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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.



“

“

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Borusan, toplumdan aldığını 
yine toplumla paylaşmayı ilke edinerek gelişmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk 
projelerinde eğitim, kültür ve sanat alanlarına odaklanan Borusan, bir yandan 
ülke için değer yaratarak büyümesini sürdürürken bir yandan da topluma katkıda 
bulunmayı görev kabul etmiştir.

Uzun yıllar ülkenin eğitim ve kültür hayatına katkıda bulunan Borusan’ın 
Kurucu ve Onursal Başkanı merhum Asım Kocabıyık, 1992 yılında, bu 
konulardaki faaliyetlerin kurumsal bir yapı şemsiyesi altında yürütülmesi 
yolunda ilk adım olarak Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı’nı kurmuştur.

“Topluma Katkı” vizyonu ile hareket ederek sosyal sorumluk çalışmaları 
kapsamında Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı’nı ve 1997 yılında kurulan 
Borusan Sanat’ı, 2008 yılında Borusan Kocabıyık Vakfı çatısı altında birleştirmiş, 
yeni yapı Borusan Kocabıyık Vakfı olarak konumlanmıştır. 2011 yılında Borusan 
Contemporary ile faaliyet alanları genişletilmiş, aynı zamanda ulusal ya da bölgesel 
ölçekte kültür, eğitim, kadını güçlendirme ve benzeri alanlardaki sosyal sorumluluk 
inisiyatifleri hayata geçirilmeye devam edilmiştir.

TOPLUMA KATKI 
Borusan, bir yandan ülke için değer yaratarak 

büyümesini sürdürürken bir yandan da topluma 
katkıda bulunmayı görev kabul etmiştir.

kurumsal 
sorumluluk



Türkiye’nin önde gelen sanayi 
kuruluşlarından biri olan Borusan, 
toplumdan aldığını yine toplumla 
paylaşmayı ilke edinerek gelişmiştir.

Borusan Holding, Türkiye’nin 
sürdürülebilir kalkınmasının ve 
geleceğinin çağdaş standartlarda iyi 
eğitim almış, bilgiye ulaşmasını bilen, 
merak eden ve araştıran kuşakların 
yetiştirilmesine bağlı olduğu inancı 
ile hareket etmektedir.

Bu yaklaşımla, Borusan’ın en önem 
verdiği sosyal sorumluluk alanlarından 
birisi eğitimin desteklenmesidir. 
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, 
Uludağ Hukuk Fakültesi, Afyon Hukuk 
Fakültesi, Uludağ Üniversitesi Gemlik 
Asım Kocabıyık Kültür Merkezi, Asım ve 
Nurhan Kocabıyık Öğretmenevi, Zehra 
Nurhan Kocabıyık Kız Öğrenci Yurdu ile 
Asım Kocabıyık Erkek Öğrenci Yurdu, 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 

Kütüphanesi’nin restorasyonunu 
gerçekleştirmiştir. Vakfedilen eğitim 
kurumlarının temel ihtiyaçları ve eğitim 
seviyelerinin geliştirilmesi için düzenli ya 
da ihtiyaç bazlı destekleme çalışmaları 
her yıl olduğu gibi 2020 yılında da 
yapılmıştır.

Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından 
yapımı gerçekleştirilen Uludağ 
Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek Okulu’nda 2009 yılında, 
“Eğitim Kalitesinin Sürdürülebilir 
Düzeyde Yükseltilmesi Projesi” hayata 
geçirilmiştir. Girişim, eğitim kalitesi 
mükemmelliğinden ötürü çok sayıda 
ödüle layık görülmüştür. 

eğitim

“

“

Borusan Holding, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasının 
ve geleceğinin çağdaş standartlarda iyi eğitim almış, bilgiye 
ulaşmasını bilen, merak eden ve araştıran kuşakların 
yetiştirilmesine bağlı olduğu inancı ile hareket etmektedir.



Birleşme sonucu, eğitim programları ve 
beraberinde eğitmen, yönetici ile öğrenci 
sayısı artmıştır. Bu bağlamda yeni, 
katılan eğitmenler ve yönetim birimlerini 
belirli bir düzeye eriştirmek için, şu 
anda, KALDER ile birlikte hazırlanıp 
planlanan, yeni bir eğitim programı 
sürdürülmektedir.

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 başlatmıştır. 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 sağlamıştır.

2020 faaliyet döneminde yurt 
genelindeki 94 okula, kütüphanelerine 
kaynak olması amacıyla 12 bini 
aşkın kitap bağışında bulunulmuştur. 
Öğrencilerin okuma alışkanlığını 
geliştirmek, hayal kurmalarını, farklı 
bakış açıları kazanmalarını desteklemek 
amacıyla başlatılan kitap desteği 

eğitim

66 bin kitap 
Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç 

sahibi devlet okullarına 5 yılda 
bağışlanan kitap sayısı 66.000’e 

erişmiştir.

