye alınmasıyla yüksek işgücü isteyen süreçlerin
büyük ölçüde azaltılması ve verimlilik sağlanacaktır. Robot iş gücü son derece esnek, ölçeklem
temelli ve uçtan uca bir süreci kapsaması nedeniyle, istisnaî durumlar dışında insan kullanımını
azaltarak süreklilik sağlayarak, çalışanlarımız için katma değeri düşük görevlerde ve bir süre sonra
verimsiz çalıştıkları tekrarlı, gündelik işleri robotlar 7/24 ve 365 gün çalışarak sabit verimlilikle
yıpranma payı olmaksızın gerçekleştirebiliyor.

Dijital teknolojiler ile iş süreç dönüşümünü önceliklendiren Borusan Otomotiv, S/4HANA
yatırımıyla sektörde ve Borusan Holding bünyesinde bir ilk olan ikinci faz çalışmalarını da
100’den fazla süreç için başarıyla tamamladı.

Sektörde çok değerli görülen SAP Kalite Ödülleri'ne layık görülen
’’Borusan Otomotiv S/4HANA Dijital Dönüşüm Projesi’’ Gümüş Ödül
aldı. Maliyet azaltımı, iş gücü ve müşteri memnuniyeti alanlarında
yaratılan değer artırıldı.

Yapay zeka ve makine öğrenmesi tekniklerinin de entegre edilebildiği bu yenilikçi teknoloji,
günümüzde insanların yaptığı tekrara dayalı, kural temelli süreç ve görevleri, yazılım robotlarının
gerçekleştirmesini sağlamaktır. Kesintisiz ve sıfır hatayla çalışabilmesi, maliyet avantajı sağlaması
ve doküman kullanımını ortadan kaldırmasıyla proje kapsamında olan 26 süreç için ayda 22,5
günlük bir iş gücü kazanımı öngörülüyor. Ayrıca süreçlerin yazılım yoluyla tamamlanması
sayesinde kağıt sarfiyatı önleniyor ve doğal kaynaklar korunuyor.
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Yatırımlar
Saros Rüzgar Enerjisi Santrali (RES)
2019 yılı haziran ayında Çanakkale’de başlatılan
proje, rüzgar enerjisi alanında liderliği hedefleyen
Borusan EnBW Enerji’nin kapasitesi artırılarak,
ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyeline katkı
sağlayacaktır. Toplam 27 türbinden oluşacak olan
ve 2021 yılı içerisinde devreye girmesi planlanan
proje tamamlandığında Türkiye’nin 4. büyük RES
tesisi olacaktır.
Saros RES Projesi Türkiye’nin enerjide dışa
bağımlılığını ve enerji ithalatını azaltırken, yerli imalat
sanayisini ve yerel ekonomiyi de destekleyecek.
Proje üretime geçtiğinde doğal gaz ithalatını yıllık
90 milyon m3 azaltacak. Bu da Türkiye’nin doğal
gaz faturasında yaklaşık 24 milyon ABD dolarlık bir
azaltımı mümkün kılacak.

“Sodyum Dolgulu Supap” Yatırımı Projesi
Yeni nesil otomobil motorları boyutsal olarak
küçülürken, beygir güçleri yönünden artış
trendindedir. Dolayısıyla bu tip motorlarda supaplara
etkiyen sıcaklılar, mekanik yükler ve korozif etkiler
de artmakta ve konvansiyonel supabın ömrünü
kısaltmaktadır. Yenilenen pazar trendlerine uyum
sağlamak için sodyum dolgulu supaplara ihtiyaç
duyulmaktadır.
Bu yatırımla, henüz Türkiye’de üretimi bulunmayan
sodyum dolgulu supapların Türkiye'de ilk defa üretimi
yapılacaktır. Türkiye’de üretimi olmayan ve ana
sanayinin yurt dışından ithal ettiği parça Türkiye'de
üretilerek, ekonomimize katkı sağlanacaktır.
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Sürdürülebilir
Tedarik Zinciri Yönetimi
İnsan odaklı kurum kültürümüzde değer
zincirimizin her halkasıyla uyum içinde hareket
ederek, tedarik zincirimizde çevresel ve sosyal
sürdürülebilirliği önceliklendiriyoruz.
Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde tedarik zincirimizi değer
zincirimizin önemli bir parçası olarak kabul ediyoruz. Tüm dünyayı
2020 yılında etkisi altına alan COVID-19 salgının oluşturduğu
zorlu şartlarda tedarik zincirimizin, küresel pazarda sahip
olduğumuz tecrübeyle devamlılığı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı
başardık.

tedarikçi denetimlerine ağırlık verilememiş olmasına rağmen
2019-2020 yılında Grup şirketlerimizden Borçelik ve Borusan
Lojistik çevresel kriterleri gözeten 16 adet denetim gerçekleştirdi.
Borusan Grubu şirketlerinin iş birliği içerisinde bulunduğu tüm
taşeron ve tedarikçilerde de kurum kültürümüzün bir parçası
olan etik kurallarımızdan taviz vermeden çalışmalarımızı
yürütüyoruz. Bu kapsamda, Borusan Grubu Tedarikçi Çalışma
Koşulları Protokolü doğrultusunda, iş birliği yapılacak taşeron
ve tedarikçilerimizin de aynı sorumlu yaklaşıma sahip olmasını
bekliyoruz. Yasaları ihlal ettiği belirlenen, iş etiğine uygun
davranmayan müşteri ve tedarikçilerle hiçbir şekilde iş birliği
gerçekleştirmiyoruz.

Yürütmekte olduğumuz uluslararası değer zincirimizde sorumlu
satın alma ve yerel tedarikçilere öncelik tanıyarak ülkemizde
sosyoekonomik kalkınmayı destekliyoruz. Bu kapsamda,
%96’sı yerli tedarikçi olan toplam 7.412 tedarikçimizle faaliyet
gösterdiğimiz tüm sektörlerde değer yaratmaya devam ediyoruz.
Parçası olduğumuz uluslararası pazarda değişkenlik gösteren
kur dengesine rağmen, 2020 yıllarında satın alma maliyetlerinin
dağılımına baktığımızda yerel satın alma oranımız toplam
satın alma maliyetimizin %36’sına denk düşmekte ve bazı
şirketlerimizde bu oran %100’ü bulmaktadır.

Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda tüm yasal düzenlemelere
eksizsiz biçimde uyum ve bu doğrultuda risk oluşturmayacak
uzun soluklu ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz. 2015 yılından
bu yana uygulanan Grup şirketleri Denetim ve Satın Alma
departmanlarının belirledikleri hedef doğrultusunda iş birliği
yapılacak taşeron ve tedarikçiler tarafından imzalanmak üzere
hazırladığımız Borusan Grubu Tedarikçi Çalışma Koşulları
Protokolü’nü paylaşıyoruz.

2020 yılında Grup şirketlerimizin kalite, fiyat ve sözleşme
şartlarına uyma vb. nedenlerle iş birliğimizi sonlandırdığımız
tedarikçimiz bulunmamaktadır. Öte yandan aynı dönemde
tedarikçi sayımızı %38 oranında artırarak, Grup genelinde 1.517
yeni yerli tedarikçiyle çalışmaya başladık.

2019-2020 yıllarında Grup genelinde, iş ortaklarında ya da
tedarikçilerde bilgimiz dahilinde herhangi bir etik dışı davranış,
yasal uyumsuzluk ya da yolsuzluk vakası mevcut değildir. Tedarikçi
Çalışma Kriterlerimiz kapsamında böyle bir durum gözlenmesi
halinde, ilgili firma ile çalışma durdurulur ve konuyla ilgili yazılı
açıklama yapılır.

