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“Ömrüm boyunca 
şirketlerin insanlar için 
var olduğuna, insanın 
önce geldiğine inandım.”

1924-2012

Asım Kocabıyık 
Kurucu ve Onursal Başkan

“ “
Borusan’ın köklü  değerleri ve kurum 
kültürüyle güçlendirilmiş Grup şirketleri, 
her biri sektöründe lider uluslararası 
ortaklarıyla üretim, hizmet ve sanayi 
alanında katma değer yaratmaktadır. 
Gücünü Borusan’ın köklü değerleri 
ve sağlam kurumsal kültüründen 
alan Borusan Grubu şirketleri, 
tüm müşterilerine, çalışanlarına, iş 
paydaşlarına, topluma, çevreye ve 
ülkelerine, ekonomik katma değerin 
yanı sıra, işte avantaj, hayatta kalite 
ve kolaylık sağlayarak faydalı olmak 
amacıyla yürütmektedir. 

Borusan Holding, şirketlere ve 
paydaşlara değer yaratan ve Borusan 
kültürünün korunmasını sağlayan 
konularda kuralları belirleyerek rehberlik 
yapmakta ve denetleme faaliyetleri 
yürütmektedir.

Borusan Holding, şirketlere sunduğu 
stratejik liderlik, hizmetler ve yürüttüğü 
denetim faaliyetleriyle hissedara 
yaratılan değerin artırılması için faaliyet 
göstermektedir. Borusan Holding, 
Borusan Grubu’nun saygı duyulan, 
yenilikçi, değer yaratan ve Türkiye’ye 
faydalı bir kurum olarak yoluna devam 
etmesinin temel güvencesidir.



kurumsal 
sorumluluk

75 yıllık tarihi boyunca kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında iş dünyasına 
örnek teşkil eden Borusan,  bu alandaki çalışmalarını Borusan Kocabıyık Vakfı 
(BKV) çatısı altında sürdürüyor. 1992 yılında kurulan BKV; eğitim, kültür sanat 
ve toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere başlıca üç alanda faaliyet gösteriyor. 
Borusan’ın Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kocabıyık, hayatı boyunca ülkesine 
olan gönül borcunu ödemeye çalıştığını defalarca ifade etmiş; bu doğrultuda sosyal 
projelerle topluma olan borcunu ödeme ilkesini Borusan’ın kurumsal kültürünün 
temel değerlerinden biri olarak benimsemiştir.                                                       

Borusan’ın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri, bu değerlerle 
uyumlu olup, toplumsal kalkınmayı destekleyen sürdürülebilir ve uzun vadeli 
perspektiflere dayalıdır. 2018 yılında Borusan Kocabıyık Vakfı’nın devam eden 
çeşitli projeler için ayırdığı bütçe, yaklaşık 12 milyon ABD doları şeklindedir.

Borusan Kocabıyık Vakfı ayrıca, Ertuğ & Kocabıyık Yayınları’nın koordinasyon 
merkezi olarak görev yapar. Mimar ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ ile Borusan 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık’ın ortak projesi olan Ertuğ & 
Kocabıyık Yayınları, ağırlıklı olarak Osmanlı, Bizans, Roma ve Helenistik döneme 
dair bilimsel metinlerin ve olağanüstü fotoğrafların yer aldığı koleksiyon değeri olan 
kitaplar hazırlayarak meraklılarına sunar.

Türkiye’nin lider gruplarından biri konumunda olan Borusan,                                                                   
topluma borcunu ödeme ilkesiyle fayda yaratmaya                     

devam etmektedir.“

“



Borusan Kocabıyık Vakfı, bugüne 
kadar Borusan Otomotiv Zehra Nurhan 
Kocabıyık İlköğretim Okulu, Gemlik 
Borusan İlköğretim Okulu, Borusan 
Asım Kocabıyık Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi, Kocaeli Üniversitesi 
Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu 
ve Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek Okulu’nun inşaatlarını, 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Kütüphanesi’nin ise restorasyonunu 
gerçekleştirmiştir.

BKV tarafından yapımı gerçekleştirilen 
Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu’nda 
2009 yılında, “Eğitim Kalitesinin 
Sürdürülebilir Düzeyde Yükseltilmesi 
Projesi” hayata geçirilmiştir.