“Eğitim Kalitesinin Sürdürülebilir 
Düzeyde Yükseltilmesi Projesi” 2009 
yılında “EFQM Kararlılık Belgesi”, 2012 
yılında “Eğitimde Kalite Jüri Teşvik 
Ödülü” ve “Mükemmellikte Yetkinlik 3 
Yıldız Belgesi”, 2013 yılında “Kalite 
Başarı Ödülü” ile ödüllendirilirken; 2014 
yılında “Büyük Ödül” ve “Mükemmellikte 
Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi”ne layık 
görülmüştür.

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

Kocaeli Hereke Asım Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu, benzer biçimde, söz 
konusu proje ile aynı zamanda, 2009 
yılında “EFQM Kararlılık Belgesi”, 2016 
ile 2018 yılında “EFQM Mükemmellikte 
3 Yıldız Yetkinlik Belgesi”, 2019 yılında 
meslek yüksekokulları yapılandırması 
kapsamında Hereke MYO ile birleşerek, 
Hereke Asım Kocabıyık MYO adını 
almıştır. Çalışmalarına daha güçlü bir 
şekilde devam eden ve 2020 yılında 
da başarılarına bir yenisini ekleyen 
Hereke Asım Kocabıyık MYO, “EFQM 
Mükemmellikte 4 Yıldız Yetkinlik 
Belgesi” ile ödüllendirilmiştir.



ile Türkiye’nin dört bir yanındaki 
ihtiyaç sahibi devlet okullarına 5 yılda 
bağışlanan kitap sayısı 66.000’e 
erişmiştir.

Farklı seviyelerdeki eğitim 
kurumlarına ulaştırılan çocuk 
kitapları, dünya klasikleri, yerli ve 
yabancı yazarlara ait masal, roman, 
öykü, biyografi ve şiir türlerinden 
seçme eserlerin yer aldığı bu seçkiler 
uzun dönemli bir destek programı 
dahilinde sürdürülecektir.

Borusan Kocabıyık Vakfı, burs 
programını COVID-19 pandemi 
sürecinde de kesintisiz olarak devam 
ettirerek 2020 faaliyet döneminde 
toplamda 202 öğrenciye destek vermiş, 
öğrencilerin bu süreçteki şartları 
ve sağlık durumları takip edilmiş, 
bazı bursiyerlere donanım desteği 
sağlanmıştır. Lisans üzerinde yurt dışı 
eğitim amacı ile verilen klasik müzik 
bursları ile bugüne kadar 34 bursiyere 
ulaşılmıştır. Halen, 6 üstün yetenekli 
müzik bursiyerinin bu kapsamdaki eğitim 
bursu devam etmektedir.

eğitim



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 (BİFO)’nın yanı sıra; Borusan Quartet, Borusan Çocuk 
Korosu, Borusan Müzik Evi ve web üzerinden klasik müzik yayını yapan Borusan 
Klasik radyosu ile faaliyet göstermektedir.

Borusan Sanat, bunun yanı sıra, özellikle Anadolu ve yakın tarih Avrupası’nın 
zengin kültürel mirasının anlatıldığı seçkin sanat yayınları yapan tanınmış bir 
yayınevi olan Ertuğ & Kocabıyık Yayınları’nın koordinasyon merkezi olarak faaliyet 
göstermektedir. Borusan Sanat, 2010 yılında bir performans sahnesi olan Borusan 
Müzik Evi’nin açılışını gerçekleştirmiş olup, daha geniş bir kitleye ulaşmak için bu 
mekânda günümüze kadar klasik, caz, dünya ve yeni müzik konserlerinin yanı sıra 
dans gösterileri ve çağdaş sanat sergileri düzenlemiştir.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO)                                                                                                
21. yılında müzikseverlere 11 konser sunmuştur.                    

Borusan Quartet, Boğaz’ın her iki yakasında                    
sekiz konser verirken, ödüllü Türk virtüözlerinin yanı sıra 

dünyaca ünlü müzisyenlere ev sahipliği yapmıştır.



kültür sanat

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) 21. yılında müzikseverlere 11 
konser sunmuştur. Borusan Quartet, Boğaz’ın her iki yakasında sekiz konser 
verirken, ödüllü Türk virtüözlerinin yanı sıra dünyaca ünlü müzisyenlere ev sahipliği 
yapmıştır. 2019- 2020 sezonu boyunca Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı sahnesini Ray Chen, Yeol 
Eum Son, Miloš Karadaglić, Dorothea Röschmann, Angel Gheorghiu, Andreas 
Ottensamer, Yuri Bashmet, Pablo Ferrández, Harriet Krijgh, Ekaterina Siurina, 
Elena Maximova, Peter Sonn ve Bogdan Baciu ile paylaşmıştır.