Borusan Grup şirketlerimizde tüm tedarik zincirimizde tedarikçi
denetimlerimizi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Covid-19 salgını
ve iş güvenliği sağlığı kriterlerimiz sebebiyle 2020 senesinde
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Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

*Tedarikçi Maliyet Oranları (%)

Yurt Dışı Satın
Alma Oranı

Yurt İçi Satın
Alma Oranı

2019

80

20

2020

73

27

2019

0

100

2020

0

100

2019

25

75

2020

7

93

2019

0

100

2020

2

98

2019

66

34

2020

68

32

2019

84

16

2020

68

32

2019

50

50

2020

54

46

2019

0

100

2020

0

100

*2019 yılında raporlanmaya başlanmıştır.
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Ekler
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Paydaşlarla İletişim
Paydaş Grubu

İletişim Metodu

İletişim Sıklığı

CEO ve Genel Müdür Memorandumları (Özel gün kutlamaları,
önemli konularda bilgilendirme)

BORUSANLILAR

GRUP ŞİRKETLERİ

TEDARİKÇİLER

MEDYA

MÜŞTERİLER

Periyodik

Özel Gün Etkinlikleri (Dijital)

Devamlı

İç ve Dış Raporlar

Periyodik

Sosyal Sorumluluk Platformları ve Kulüpler

Devamlı

Sosyal Medya, Kurumsal Web Siteleri ve Borusan Uygulamaları

Devamlı

Eğitimler, Çalışan Bağlılığı ve Müşteri Araştırmaları

Devamlı

İç ve Dış Toplantılar, Değerlendirmeler ve Duyurular

Devamlı

Etik İlkeler ve Etik Hattı

Devamlı

İç ve Dış Raporlar

Yılda 1

İç ve Dış Toplantılar, Değerlendirmeler ve Duyurular

Devamlı

Etik İlkeler

Devamlı

İç İletişim Platformları

Devamlı

Sosyal Medya, Kurumsal Web Siteleri ve Borusan Uygulamaları

Devamlı

İç ve Dış Raporlar

Yılda 1

İç ve Dış Toplantılar, Değerlendirmeler ve Duyurular

Devamlı

Sosyal Medya, Kurumsal Web Siteleri ve Borusan Uygulamaları

Devamlı

İç ve Dış Raporlar

Yılda 1

İç ve Dış Toplantılar, Değerlendirmeler ve Duyurular

Devamlı

Sosyal Medya, Kurumsal Web Siteleri ve Borusan Uygulamaları

Devamlı

İç ve Dış Raporlar

Yılda 1

Eğitimler, Çalışan Bağlılığı ve Müşteri Araştırmaları

Devamlı

İç ve Dış Toplantılar, Değerlendirmeler ve Duyurular

Devamlı

Sosyal Medya, Kurumsal Web Siteleri ve Borusan Uygulamaları

Devamlı

Etik İlkeler

Devamlı
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İŞ ORTAKLARI

YEREL TOPLUM

ÖĞRENCİ VE
AKADEMİSYENLER

FİNANSAL KURULUŞLAR

KAMU KURULUŞLARI

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
VE MESLEK BİRLİKLERİ

DİĞER PAYDAŞLAR

İç ve Dış Raporlar

Periyodik

İç ve Dış Toplantılar, Değerlendirmeler ve Duyurular

Devamlı

Etik İlkeler

Devamlı

Sosyal Medya, Kurumsal Web Siteleri ve Borusan Uygulamaları

Devamlı

Projeler

Proje Bazlı

İç ve Dış Toplantılar, Değerlendirmeler ve Duyurular

Devamlı

Sosyal Medya, Kurumsal Web Siteleri ve Borusan Uygulamaları

Devamlı

Kariyer Günleri

Devamlı

Eğitimler, Çalışan Bağlılığı ve Müşteri Araştırmaları

Devamlı

Öğrencilerle Koçluk ve Staj Programları

Devamlı

Sosyal Medya, Kurumsal Web Siteleri ve Borusan Uygulamaları

Devamlı

İç ve Dış Raporlar

Yılda 1

Sosyal Medya, Kurumsal Web Siteleri ve Borusan Uygulamaları

Devamlı

İç ve Dış Raporlar

Yılda 1

İç ve Dış Toplantılar, Değerlendirmeler ve Duyurular

Devamlı

Sosyal Medya, Kurumsal Web Siteleri ve Borusan Uygulamaları

Devamlı

Projeler

Proje Bazlı

Denetimler

Anlık/Periyodik

İç ve Dış Raporlar

Yılda 1

İç ve Dış Toplantılar, Değerlendirmeler ve Duyurular

Devamlı

Projeler

Proje Bazlı

Sosyal Medya, Kurumsal Web Siteleri ve Borusan Uygulamaları

Devamlı

Üyelikler

Devamlı

Bağış ve Sponsorluklar

Proje Bazlı

İç ve Dış Raporlar

Yılda 1

İç ve Dış Toplantılar, Değerlendirmeler ve Duyurular

Devamlı

Sosyal Medya, Kurumsal Web Siteleri ve Borusan Uygulamaları

Devamlı
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Öncelikli Konularımızdaki
Güncellemeler
Öncelikli Konularımızdaki
Güncellemeler
Döngüsel Ekonomi

Üyelikler ve Ödüller
Üyelikler

Değişiklik

Kaynak Yönetimi başlığı güncellendi.

Yasa ve Mevzuatlara Uyum

Yasalara Uyum başlığı güncellendi.

İnsan Odaklı Kurum Kültürü

Etik, Çeşitlilik ve Eşitlik, İnsan Hakları, Ayrımcılık,
İstihdam ve Çalışanlarla İlişkiler başlıkları
tek başlıkta birleştirildi.

Müşteri Memnuniyeti

İlave edildi.

Kriz Yönetimi ve COVID-19

İlave edildi.

Müşteri Gizliliği

Gizlilik başlığı güncellendi.

Yolsuzlukla Mücadele

Yolsuzluk başlığı güncellendi.

Toplumsal Katkı

Toplumla ilişkiler/katkılar başlığı güncellendi.

Kurum Adı

Şirket Adı

Adana Genç İş İnsanları Derneği (AGİAD)

Borusan Oto

AEAA - European Association of Artist Managers

Borusan Sanat

ALICE (Alliance for Logistics Innovation through
Collaboration in Europe)

Borusan Lojistik

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası

AmCham

Borusan Cat

Amerikan Şirketler Derneği

Borusan Cat

Ankara Sanayi Odası (ASO)

Borusan Otomotiv

Ankara Ticaret Odası (ATO)

Borusan Otomotiv

Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu
(ARGEMİP)

Borçelik

Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği
(BEYSAD)

Borçelik

BM Kadını Güçlendirme Prensipleri (WEPs)

Borusan Holding, Borçelik

Bodrum Ticaret Odası (BODTO)

Borusan Otomotiv

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği

Borçelik

Bursa Sanayici ve İş Adamları Derneği (BUSİAD)
Sektörel Liderlik

Politikalara Uyum

Rekabet başlığı güncellendi.