Bu proje; 2009 yılında “EFQM Kararlılık 
Belgesi”, 2012 yılında “Eğitimde Kalite 
Jüri Teşvik Ödülü” ile “Mükemmellikte 
Yetkinlik 3 Yıldız Belgesi”, 2013 yılında 
“Kalite Başarı Ödülü”, 2014 yılında 
ise, “Büyük Ödül” ile “Mükemmellikte 
Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi” alarak nitelikli 
eğitim çalışmaları kapsamında ödüllere 
layık görülmüştür. 

BKV, 2018 yılında 174 öğrenciye burs 
vermiştir. Klasik müzik alanında lisans 
eğitimi alan 30 öğrenciye burs verilmiştir.

2018 yılında tüm yurt genelinde 41 
okula, kütüphaneleri için  
9.342 adet kitap gönderilmiştir.

Proje ayrıca 2016 yılında “Türkiye 
Mükemmellik Büyük Ödülü”nü alarak, 
okula bu ödülü almayı başaran ilk ve 
tek meslek yüksek okulu olma onurunu 
yaşatmıştır.

eğitim

Borusan’ın odaklandığı sosyal sorumluluk alanları 
arasında eğitim, en yüksek önceliğe sahip olan 
alanlardan biridir.



kültür sanat

Toplumların çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma 
mücadelesinde sanat ve kültürün sahip olduğu hayati önemin 

bilincinde olan Borusan, çoksesli müziğin toplumda daha 
fazla sevilmesi ve yaygınlaşması, plastik sanatlara ilginin 

artması için kapsamlı çalışmalar yürütmektedir.“

“

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. Sanat Yönetmeni ve Sürekli Şefi Sascha Goetzel 
yönetiminde İstanbul’da düzenli konserler ve Avrupa’ya turneler düzenleyen BİFO 
ülkemizde klasik müzik sevgisini yaygınlaştırırken, Avrupa ve Türkiye arasında 
önemli bir kültür köprüsü kurmuştur. BİFO, 2018 yılında verdiği konserlerde 20 
bini aşkın izleyiciye ulaşmıştır.

Borusan Sanat’ın daha geniş bir kitleye ulaşmasında önemli rol oynayan Borusan 
Müzik Evi, güncel müziğin alternatif isimlerini konuk ettiği konserlerle özellikle genç 
izleyicilere hitap eder.

Türkiye’nin internetten yayın yapan tek klasik müzik radyosu olan Borusan Klasik, 
deneyimli programcıları, konukları ve her ay daha da zenginleşen programları 
ile Borusan Sanat’ın klasik müziği daha geniş kitlelere duyurma ve destekleme 
çalışmalarında önemli rol oynar.



kültür sanat

BORUSAN CONTEMPORARY
75 yıllık tarihi boyunca kurumsal sosyal sorumluluk 
çalışmalarında iş dünyasına örnek teşkil eden Borusan,  
bu alandaki çalışmalarını Borusan Kocabıyık Vakfı (BKV) 
çatısı altında sürdürüyor. 1992 yılında kurulan BKV; 
eğitim, kültür sanat ve toplumsal cinsiyet eşitliği olmak 
üzere başlıca üç alanda faaliyet gösteriyor. Borusan’ın 
Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kocabıyık, hayatı 
boyunca ülkesine olan gönül borcunu ödemeye çalıştığını 
defalarca ifade etmiş; bu doğrultuda sosyal projelerle 
topluma olan borcunu ödeme ilkesini Borusan’ın kurumsal 
kültürünün temel değerlerinden biri olarak benimsemiştir.                                                       
Borusan’ın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri, 
bu değerlerle uyumlu olup, toplumsal kalkınmayı 
destekleyen sürdürülebilir ve uzun vadeli perspektiflere 
dayalıdır. 2018 yılında Borusan Kocabıyık Vakfı’nın devam 
eden çeşitli projeler için ayırdığı bütçe, yaklaşık 12 milyon 
ABD doları şeklindedir.

Türkiye’nin lider gruplarından biri konumunda 
olan Borusan, topluma borcunu ödeme ilkesiyle                     

fayda yaratmaya devam etmektedir.



toplumsal  
cinsiyet eşitliği

ANNEMİN İŞİ BENİM GELECEĞİM PROJESİ
“Annemin İşi Benim Geleceğim” projesi, 
Borusan Holding’in en önemli projelerinden 
biridir. Araştırmalar Türkiye’de ve dünya 
çapında kadın istihdamının önündeki en 
büyük engellerden birinin çocuk bakımı 
olduğunu gösteriyor. “Annemin İşi Benim 
Geleceğim” adlı uzun soluklu proje bu 
çerçevede çalışan annelere destek olarak 
kadın istihdamını artırmayı hedefliyor.

Proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
desteğiyle yürütülüyor. Türkiye genelinde 
10 ildeki 10 organize sanayi bölgesinde 
(OSB), 0-6 yaş grubu çocukların bakım 
ve okul öncesi eğitim hizmeti alacağı, her 
biri 75 öğrenci kapasiteli “Borusan Neşe 
Fabrikası” adı verilen kreş ve gündüz bakım 
evleri inşa edilmesi planlanıyor. Proje 
kapsamında, bugüne kadar Adıyaman, 
Afyonkarahisar, Malatya ve Balıkesir’de 
Borusan Neşe Fabrikaları hizmete açıldı. 
“Annemin İşi Benim Geleceğim” projesi, 2015 
yılında Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin 
düzenlediği Altın Pusula Halkla İlişkiler 
Ödülleri’nde sosyal sorumluluk kategorisinde 
ödül kazandı. Proje ayrıca Türkiye İşveren 
Sendikaları Federasyonu tarafından da bir 
ödüle layık görüldü.



toplumsal  
cinsiyet eşitliği

Gemlik Borusan ve Afyonkarahisar Asım 
Kocabıyık Mikro Finans Şubeleri 

Borusan Holding girişimci kadınlara destek olmak amacı ile ilk Mikro Finans 
şubesini, Kurucusu ve Onursal Başkanı merhum Asım Kocabıyık henüz hayatta 
iken, kendisinin doğum yeri Afyonkarahisar’da 2009 yılında açtı. 2013 yılında ikinci 
Mikro Finans Şubesi, Borusan Holding’in geniş bir sanayi yerleşkesinin yer aldığı 
Bursa’nın Gemlik ilçesinde açıldı.

Bu iki mikro Finans şubesinde şimdiye dek 2800 kadın girişimciye, kendi işlerini 
kurmaları veya geliştirmelerine yardımcı olmak için yaklaşık 5,5 milyon TL tutarında 
kredi desteği verildi.



toplumsal  
cinsiyet eşitliği

BORUSAN İÇİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİNİ DESTEKLEYEN ÇALIŞMALAR 

Borusan’da toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin kurumsal ve bireysel düzeyde 
benimsenmesi ve içselleştirilmesi gerektiği 
inancıyla 2015 yılı Kasım ayında “Borusan 
Eşittir – Toplumsal Eşitlik Platformu” 
kuruldu. Platform toplumsal cinsiyet 
eşitlik konusunda insan kaynakları 
politikalarından iletişime kadar geniş bir 
yelpazede somut sonuçlar elde etmeyi 
hedefliyor. 

Bu çalışmanın devamı 2018 yılında “Cinsiyetçiliğin Adını Koy” 
kampanyası ile geldi. 8 Mart Dünya Kadın Emekçiler Günü için 
hazırlanan bir video erişime açıldı. “Sevgi Dilde Başlar” ve “Adını Koy” 
hashtaglari ile sunulan bu videoda cinsiyetçi sözcük ve yaklaşımlara, 
cinsiyetçi kültürün yarattığı sorunlara dikkat çekildi. Kampanyada “Kadın 
işi değil bu”, “Yoksa feminist misin?”, “Neden makyaj yapmadın?” gibi 
günlük iş hayatında sıkça karşılaşılan pek çok cinsiyetçi arketip ve 
davranışlara dikkat çekildi.  

Borusan Eşittir, Kadir Has Üniversitesi 
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 
Merkezi iş birliği ile “İş Yaşamında 
Ayrımcılık İçeren Söz ve Davranışlardan 
Kaçınma Rehberi” yayımladı. Rehberde, 
günlük iş hayatında sıklıkla karşılaşılan, 
özellikle cinsiyete yönelik ayrımcı ifade ve 

davranışlar sıralandı. “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 yer aldı. Bunlar aynı zamanda Borusan’ın ofislerinde ve 
çalışma ortamlarında özel tasarlanan afişlerle görünür hale getirildi. Ayrıca 
Borusanlıların yer aldığı “Sevgi Dilde Başlar” adlı bir video hazırlandı ve 
Sevgililer Günü vesilesi ile 14 Şubat 2017’de Borusan’ın kurumsal web 
sayfasında kamuoyunun erişimine açıldı.



toplumsal  
cinsiyet eşitliği

Kadına Güç İş Yok 
Borusan şirketlerinden Borçelik, erkek egemen ağır sanayi alanında 
kadınların her işi yapabileceğini vurgulayan “Kadına Güç İş Yok” projesini 
gerçekleştirdi. Böylece çelik sektöründe kadın istihdam etmeye yönelik 
örnek bir projeyle bir ilke imza attı.  