2019 yılında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), gerçek anlamda 
kusursuz bir tekniğe sahip yetenekli keman virtüözü Ray Chen’i ağırlamıştır. 
Dünya çapında övgü alan Chen, 2008 Yehudi Menuhin ve 2009 Kraliçe Elisabeth 
yarışmalarında birincilik kazanmış ve 2017 yılında çıkardığı albüm ile ECHO 
Klassik’e layık görülmüş yetenekli bir müzisyendir. Gürer Aykal yönetimindeki 
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’na piyanist Yeol Eum Son eşlik edecektir. 
La Clemenza di Tito, KV 165 “Exultate jubilate” ve Do Majör Senfonisi’nin 
seslendirileceği konser, klasik müzik dünyasının büyük ustasına bir saygı niteliği 
taşımaktadır. Bu sezon, gitarın önde gelen ismi Miloš Karadaglić, Diego Matheuz 
yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’na eşlik etmiştir. İngiliz genç 
besteci Joby Talbot tarafından BİFO’nun siparişi üzerine bestelenen “Ink Dark 
Moon” isimli gitar ve orkestra konçertosunun Türkiye prömiyeri BBC Senfoni 
Orkestrası tarafından Lütfi Kırdar’da yapılmıştır. Bu sezonun kuşkusuz en sıra dışı 
konserlerinden biri “Müzik Tarihinden Altın Bir Yaprak” adını taşımaktadır. Konser 
sırasında tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı eşzamanlı olarak müziğin tarihine ilişkin 
bir konuşma yapmıştır. Konserin solisti, müzik tutkunlarının yakından tanıdığı 
ECHO Klassik ödüllü Dorothea Röschmann olmuştur. Borusan İstanbul Filarmoni 
Orkestrası, yeni yılı opera sahnelerinin muhteşem opera yıldızlarından Angela 
Gheorghiu ile karşılamıştır. Soprano, 1992’de sahneye adım attığı günden beri 
adından övgü ve hayranlıkla bahsettirmektedir. Dünyanın dört bir yanında verdiği 
konserler ve operalarda müzikseverleri büyülemiştir. Gheorghiu, Ludovic Morlot 
yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile BİFO Yeni Yıl Konseri’nde 
bir araya gelmiştir.

Borusan Sanat, özellikle Anadolu ve yakın tarih                 
Avrupası’nın zengin kültürel mirasının anlatıldığı                                

seçkin sanat yayınları yapan tanınmış bir yayınevi olan              
Ertuğ & Kocabıyık Yayınları’nın koordinasyon merkezi             

olarak faaliyet göstermektedir.



kültür sanat

2020 yılında ise Borusan Sanat, küresel salgına karşı tedbir nedeniyle fiziksel 
konserlerine ara vererek bu dönemde sanatçı, izleyici ve çalışanlarının sağlığının, 
aynı zamanda orkestranın geldiği sanatsal düzeyin korunması için bir dizi projeyi 
hayata geçirmiştir. Ekim ayından itibaren hayata geçirilen, büyük bir hazırlık 
çalışması gerektiren bu projelerden önce ise web sayfası üzerinden yayınladığı 
konser kaydı çalışmalarıyla, müzikseverlere ve çalışanlara moral aşılamış, bu 
kayıtlar binlerce tekil kullanıcı tarafından izlenmiştir.

Borusan Sanat’ın Ekim 2020 tarihinde hayata geçirdiği projelerden en önemlileri, 
Borusan Klasik’ten her hafta yayınlanan canlı radyo konserleri, dijitalleşmeyle 
birlikte önemli bir ihtiyacı hayata geçiren borusansanat.tv adını taşıyan ve konser 
kayıtlarının ve konser öncesi söyleşilerin yüksek teknolojiyle müzikseverlere 
ücretsiz olarak sunulduğu video platformu, Borusan Klasik’te yer alan, “BİFO 
Maraton” ve “Borusan Müzik Evi” gibi tematik radyo programlarıdır.