Kurumsal Yönetişim başlığı altında yer verildi.
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Borusan Otomotiv

Borçelik

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Borçelik

Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD)

Borusan Mannesmann

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB)

Borusan Mannesmann

Kurum Adı

Şirket Adı

Kurum Adı

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)

Borusan Mannesmann

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)

Borusan Holding, Borçelik, Borusan Lojistik

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO)

Borusan Otomotiv

İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği
(İMDER)

Borusan Cat

Demiryolu Taşımacılığı Derneği

Borusan Lojistik

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği

Borusan Mannesmann

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA)

Borusan Holding

Kurumsal İletişimciler Derneği

Borusan Holding, Borçelik, Borusan Cat,
Borusan Mannesmann

Deniz Ticaret Odası

Borusan Cat

Kurumsal Risk Yönetim Derneği

Borusan Danışmanlık

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Borusan Holding, Borusan Mannesmann,
Borçelik

Makina Mühendisleri Odası

Borçelik

Dünya Enerji Konseyi – Türk Milli Komitesi

Borusan EnBW Enerji

Mersin Yetkili Otomotiv Satıcıları Derneği (MODER)

Borusan Otomotiv

Eğitim Reformu Girişimi Platformu

Borusan Kocabıyık Vakfı

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED)

Borusan Otomotiv

Elektrik Üreticileri Derneği

Borusan EnBW Enerji

Otomotiv Distribütörü Derneği (ODD)

Borusan Otomotiv

Enerji Ticaret Derneği

Borusan EnBW Enerji

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği
(OSS)

Supsan

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası

Borçelik

Otomotiv Teknolojileri Platformu (OTEP)

Borçelik

Global İlişkiler Forumu Derneği

Borusan Holding

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)

Borusan Otomotiv

GÜYAD – Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği

Borusan EnBW Enerji

Özel Sektör Gönüllüler Derneği

Borusan Holding

IAMA - International Artist Managers Association

Borusan Sanat

Pet-Der

Borusan Otomotiv

IICEC – Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası
Enerji ve İklim Etkinlikleri Merkezi

Borusan EnBW Enerji

SAHA Derneği Çağdaş Sanatı Destekleme

Borusan Holding

İktisadi Kalkınma Vakfı

Borusan Holding

Soğuk Haddeleme, Galvanizli ve Boyalı Saç Üreticileri
Derneği (SOGAD)

Borçelik

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB)

Borusan Mannesmann, Borçelik

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)

Borusan Otomotiv

İstanbul Sanayi Odası

Borusan Otomotiv, Borçelik

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD)

Borçelik, Supsan

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
(ISMMMO)

Borçelik

Tedarik Zincir Derneği

Borusan Holding

İstanbul Ticaret Odası (İTO)

Borusan Otomotiv, Borçelik, Borusan Cat

TEMA Vakfı

Borusan Holding

İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği
(İSDER)

Borusan Cat

Temaküder Derneği

Borusan Cat
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Şirket Adı

Kurum Adı

Şirket Adı

Kurum Adı

Şirket Adı

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER)

Borusan Otomotiv Premium Kiralama

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Derneği

Borusan Holding, Borusan Cat

Tümaküder

Borusan Otomotiv

Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB)

Supsan

Tente ve Branda Sanayici İş Adamları Derneği

Borusan Mannesmann

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri
Derneği (UTİKAD)

Borusan Lojistik

Tünelcilik Derneği

Borusan Mannesmann

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)

Borçelik

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

Borusan Holding, Borusan EnBW Enerji,
Borçelik

UN Global Compact Türkiye Ağı

Borusan Holding

Borusan Mannesmann

Yapısal Çelik Derneği

Borçelik

Türkiye Etik ve İtibar Derneği

Borusan Danışmanlık, Borusan Otomotiv

43. Grup Meslek Komitesi (İSO)

Borusan Mannesmann

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği

Borusan Holding, Borusan Lojistik

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

Borusan Mannesmann

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN)
Türkiye Kalite Derneği (KALDER)

Borusan Holding, Borçelik
Borusan Holding, Borçelik, Borusan Lojistik

Türkiye Kojenerasyon Derneği

Borusan Cat

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Borusan Holding, Borçelik, Borusan Lojistik,
Borusan EnBW Enerji

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği

Borusan Liman

Türkiye Madenciler Derneği

Borusan Cat

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Borçelik, Borusan Mannesmann

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enerji Meclisi

Borusan EnBW Enerji

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Otomotiv
Ticaret Meclisi

Borusan Otomotiv

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği

Borusan EnBW Enerji, Borusan Lojistik

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı

Borusan Kocabıyık Vakfı

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI)

Borçelik
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Ödüller
Ödülün Adı

Ödül Yılı

Ödülü Veren Kurum

Ödülü Alan Şirket

Ödülü Alan Proje Adı

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması

2019

İstanbul Sanayi Odası

Borçelik

Türkiye'nin En Büyük 19. Sanayi Kuruluşu

Fortune 500-2018

2019

Fortune

Borçelik

Türkiye’nin En Büyük 44. Şirketi

Haier Europe 2019 Tedarikçi Toplantısı

2019

Haier

Borçelik

En İyi Endüstriyel İş Birliği

Akıllı Üretim Teknolojileri Ödülleri

2019

International Data Corporation
(IDC)

Borçelik

Büyük Veri ve Analitik Kategorisinde İkincilik

46’ncı Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni

2019

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
(BTSO)

Borçelik

Sektör Liderleri Kategorisinde Metal Sektörü Lideri,
İhracat kategorisinde İhracat Sektörü 4.’sü

Capital 500 Listesi

2019

Capital

Borçelik

Genel Sıralama 58’inci, Sektörler Bazında
Demir-Çelik kategorisinde 5’inci

18’inci Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği

2019

Bursa Nilüfer Organize
Sanayi Bölgesi

Borçelik

En Yüksek Ciro, En Yüksek İhracat Yapan Firma,
En Yüksek İstihdam Sağlayan Firma Kategorilerinde
Birincilik

Pazarlama ve Satışta Mükemmellik Bronz Ödül

2019

Caterpillar

Borusan Cat

Dijital Öncü

2019

SAP Küresel İnovasyon Ödülelleri

Borusan Cat

Serviste Mükemmellik 3.sü

2019

Caterpillar

Borusan Cat

En Etkili Şirket / Yeni Girişim İşbirliği

2019

Endeavor Türkiye, TOBB GKK
Özyeğin Üniversiesi ve
StartUp Dergisi

Borusan EnBW Enerji

Tarentum / Borusan EnBW Enerji Gün Öncesi
Üretim Tahmini Optimizasyonu

Safety Awards

2019

British Safety Council

Borusan Limanı

İş Sağlığı ve Güvenliği

Spotlight Silver Ödülü

2019

Amerikan İletişim Profesyonelleri
Birliği (LACP)

Borusan Holding

2017 Sürdürülebilirlik Raporu

Altın Stevie

2019

Stevie Ödülleri

Borusan Holding

Borusan Turuncu Blog

Kurumsal Yayınlar & Raporlar Kategorisi

2019

Prida İletişim Ödülleri

Borusan Holding

Sanatla Diyalog
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Müneccim

Ödülün Adı

Ödül Yılı

Ödülü Veren Kurum

Ödülü Alan Şirket

Ödülü Alan Proje Adı

Kadın İstihdam Ödülü

2019

TOBFED Gelecek Zirvesi

Borusan Holding

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmaları

Steptember

2019

Borusan

Supsan

En Fazla Katkıyı Toplayan Ekip Ödülü

Altın Eldiven Ödülü

2020

MESS

Borusan Mannesmann

Halkalı B’Dost Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi

Altın Öneri Ödülü

2020

MESS

Borusan Mannesmann

Gemlik İç Çapak Kırma Robotu

Avrupa Birliği Mesleki Eğitimde Mükemmellik Ödülü

2020

Avrupa Birliği Mesleki Eğitim
ve Öğretim Platformu

Borçelik

“Kadına Güç İş Yok” ve “Meslek Lisesi Öğrenci
Gelişim Programı” Teknik Akademi işbaşında
eğitim kategorisi finalisti