Program kapsamında başvuruda bulunan kadın adaylara tavan vinci 
ehliyet programı gibi teknik eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim ve mentor-
menti programı gibi 250’şer saatlik kapsamlı eğitimler verildi. Program 
sonucunda eğitimlerini tamamlayan 26 kadının farklı işlerde istihdam 
edilmesi sağlandı.



toplumsal  
cinsiyet eşitliği

OKYANUS GÖNÜLLÜ BORUSANLILAR 
PLATFORMU 
Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu 2008 yılında Borusan çalışanlarının bilgi 
ve becerilerini kullanarak, eğitim, kültür sanat, çevre ve insan hakları alanlarında 
gönüllülük yapmalarını teşvik etmek amacıyla kuruldu. 

Borusan çalışanları, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
doğrultusunda 59 projede 10.757 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, okul 
dostu programı gibi birçok gönüllülük projeleri yer alıyor.

Meslek Lisesi Koçluk programı Borusanlı gönüllüler tarafından 2012’den beri 
yürütülen en uzun soluklu gönüllülük faaliyeti. Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ile 
birlikte yürütülen bu proje kapsamında Borusan gönüllüleri iki yıl boyunca meslek 
lisesi öğrencilerine koçluk yapıyor, deneyimlerini aktararak gençleri iş hayatına 
hazırlıyor. 

Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu’nun bir başka projesi Özgür Hayvan 
Barınağı. Okyanus Gönüllüleri engelli hayvanları sahiplendirmek ve bu konuda 
farkındalık yaratmak için İzmir Buca Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde 
Ege Fikir Ortaklığı Derneği ile birlikte bu projeyi hayata geçirdi. Yapılan çalışmalar 
kapsamında gönüllüler, engelli hayvanlar için Borusan Grup şirketlerinde yuvalar 
buldu ve sokak hayvanları için mama kapları hazırlayarak sokaklara yerleştirdi.

Engellilerin “engellerini” değil, “zengin dil ve kültürlerini” öne çıkarmak, toplumsal 
çeşitliliğimizin bir parçası olduklarına dikkat çekmek ve bu alanda farkındalık 
yaratmak için ise sağır ve işitme engellilerle çalışmalar yapan DEM Derneği 
ve Borusan grup çalışanları işaret dili atölyesinde buluştu. Borusan gönüllüleri 
öğrendiklerini çalışma arkadaşları ile paylaşarak konunun daha geniş kitlelerce 
bilinmesine katkıda bulundu. 



toplumsal  
cinsiyet eşitliği

“GEMLİK DEMEK BORUSAN DEMEK”
40 yılı aşkın süredir Gemlik’te yatırımlarını ve çalışmalarını sürdüren Borusan, en 
önemli üretim alanlarından Gemlik’i sosyal, kültürel ve eğitim odaklı yatırımlarıyla 
desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen 
halk iftarı Gemlik İskele Meydanı’nda binlerce kişiyi bir araya getirdi. 

2018 yılında da kentin önemli bir değeri olan ve Gemlik Belediyesi ve Kent Konseyi 
öncülüğünde düzenlenen Gemlik Zeytini Festivali’ne konser sponsoru oldu. 

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Sinemasal Kültür Sanat Derneği işbirliği ile 3. 
Borusan Gemlik Çocuk Festivali’ni düzenledi. Çocukları ile birlikte katılım sağlayan 
aileler açık havada sinema nostaljisi yaşadılar. 

Borusanlıların çocuklarına yönelik olarak düzenlenen “Merak ve İçgörü Kampı” 
kapsamında 7-12 yaş çocuklar Borusan’ın geleceğine yönelik hayallerini 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ekseninde prototip haline getirdiler, Borusan 
yetkilileri ve aileleri ile paylaştılar. 

Borusan’ın uzun yıllardır desteklediği “Meslek Lisesi Koçluk Programı” kapsamında, 
dezavantajlı gruplardan gelen Gemlikli lise öğrencilerine Ali Nesin’in kurduğu 
Matematik Köyü’nde iki haftalık üniversiteye hazırlık kampları düzenlendi. 