Borusan Sanat, her sezon, 12-14 etkinlik arasında düzenlenen konserlerin sayısını 
değişen koşullara uyum sağlamak ve bu koşulları sanatsal anlamda faydaya 
çevirmek için 2020’den itibaren 28’e çıkarmış, BİFO’nun tüm üyelerine mümkün 
olduğunca fazla konser pratiği sağlamıştır. Konser sayısının artmasıyla birlikte 
BİFO üyeleri yıl boyunca konserler vererek mevcut sanatsal pratiklerini korumuş ve 
aynı zamanda bu konserlerin radyodan canlı olarak dinleyiciye sunulmasıyla birlikte 
hedef kitlesi genişlemiştir. Borusan Sanat, radyo gibi bir medyumun varlığını, dijital 
içeriğe fazlaca maruz kalınan bu dönemde işitmenin gücünü ön plana çıkararak 
giderek artan bir izleyici kitlesini de Borusan Klasik’e kazandırmıştır. 2020’de 
Borusan Klasik’te canlı olarak yayınlanan konserlerde, onursal şef Gürer Aykal 
başta olmak üzere, Sascha Goetzel, Nayden Todorov ve Patrick Hahn BİFO’yu 
yönetmiş, ayrıca Midori, Bülent Yazıcı, Valentina Lisitsa ve Naz İrem Türkmen gibi 
başarılı solist sanatçılar yer almıştır.

Pandemi tedbirleri
2020 yılında ise Borusan Sanat,                  

küresel salgına karşı tedbir nedeniyle            
fiziksel konserlerine ara verilmiştir.

Borusan Sanat, her sezon, 12-14 etkinlik arasında                                                                             
düzenlenen konserlerin sayısını değişen koşullara                                                                                         
uyum sağlamak ve bu koşulları sanatsal anlamda                                                                                           

faydaya çevirmek için 2020’den itibaren                                            
28’e çıkarmıştır.



kültür sanat

Borusan Sanat’ın ikinci önemli projesi ise, izleyiciye görsel olarak da ulaşmanın 
yolunu açan borusansanat.tv platformudur. Borusan Sanat’ın daha geniş bir kitle 
ve yaş aralığına sesini duyurmak ve sanatı ulaşılabilir kılmak, aynı zamanda 
potansiyel abonman kümesini genişletmek, renklendirmek ve farklılaştırmak 
için hayat verdiği bu platformun çalışmaları 2020 Ekim-Aralık ayları arasında 
nihayetlendirilmiş ve borusansanat.tv 2021 Ocak ayının ilk günlerinde 
müzikseverlere açılmıştır. 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 
TV platformunda sunulmaktadır. Benzerlerinin aksine, tamamen ücretsiz olarak 
sunulan bu kayıtlar, belirli periyotlarla müzikseverlere ulaşmakta, her bir konserin 
video kaydı bir hafta boyunca aynı platformdan izlenebilmektedir. borusansanat.
tv, yalnızca işitsel değil, görsel olarak da kaliteli bir içeriği, dönemin koşullarını 
en iyi şekilde kullanan bir ses ve kayıt ekibiyle, aynı zamanda buna uygun olarak 
kullanılan yüksek bir teknolojiyle müzikseverlere sunmakta; ayrıca bu platformda, 
daha önce fiziksel olarak basılı malzemelerle sunulan bilgiyi kullanıcı dostu bir 
arayüzle dijital ortama taşımaktadır.

Sezonun başlangıcı olan Ekim 2020 tarihinden Aralık 2020’ye kadar BİFO’nun 10 
canlı ve kayıttan konseri, Borusan Quartet’in ise 2 canlı konseri Borusan Klasik’ten 
yayınlanmıştır. Yayın hayatına 3 Ocak 2021’de başlayan borusansanat.tv’de ise 
konserlerin video kayıtları periyodik olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

Borusan Sanat, Borusan Klasik radyosunu da aktif bir biçimde dönemin koşullarına 
uygun olarak kullanmıştır. Borusan Klasik’te, Borusan Müzik Evi’nde fiziksel 
olarak izleyicisine ulaşamayan sanatçılar, sanatçı temsilcileri ve topluluklar her 
Cuma 23.00’te yayınlanmak üzere oluşturdukları özel programlarla alternatif 
sesleri dinleyicilere ulaştırmaktadır. Ayrıca, Borusan Klasik’te, “BİFO Maraton” 
adını taşıyan tematik program, 29 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında her gün saat 
19.00’da bugüne kadar BİFO’nun imza attığı en beğenilen konserlerin kayıtlarını 
dinleyicilerine sunmuştur. Bu programda, şef Diego Matheuz, kemancı Leticia 
Moreno; şef Ryan McAdams ve soprano Corinne Winters; şef Gürer Aykal, piyanist 
Denis Kozhukhin, müzikseverlerin favori piyano ikililerinden Katia ve Marielle 
Labèque; şef Lorenzo Viotti, klarnet sanatçısı Andreas Ottensamer; şef Sascha 
Goetzel ve soprano Ailyn Pérez yer almıştır. Borusan Klasik’te “BİFO Maraton” 
6 konser kaydıyla dinleyicilerine ulaşmış ve bu tematik program büyük beğeni 
kazanmıştır.