"Made in Manisa" Ödül Töreni

2020

Manisa Organize Sanayi Bölgesi

Borçelik

TİM İlk 1000 İhracatçı Firma ve İSO İlk 500 Sanayi
Kuruluşu” Kategorilerinde Ödül

MESS İSG Yarışmaları Altın Öneri

2020

MESS

Borçelik

“Güvenli Bobin Transferi” Projesi

“Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri” Araştırması

2020

Capital Dergisi

Borçelik

Demir Çelik Sektörünün "En Beğenilen" 2. Şirketi

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması

2020

İstanbul Sanayi Odası

Borçelik

Türkiye'nin En Büyük 27. Sanayi Kuruluşu

Fortune 500 -2019

2020

Fortune

Borçelik

Türkiye’nin En Büyük 53. Şirketi, Metal Döküm
ve İşleme- 4. Sırada

Capital 500 Listesi

2020

Capital

Borçelik

Genel Sıralama 66’ıncı, Sektörler Bazında
Demir - Çelik Kategorisinde 5’inci

Yılın Boru Üreticisi

2020

Amerikan Metal Market

Borusan Mannesmann Pipe US

“Yılın İnovasyon Projesi” Kategorisinde Üçüncülük

2020

IDC CIO

Borçelik Teknik Akademi

Borçelik Teknik Akademi’nin, başarıyı
%100'e çıkardığı riski ise %0'a indirdiği
köprülü vinç simülatörü projesi

Ar-Ge 250 Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri

2020

Turkish Time

Borçelik

En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan 100. Şirket

47’inci Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni

2020

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
(BTSO)

Borçelik

Sektör liderleri kategorisinde Metal Sektörü Lideri,
İhracat kategorisinde İhracat Sektörü 9’uncusu
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Ödülün Adı

Ödül Yılı

Ödülü Veren Kurum

Ödülü Alan Şirket

Pazarlama ve Satışta Mükemmellik Gümüş

2020

Caterpillar

Borusan Cat

Pazarlama ve Satışta Mükemmellik Gümüş

2020

Caterpillar

Borusan Cat

Serviste Mükemmellik Altın

2020

Caterpillar

Borusan Cat

Kiralama Gümüş Ödül

2020

Caterpillar

Borusan Cat

Yedek Parça Süreçlerinde Mükemmellik Altın

2020

Caterpillar

Borusan Cat

Dijital Pazarlama Reklamları, En Fazla Görünürlük

2020

Caterpillar

Borusan Cat

Dijital Bronz Ödül

2020

Caterpillar

Borusan Cat

Ford Lojistik Ödülü

2020

Ford Otosan

Borusan Lojistik

Ford Otosan Milkrun

Great Place to Work

2020

Great Place to Work

Borusan Lojistik

İnsan Kaynakları ve Strateji

Müşteri ve Pazar Odaklılık

2020

European Business Awards

Borusan Lojistik

eTA

"En İyi Sosyal Medya Kullanımı" ve "En İyi Teknolojik Yenilik" kategorilerinde
Altın, "En İyi Müşteri Hizmetleri" kategorisinde ise Gümüş Ödül

2020

Contact Center World

Borusan Otomotiv

SAP Kalite ödülleri: Ana İş Süreçleri Dönüşüm alanında Gümüş Ödül

2020

SAP

Borusan Otomotiv

"Borusan Otomotiv S/4HANA Dijital Dönüşüm Projesi"
ana iş süreçleri dönüşüm alanında Gümüş Ödül

Çağrı Merkezi Kalite Ligi Ödülleri – Birincilik

2020

CC Academia

Borusan Otomotiv

Borusan Otomotiv İletişim Merkezi Kalite
Değerlendirmeleri

Otomotiv Distribütörleri Derneği 2020 Gladyatörleri Yılın PR/Etkinlik
Uygulaması Ödülü-Birincilik

2020

Otomotiv Distribütörleri Derneği

Borusan Otomotiv

"BOM Akademi Kar ve Buz Sürüşü Basın Etkinliği"

ODD Satış ve İletişim Ödülleri 2020 Gladyatörleri “Yılın Outdoor Uygulaması”

2020

Otomotiv Distribütörleri Derneği

Borusan Otomotiv
Jaguar Land Rover

Satış ve İletişim Ödülleri 2020 Gladyatörleri Yarışması’nda, Yılın
Outdoor Uygulaması” kategorisinde Yeni Land Rover Defender Lansman
Gününe Canlı Geri Sayım Outdoor Uygulaması ile ödül alınmıştır.
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Ödülü Alan Proje Adı

Ödülün Adı

Ödül Yılı

Ödülü Veren Kurum

Ödülü Alan Şirket

Ödülü Alan Proje Adı

BMW, “SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri” bölümünde, “Otomotiv Üreticileri” kategorisinde
Bronz Ödül’e ve “Sosyal Medyada Verinin Etkili Kullanımı” kategorisinde “Tanıştıralım:
Yeni BMW 3 Serisi” projesiyle Bronz Ödül’e hak kazanmıştır.

2020

Social Media Awards Turkey

Borusan Otomotiv-BMW

Digital Trailblazer 2020”de 3.lük Ödülü

2020

IDC

Borusan Otomotiv-BMW

MINI Pazarlama Ödülleri 2020’de, 27 ülke arasından Birincilik Ödülü

2020

BMW AG

Borusan Otomotiv-MINI

En İyi Distribütör ve En İyi Müşteri Deneyimi

2020

Jaguar Land Rover

Borusan Otomotiv-JLR

Social Media Awards SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri Motosiklet”
kategorisinde Bronz Ödül

2020

Social Media Awards Turkey

Borusan Otomotiv-BMW
Motorrad

Kristal Elma Türkiye Reklam Ödüller- Basın / Otomotiv-Ulaşım-Turizm
kategorisinde Kristal Elma, Basın kategorisinde ise Büyük Ödül

2020

Reklamcılar Derneği - Kristal Elma
Türkiye Reklam Ödülleri

Borusan Otomotiv-JLR

GT4 Avrupa Serisi’nde Avrupa ikincilik ve Avrupa Dördüncülüğü

2020

SRO Motorsports Group

Borusan Otomotiv-BMW
Motorsport

“Good Life-İyi Yaşam” otomotiv markası

2020

Sustainable Brands Turkey İçin Nielsen
Türkiye tarafından gerçekleştirilen

Borusan Otomotiv-BMW

Uluslararası İş Güvenliği Ödülü

2020

Hijyen Denetimi Sertifikası

2020

Bureau Veritas

Tüm Borusan Otomotiv Yetkili
Satıcıları ve Yetkili Servisleri

Bağımsız denetim firması tarafından yapılan hijyen
denetimi başarıyla tamamlamış ve “Hijyen Denetimi”
Sertifikası’nı almaya hak kazanılmıştır.

Social Media Awards Turkey / Mekan ve Etkinlikler Kategorisi / Gümüş Ödül

2020

Marketing Türkiye ve
Boom Sonar iş birliği

Borusan Sanat

Mekan ve Etkinlikler

İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri

2020

Capital Dergisi

Borusan Holding

Borusan Holding

Veri Analitiği Bronz Ödülü

2020

Social Media Awards

Borusan Holding

Borusan Holding Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal Medya ve Aktivasyon

2020

Kristal Elma

Borusan Holding

Özel Günlerde Yaratılan İçerikler

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bronz Ödül

2020

Stevie Awards

Borusan Holding

Askıda Eğitim Var

BMW Satış Sonrası müşteri erişim oranını artırmak amacı
ile yapılan BMW Customer Service Retention projesi
MINI Pazarlama Ödülleri 2020’de MINI Türkiye,
MINI Electric x Elvin Levinler E-Guide Projesi ile
27 ülke arasından birincilik ödülü kazanmıştır.
Jaguar Land Rover’ın her yıl düzenlediği, 21 farklı ülkenin bağlı olduğu European Importer
Region'da (EIRO) yer alan büyük pazarlar arası değerlendirmede Borusan Otomotiv,
En İyi Distribütör ve En İyi Müşteri Deneyimi olmak üzere iki ödüle layık görülmüştür.
Social Media Awards Turkey Ödülleri – “SocialBrands
Veri Analitiği Ödülleri” bölümünde, “Motosiklet”
kategorisinde Bronz Ödül kazanılmıştır.
Yeni Land Rover Defender için hazırlanan “Doğada İlk Kez Görüldü”
ilan serisi ile; Basın / Otomotiv-Ulaşım-Turizm kategorisinde Kristal
Elma, Basın kategorisinde ise Büyük Ödül’ün sahibi olunmuştur.

“Türkiye İyi Yaşam Araştırması” kapsamında BMW,
tüketiciler tarafından yaşamlarına değer katan
“Good Life-İyi Yaşam” otomotiv markası seçilmiştir.

Borusan Otomotiv
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Ödülün Adı

Ödül Yılı

Ödülü Veren Kurum

Ödülü Alan Şirket

Ödülü Alan Proje Adı

Eğitim Alanında Büyük Ödül

2020

Felis

Borusan Holding

Askıda Eğitim Var

Topluluk Yönetimi Bronz Ödülü

2020

Stevie Awards

Borusan Holding

Cinsiyet Gözlüğü

Bronz Ödül

2020

Social Media Awards Türkiye

Borusan Holding

BİFO Cinsiyet Gözlüğü

Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gümüş Ödül

2020

Kristal Elma

Borusan Holding

Kristal Elma

COVID-19 İş Birliği Yılın Projesi Ödülü

2020

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Borusan Holding

Askıda Eğitim Var

En İyi Sunum Yapan Ekip

2020

TEGV

Supsan

Lego Robot Projesi
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Performans ve Göstergeler

Çevresel Performans Göstergeleri / Enerji ve Emisyon

Ekonomik Performans Göstergeleri*
Yaratılan ve Dağıtılan
Ekonomik Değer

Birim

2019

2020

TL

22.773.944.668

26.082.692.894

Yaratılan Ekonomik Değer

Paydaşlara Dağıtılan
Ekonomik Değer

Birim

2019

TL

20.297.039.907

22.940.497.243

Çalışanlara sağlanan faydalar

TL

1.319.469.338

1.529.500.427

Devlete sağlanan faydalar

TL

142.799.716

334.561.571

Sermaye sağlayıcılara sağlanan faydalar

TL

220.432.802

217.123.812

Topluma sağlanan faydalar

TL

42.157.296

34.649.237

TOPLAM

TL

22.021.899.059

25.056.332.290

Birim

2019

2020

TL

752.045.609

1.026.360.604

Birim

2019

2020

Vergi indirimleri/kredileri

TL

22.413.739

27.249.148

Teşvikler

TL

17.970.650

202.825.225

Mali teşvikler

TL

3.272.714

1.057.061

Devletten Alınan
Finansal Yardımlar

Benzin (GJ)

2020

İşletme giderleri

Elde Tutulan
Ekonomik Değer

YENİLENEMEZ DOĞRUDAN ENERJİ
Motorin (GJ)

Doğal Gaz (GJ)

2019

2020

Borçelik &
Kerim Çelik

750,63

591,67

Borusan Cat

427,28

375,39 40.471,90 31.950,49 691,05

Borusan
EnBW Enerji

3.335,71

2.728,65 2.657,77

Borusan Lojistik

453,72

Borusan Liman

9,20

Borusan Mannesmann

(Halkalı, Gemlik, Bursa,
Merkez) Toplam*

0

2019

2020

0

0

722,17

0

0

0

0

0

223,53 146.161,50 136.077,17 1.983,81 4.798,66

0

0

28.726,85 30.508,87 1.161,50 1.525,79

0

0

0

0

591,67

10,64

2019

2020

2019

2020

7.481,88 5.897,85 1.745,042 1.643,317

150,43

308,51 12.091,74 12.883,69 287.996,86 292.095,63

Borusan Oto /
Otomotiv

47,8

58,14

1.242,70

877,35 35.695,23 34.970,93 55.548,13 22.263,78

Supsan

0

39,42

760,44

544,17 8.804,67 7.925,98

0

0

5.024,34 5.227,04 239.665,67 221.397,36 2.081.525,53 1.985.355,8

0

0

TOPLAM

*Borusan Mannesmann enerji verileri kapsamına Salıpazarı Pazarı Merkez lokasyonu eklendi.

*Rapor kapsamı ile paralel olarak Türkiye operasyonlarını
içermektedir.
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Fuel-Oil (GJ)

Çevresel Performans Göstergeleri / Su Yönetimi
SERA GAZI EMİSYONLARI (tCO2e)
Doğrudan CO2 Emisyonları

ÇEKİLEN TOPLAM SU HACMİ (Megalitre)

Dolaylı CO2 Emisyonları

2019

2020

2019

2020

Borçelik &
Kerim Çelik

96.588

92.081

80.013

76.831

Borusan Cat

3.081

3.083

646,2

Borusan
EnBW Enerji

579

592

Borusan Lojistik

12.161

Borusan Liman

Yer altı Suları

Yağmur Suyu

Üçüncü Taraf Suları
(Şebeke Suyu vb.)

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Borçelik &
Kerim Çelik

682,8

669,2

0

0

10,4

11,2

487

Borusan Cat

2,8

3,2

0

0

19,3

24,2

1.213

1.214

Borusan
EnBW Enerji

0

0

0

0

3,4

4,7

11.153

3.026

2.946

Borusan Lojistik

0

0

0

0

19,7

22,7

2.618

2.796

2.014

2.036

Borusan Liman

0

0

0

0

9,6

10,7

17.269

17.667

45.070

40.251

195,6

403,6

0

0

64,4

86,1

Borusan Oto/
Otomotiv

(Halkalı, Gemlik, Bursa,
Merkez) Toplam*

2.402

2.101

5.823

4.715

Borusan Oto /
Otomotiv

9,1

7,5

6,2

6,6

60,9

46,5

Supsan

561

469

3.445

2.716

Supsan

0

0

0

0

10,6

8,3

TOPLAM

135.258

129.969

141.249,7

131.196,2

TOPLAM

890,2

1.083,5

6,2

6,6

198,4

214,4

Borusan Mannesmann

(Halkalı,Gemlik, Bursa,
Merkez) Toplam*

Borusan Mannesmann
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Çevresel Performans Göstergeleri / Atık Yönetimi

BERTARAF YÖNETİMİNE GÖRE ATIK MİKTARLARI (Ton)
Enerji Geri
Kazanımı

TÜRÜNE GÖRE ATIK MİKTARLARI (Ton)
Tehlikeli Atıklar (Ton)

Tehlikeli Olmayan Atıklar (Ton)

Geri
Kazanım

Atık Sahası

Atık Yakımı

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Borçelik &
Kerim Çelik

255

0

90.829

83.318

455

457

0

0

2

4

3.544

1.200

2019

2020

2019

2020

Borusan Cat

213.620

Borçelik &
Kerim Çelik

1.814

2.484

89.725

81.290

Borusan
EnBW Enerji

0

0

11,5

4,5

0

0

0

0

Borusan Cat

387.927

125.373

267.868

171.855

Borusan
Lojistik 3PL

0

0

823

1.070

0

0

0

0

Borusan
EnBW Enerji

8

8

13.660

9.450

Borusan Liman

0

0

1.283,281

982,8

0

0

0

0

Borusan
Lojistik 3PL

7

25

816

1.045

Borusan
Mannesmann Toplam

3.305

3.690

10.343

8.233

0

0

4,12

2,09

0

0

0

0

0

0

20

40

457

461

94.404 438.629 201.120

Borusan
Mannesmann
Borusan Oto/
Otomotiv

3.763

4.133

43.109

39.443

Borusan Oto/
Otomotiv*

0

0

149.851

118.347

107.756

77.686

Supsan**

MD

MD

Supsan*

288

140

24

35

TOPLAM

217.180

Borusan Liman

63.586

61.209

121.971

92.161

TOPLAM

543.721

250.571

644.929

472.965

226.187 170.507
312

175

98.594 2.050,416 465.410

3.568,12 1.242,09

*Borusan Otomotiv için bertaraf yöntemine göre atık miktarına yönelik veriler mevcut olmadığından
diğer kategorisine eklendi.
**2019-2020 raporlama yılında veri birimi ton cinsinden olacak şekilde düzenlenmiştir.

*2019-2020 raporlama yılında veri birimi ton cinsinden olacak şekilde düzenlenmiştir.
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Sosyal Performans Göstergeleri / İş Gücü

CİNSİYETE VE ÇALIŞAN
KATEGORİSİNE GÖRE ÇALIŞAN SAYILARI*
2019
Mavi Yaka

2020
Beyaz Yaka

Mavi Yaka

Beyaz Yaka

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Çalışan Sayısı

68

2.428

1.022

3.064

62

2.368

1.053

3.124

Oran (%)

1,03

36,89

15,53

46,55

0,94

35,84

15,94

47,28

Toplam
Çalışan Sayısı

6.582

YABANCI UYKRUKLU ÇALIŞANLAR
2019

6.607

*Türkiye operasyonlarını kapsamaktadır.

Yabancı Uyruklu

CİNSİYETE VE SÖZLEŞME
TÜRÜNE GÖRE ÇALIŞANLAR
2019

2020

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

2

7

2

4

ENGELLİ ÇALIŞANLAR

2020

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Belirsiz Süreli

1.080

5.400

1.099

5.392

Belirli Süreli

10

92

16

100

2019

Engelli

68

2020

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

28

148

28

143

CİNSİYETE VE YAŞ GRUBUNA GÖRE ÇALIŞAN DEVRİ
2019
Kadın

KAZALAR

2020
Erkek

Kadın

Kaza Sıklık Oranı (Oran)

Erkek

Sayı

Sayı

Oran

Sayı

Oran

Sayı

Oran

Sayı

Oran

30 ve altı

117

425

38,99%

1.574

28,66%

406

36,41%

1.418

25,82%

30-50

156

655

60,09%

3.764

68,54%

691

61,97%

3.910

71,19%

50 ve
üstü

5

YıllıkToplam
Çalışan Sayısı
(Kadın ve Erkek)
1.090

10

0,92%

1.090

154

2,80%

5.492

18

1,61%

1.115

164

Alt İşveren

2,99%

5.492

Ölüm (Adet/Yıl)

Şirket

Alt İşveren

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Borçelik

13,5

0

5,7

8,2

0

0

0

0

Borusan Cat

0,89

1,41

25,13

10,63

0

0

0

0

Borusan EnBW Enerji

3,05

1,7

1,53

1,34

0

0

0

0

Borusan Lojistik 3PL

9,14

8,61

14,04

17,4

0

0

0

0

Borusan Liman

32,6

41,49

8,55

9,21

0

0

0

0

Borusan Mannessmann

3,55

2,73

6,02

6,65

0

0

0

0

Borusan Oto/Otomotiv

0

0

3,18

1,56

0

0

0

0

Kerim Çelik*

12,27

4,23

0

0

0

0

0

0

Supsan

0

0

18,23

3,88

0

0

0

0

*Kerim Çelik İSG performans verileri Borçelik’ten ayrı olarak sağlanmaktadır.

DOĞUM İZNİ KULLANAN ÇALIŞANLAR
2019

2020

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Doğum iznine hak kazanan
çalışanlar

52

276

54

285

Doğum izni kullanan çalışanlar

52

276

54

285

Doğum izni bittikten sonra işe
dönen çalışanlar

48

276

54

285

Doğum izninden sonra işe dönen
ve sonrasında en az 12 ay daha
çalışanlar

35

276

52

284
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Şirket

İŞ KAZASI SEBEBIYLE
KAYIP GÜN ORANI
Şirket

Alt işveren

KAZA SIKLIK
ORANI (IR)
Şirket

MESLEK HASTALIĞI
ORANI (ODR)

Alt işveren

Şirket

KAYIP GÜN ORANI
(LDR)

Alt işveren

Şirket

DEVAMSIZLIK ORANI
(AR)

Alt işveren

Şirket

Alt işveren

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Borçelik

0,1

0,15

0,71

0

5,7

8,2

13,5

0

0

0

0

0

0,1

0,15

0,71

0

3,87

3,68

0

0

Borusan
Cat

0,26

0,11

0,01

0,07

25,13

10,63

0,89

1,41

0

0

0

0

253,93

104,98

2,67

14,11

900

1.147

747,11

1.403,81

Borusan
EnBW
Enerji

0

0

0.038

0.164

1,53

1,34

3,05

1,7

0

0

0

0

0

0

0.13

0,26

0

0

0

0

Borusan
Lojistik 3PL

4,9

8,4

1,25

0,78

14,04

17,4

9,14

8,61

0

0

0

0

4,9

8,4

1,25

0,78

MD

MD

MD

MD

Borusan
Liman

1,98

4,32

4,6

12,55

8,55

9,21

32,6

41,49

0

0

0

0

1,98

4,32

4,6

12,55

0.023

0.059

0.027

0.088

Borusan
Mannessmann

0,34

0,26

0,48

0,19

6,02

6,65

3,55

2,73

0

0

0

0

0

0

0.13

0,26

0

0

0

0

Borusan
Oto/
Otomotiv

0,04

0,01

0

0

3,18

1,56

0

0

0

0

0

0

MD

MD

0

0

0

0

0

0

Kerim Çelik*

0,78

0,03

0

0

12,27

4,23

0

0

0

0

0

0

0,78

0,03

0

0

9,81

9,46

0

0

Supsan

0,106

0,019

0

0

18,23

3,88

0

0

0

0

0

0

29,82

7,75

0

0

0,01

0,12

MD

MD
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Kalite ve Entegre Yönetim Sistemleri

BORUSAN EnBW ENERJİ
YATIRIMLARI VE ÜRETİM
ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi

ISO 27001
Bilgi Güvenliği

ISO 10002
Müşteri Memnuniyeti
Yönetim Sistemi

A.Ş. (MERKEZ), BANDIRMA
RES, YEDİGÖL AKSU HES,

Borusan Lojistik 3PL

BALABANLI RES, KORU

ve Borusan Limanı

RES, MUT RES, FUAT RES,
HARMANLIK RES,
KARTALDAĞI RES,
KIYIKÖY RES
BORUSAN EnBW ENERJİ
YATIRIMLARI VE ÜRETİM
A.Ş. (MERKEZ), BANDIRMA
RES, YEDİGÖL AKSU HES,
BALABANLI RES, KORU
RES, MUT RES, FUAT RES,
HARMANLIK RES,
KARTALDAĞI RES,
KIYIKÖY RES

BORUSAN EnBW ENERJİ
YATIRIMLARI VE ÜRETİM
A.Ş. (MERKEZ), BANDIRMA
RES, YEDİGÖL AKSU HES,
BALABANLI RES, KORU
RES, MUT RES, FUAT RES,
HARMANLIK RES

Gebze ve Tuzla

eTA

Borusan lojistik 3PL
- Tüm Lokasyonlar
ve Borusan Limanı

Gebze ve Tuzla

eTA

Borusan Lojistik YYS
Kapsamı:
Ofisler: Kağıthane,
Bursa, Mersin,
İzmir Operasyonlar:
Çayırova, TOM,
Borusan Liman,
Çatalca, Köseköy
ALM
Borusan Lojistik 3PL
– tüm süreçler ve
Borusan Limanı

Gemlik,

Merkez,

- Tüm Lokasyonlar

Gemlik,
Halkalı,

BOSB Depo

Merkez,
Gemlik,
Halkalı,
ABKY

Gemlik,
Bursa ÇSM,
Manisa ÇSM,
BOSB Depo

Adana
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Halkalı/İstanbul

Gemlik,
Bursa ÇSM,
Manisa ÇSM,
BOSB Depo

Cevizli

Ankara, İzmir,

Manisa ÇSM,

ABKY

Kuriş Kule/

Gebze,

Halkalı/İstanbul

Bursa ÇSM,

Merkez,
Gemlik,
Halkalı,
ABKY

Avcılar
Çatalca
antrepo

ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi

ISO 14064
Sera Gazı Emisyonlarının
Hesaplanmasına Dair
Yönetim Sistemi

Yeşil Liman Sertifikası

BALABANLI RES,
BANDIRMA RES

Borusan Lojistik 3PL
Gemlik

- Tüm Lokasyonlar
ve Borusan Limanı

Gemlik

Borusan Lojistik 3PL
- Tüm Lokasyonlar
ve Borusan Limanı
eTA
Borusan Limanı

ISO 17025
Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarı Yeterliliği

Gemlik (Spiral)

API Spec 5L

Gemlik
(ERW ve Spiral)
Gemlik ERW

API Spec 5CT
API Spec Q1

Gemlik
(ERW ve Spiral)

IATF 16949
Kalite Yönetim Sistemi

Merkez,
Gemlik (ERW,
Çekme) Halkalı,
ABKY

Halkalı/İstanbul

Gemlik, Bursa

Gemlik, Bursa
ÇSM, Manisa
ÇSM

SEDEX SMETA 4 Pillars

Merkez,
Gemlik, Halkalı,
ABKY

TSE Covid-19
Güvenli Üretim Belgesi
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Gemlik

GRI İçerik Endeksi

GRI Standardı

Tanım

Bildirimler

GRI 101: Temel 2016
GRI 102: Genel Standart Bildirimler 2016
Kurumsal Profil
102-1 Kuruluşun adı
102-2 Birincil markalar, ürünler ve hizmetler
102-3 Kuruluşun genel merkezinin bulunduğu yer
102-4 Kuruluşun faaliyet gösterdiği ülke sayısı ve kuruluşun belirgin faaliyetlerinin olduğu ya da raporda
anlatılan sürdürülebilirlik konu başlıklarıyla ilgili olan ülkeler
102-5 Mülkiyetin ve kanuni yapının niteliği
102-6 Hizmet verilen pazarlar
102-7 Kuruluşun ölçeği
102-8 Çalışanlar ve diğer işçiler ile ilgili bilgi
102-9 Tedarik zinciri
102-10 Kuruluş ve tedarik zinciriyle ilgili gerçekleşen değişiklikler
102-11 İhtiyati yaklaşım veya ihtiyatlılık ilkesi
102-12 Harici girişimler
102-13 Dernek üyeliği
Strateji
102-14 En üst düzey karar mercii beyanı
102-15 Kilit etkilerin, risklerin ve fırsatların bir tanımının sağlanması
Etik Kurallar ve İlkeler
102-16 Değerler, ilkeler, standartlar ve davranış normları
102-17 Etik ve yasal davranışla ve kurumsal dürüstlükle ilgili konular hakkında öneri alınmasına
yönelik yardım hatları veya danışma hatları gibi dahili ve harici mekanizmalar
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Sayfa Numaraları

GRI İçerik Endeksi

GRI Standardı

Tanım

Bildirimler

Yönetişim
102-18 En yüksek yönetişim organının komiteleri de dahil olmak üzere kuruluşun yönetişim yapısı
Paydaş Katılımı
102-40 Paydaş gruplarının listesi
102-41 Toplu iş sözleşmesi anlaşmaları
102-42 Paydaşların belirlenmesi ve seçilmesi
102-43 Paydaş katılımı yaklaşımı
102-44 Kilit konular ve kaygılar
Raporlama
102-45 Konsolide bilançolara veya eşdeğer belgelere dahil edilen bütün kurumlar
102-46 Rapor içeriği ve konu sınırlarının tanımlanması
102-47 Öncelikli konuların listesi
102-48 Önceki raporlara göre yeniden düzenlenen bilgi
102-49 Raporlamadaki değişiklikler
102-50 Raporlama periyodu
102-51 Önceki raporun tarihi
102-52 Raporlama sıklığı
102-53 Rapor ve içeriği ile ilgili sorular için iletişim bilgileri
102-54 GRI Standartları'na göre seçilen uyumluluk seçeneği
102-55 GRI içerik dizini
102-56 Dış güvence
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Sayfa Numaraları

GRI İçerik Endeksi

GRI Standardı

Tanım

Bildirimler

Özel Standart Bildirimler
GRI 200 Ekonomik Standartlar Serisi
Ekonomik Performans
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 201: Ekonomik Performans 2016

201-1 Üretilen ve dağıtılan ekonomik değer
201-4 Devletten alınan finansal destekler

Dolaylı Ekonomik Etkiler
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 203: Dolaylı Ekonomik Etkiler 2016

203-1 Altyapı yatırımları ve desteklenen servisler
203-2 Önemli dolaylı ekonomik etkiler

GRI Standardı
Özel Standart Bildirimler
GRI 103 Ekonomik Standartlar Serisi
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 204: Satın Alma Uygulamaları 2016

204-1 Yerel tedarikçilere yapılan harcamaların oranı
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Sayfa Numaraları

GRI İçerik Endeksi

GRI Standardı

Tanım

Bildirimler

Yolsuzlukla Mücadele
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi
205-1 Yolsuzlukla ilgili riskler bakımından
değerlendirilen faaliyetler

GRI 205: Yolsuzlukla Mücadele 2016

205-2 Yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürleri
ile ilgili iletişim ve eğitim
205-3 Teyit edilmiş yolsuzluk vakaları ve
alınan önlemler

Rekabete Aykırı Davranış
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 206: Rekabete Aykırı Davranış 2016

206-1 Rekabet aykırı davranışlara, tröstleşme ve
tekelcilik faaliyetlerine ilişkin davaların toplam sayısı
ve sonuçları

GRI 300 Çevresel Standartlar Serisi
Enerji
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 302: Enerji 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi
302-1 Kuruluş içi enerji tüketimi
302-4 Enerji tüketiminin azaltılması
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Sayfa Numaraları

GRI İçerik Endeksi

GRI Standardı

Tanım

Bildirimler

Su
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi
303-1 Paylaşılan kaynak olan suyla etkileşim

GRI 303: Su Tüketimi ve Deşarj 2018

303-2 Su deşarjına bağlı etkilerin yönetimi
303-3 Kaynağından çekilen su

Emisyonlar
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi
305-1 Direkt (Kapsam 1) sera gazı emisyonları

GRI 305: Emisyonlar 2016

305-2 Dolaylı (Kapsam 2) sera gazı emisyonları
305-5 Sera gazı emisyonlarının azaltılması

Atıklar
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 306: Atıklar 2016

306-2 Cinsine ve bertaraf yöntemine göre atıklar
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Sayfa Numaraları

GRI İçerik Endeksi

GRI Standardı

Tanım

Bildirimler

Tedarikçilerin Çevresel Değerlendirmesi
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 308: Tedarikçilerin Çevresel Bakımdan
Değerlendirmesi 2016

308-2 Tedarik zincirindeki belirgin ölçekte mevcut
ve olası olumsuz çevresel etkiler ve alınan önlemler

GRI 400 Sosyal Standartlar Serisi
İstihdam
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

401-1 İşe yeni alınan çalışanlar ve çalışan devri

GRI 401: İstihdam 2016

401-2 Geçici veya yarı zamanlı çalışanlara
sağlanmayan ve tam zamanlı çalışanlara
sağlanan yan haklar
401-3 Cinsiyete göre doğum izninden sonra
işe dönme ve işte kalma oranları
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Sayfa Numaraları

GRI İçerik Endeksi

GRI Standardı

Tanım

Bildirimler

İş Sağlığı ve Güvenliği
403-1 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
403-2 Yaralanma türleri ve yaralanma oranları, meslek hastalıkları, kayıp günler, devamsızlık
Ve işle bağlantılı ölüm sayısı
403-3 İş sağlığı hizmetleri
403-4 İş sağlığına ve güvenliğine çalışan katılımı, danışma ve iletişim
GRI 403: İş Sağlığı ve Güvenliği 2018

403-5 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan eğitimi
403-6 Çalışan sağlığının teşviki
403-7 İş ilişkileriyle doğrudan bağlantılı iş sağlığı ve güvenliği etkilerinin önlenmesi ve azaltılması
403-9 İş kaynaklı yaralanmalar
403-10 İş kaynaklı hasta vakaları
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Sayfa Numaraları

GRI İçerik Endeksi

GRI Standardı

Tanım

Bildirimler

Eğitim ve Öğretim
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 407: Örgütlenme ve Toplu Sözleşme
Hakkı 2016

407-1 Örgütlenme özgürlüğü ve toplu
pazarlık hakkının risk altında olabileceği
operasyonlar ve tedarikçiler

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 405: Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

405-1 Yönetişim organlarının
ve çalışanların çeşitliliği

Ayrımcılığın Önlenmesi
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 406: Ayrımcılığın Önlenmesi 2016

406-1 Ayrımcılık vakalarının ve düzeltici önlemlerin
alınması
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Sayfa Numaraları

GRI İçerik Endeksi

GRI Standardı

Tanım

Bildirimler

Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 407: Örgütlenme ve Toplu Sözleşme
Hakkı 2016

407-1 Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık
hakkının risk altında olabileceği operasyonlar ve
tedarikçiler

Çocuk İşçilik
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 408: Çocuk İşçiliği 2016

GRI 408: Çocuk İşçiliği 2016
408-1 Çocuk işçiliği vakaları için önemli risk taşıyan
faaliyetler ve tedarikçiler

Zorla veya Cebren Çalıştırma
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 409: Zorla veya Cebren Çalıştırma 2016

409-1 Zorla veya zorunlu çalıştırma olayları için
önemli risk altındaki operasyonlar ve tedarikçiler
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Sayfa Numaraları

GRI İçerik Endeksi

GRI Standardı

Tanım

Bildirimler

İnsan Hakları Değerlendirmesi

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 412: İnsan Hakları Değerlendirmesi 2016

412-1 İnsan hakları incelemelerine veya etki
değerlendirmelerine tabi olmuş faaliyetlerin toplam
sayısı ve yüzdesi
412-3 İnsan hakları maddeleri içeren veya insan
hakları taramasından geçmiş belirgin yatırım
sözleşme veya kontratlar

Yerel Toplumlar
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 413: Yerel Toplumlar 2016

413-1 Yerel toplum katılımı, etki değerlendirmeleri
ve gelişim programlarının uygulandığı
operasyonların yüzdesi
413-2 Toplum üzerinde gerçek ve potansiyel
olumsuz etkileri olan operasyonlar

Tedarikçilerin Sosyal Bakımdan Değerlendirilmesi
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 414: Kamu Politikaları 2016

414-1 Yerel toplum katılımı, etki değerlendirmeleri
ve gelişim programlarının uygulandığı
operasyonların yüzdesi
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Sayfa Numaraları

GRI İçerik Endeksi

GRI Standardı

Tanım

Bildirimler

Sayfa Numaraları

Müşteri Gizliliği
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 418: Müşteri Gizliliği 2016

418-1 Müşteri gizliliğinin ihlali ve müşteri verilerinin
kaybı ile ilgili doğrulanmış şikayet

Birleşmiş Milletler Küresel İlerleme Bildirimi
Borusan Holding, UN Global Compact üyesidir. UN Global Compact, dünyamız, insanlar,
topluluklar ve pazarlara fayda sağlayan sür dürülebilir ve kapsayıcı bir küresel
ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik etmek üzere evrensel
ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. UN Global Compact’a taraf olan
şirketler stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla
mücadele alanlarındaki 10 İlke‘ye uyumlu hale getirir.
İnsan Hakları
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş uluslararası insan hakları prensiplerini desteklemeli ve bu hakların
korunmasına saygı göstermelidir.
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerine suç ortağı olmamak için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.
Çalışma Standartları
İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemelidir.
İlke 4: İş dünyası, zorla ve cebren işçi çalıştırma uygulamalarına son verilmesini desteklemelidir.
İlke 5: İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmesini desteklemelidir.
İlke 6: İş dünyası, işe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa s on verilmesini desteklemelidir.
Çevre
İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemelidir.
İlke 8: İş dünyası, daha fazla çevresel sorumluluk alınmasını teşvik edecek girişimlerde
bulunmalıdır.
İlke 9: İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik etmelidir.
Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil yolsuzluğun her türlüsüne karşı çalışmalıdır.

İletişim Bilgileri
Borusan Holding A.Ş.
Rumelihisarı, Baltalimanı Hisar Caddesi
No: 5 34470 Sarıyer / İstanbul
T: +90 212 393 52 00 F: +90 212 393 00 01
Rapor hakkında ek bilgi almak ve görüşlerinizi iletmek için:
kileti@borusan.com
Sürdürülebilirlik ve Raporlama Danışmanı
KPMG Sürdürülebilirlik Hizmetleri
Tel: +90 212 316 60 00
www.kpmg.com
Tasarım
Being Çözüm An Omnicon Company
Tanburi Ali Efendi Sokak No: 15
34337 Etiler Beşiktaş İstanbul
Tel: +90 212 707 57 00
Yasal Uyarı
BORUSAN HOLDİNG sürdürülebilirlik raporunda (rapor) yer alan bilgiler ve analizler raporun
hazırlandığı zaman diliminde doğru ve güvenilir olduğuna inanılan kaynaklar ve bilgiler kullanılarak,
sadece bilgilendirme amaçlı olarak yazılmıştır ve herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturma
amacı taşımaz.
Şirket, yöneticileri, çalışanları ve raporun üretiminde katkıda bulunan diğer tüm şahıslar ve kurumlar,
bu raporda yer alan bilgilerin kullanımı nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar.
Raporun her hakkı BORUSAN HOLDİNG’e aittir.
Raporumuz dijital ortamda hazırlanmıştır ve matbaada basılmamıştır.
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