Borusan Sanat, tüm bu projelerine 2021 faaliyet döneminde de devam etmeyi 
hedeflemektedir.

Tüm bu faaliyetleri ile beraber BKV aynı zamanda Ertuğ & Kocabıyık kültür 
yayınlarını da ülkemize kazandırmıştır. Ağırlıklı olarak Osmanlı, Bizans, Roma ve 
Helenistik döneme dair akademik metinler ile özel olarak çekilmiş fotoğrafların yer 
aldığı koleksiyon değeri olan kitaplar hazırlanarak meraklılarına sunulmuştur.
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BORUSAN CONTEMPORARY
Borusan Contemporary, Borusan Holding’in bağlı ortaklığı olan Borusan Kocabıyık 
Vakfı’nın bir iştiraki olarak Eylül 2011 tarihinden bu yana İstanbul kültür yaşamının 
önemli bir aktörü olarak topluma katkı sağlamaktadır. Borusan Çağdaş Sanat 
Koleksiyonu, 30 yıllık geçmişi ile sergiler, etkinlikler, eğitim faaliyetleri, yeni sanat 
eserleri ve mekâna özgü yerleştirmeler gibi çeşitli programlara yer veren ve 
İstanbul’un ikonik binalarından Perili Köşk’te yer alan Borusan Contemporary, hafta 
sonları ziyarete açıktır.

Yeni medya sanat eserleri ve mekâna özgü yerleştirmelere yer veren sergiler, 
etkinlikler ve eğitim faaliyetleri gibi sürdürülebilir programlarla 10 yıldır faaliyetine 
devam eden Borusan Contemporary, COVID-19 pandemisi koşullarına rağmen 
dijital platformlar aracılığıyla sanat izleyicisiyle buluşmaya 2020 faaliyet döneminde 
de devam etmiştir.

2020 yılında toplam 6.266 kişi 
fiziki olarak, 78.491 kişi ise 

dijital platformlar aracılığıyla 
Borusan Contemporary’nin 

sergilerini izlemiştir.
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Perili Köşk olarak da anılan Yusuf Ziya Paşa Köşkü, 2007 yılında Borusan 
Grubu tarafından kiralanarak restore edilmiş ve Grubun Yönetim Merkezi olarak 
konumlandırılmıştır. Binanın ofis alanı olarak tasarlanmasından ötürü, sergi alanları 
ve eğitim odaları ofis altyapısına entegre edilerek izleyiciye farklı bir kurumsal 
sanat merkezi deneyimi sunulması sağlanmıştır. Borusan Contemporary’nin 
temel faaliyeti, küratörlüğü Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda yer alan 
eserlerden seçkiler ve yeni medya sanatını odağına alan geçici sergiler hazırlamak, 
koleksiyona dâhil edilen konuk sanatçılar ve misafir küratörler ile etkinlikler 
düzenlemek; düzenli olarak sanatçılara verilen eser siparişleriyle Türkiye’nin 
doğal ve kültürel mirasının uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak, ülkemizde 
sanat alanının belleğinin oluşması amacıyla sanat yazımı ve çağdaş sanat teorisi 
alanlarını desteklemek ve bu alanlarda yayın yapmak; ayrıca çocuklara yönelik 
eğitim programları düzenlemektir. 

5-12 yaş arasında 
çocuklara ve yetişkinlere 
yönelik yoğun eğitim 
programları ve etkinlikleri 
planlayan Borusan 
Contemporary, fiziki 
ziyarete açık olduğu 
yıllar boyunca yılda 
ortalama 14.000 ziyaretçi 
ağırlamaktadır. 2020 
faaliyet döneminde 
COVID-19 pandemisi 
nedeniyle fiziki ziyarete 
ara verilmeden önce, 
Ocak-Mart 2020 
döneminde toplam 3.266 
ziyaretçi Perili Köşk’ü 
ziyaret etmiştir.

Mart ayı itibarıyla dijital yöntemlerin getirdiği yeni imkanlarla sergi programının 
izleyicilerle buluşturulması için çalışmalar hızlandırılmıştır. Bu kapsamda, ilk 
olarak, Eylül 2019 tarihinde ziyarete açılan Bill Viola: Geçici Sergisi Borusan 
Contemporary’nin Google Arts&Culture Platformu’nda yer alan hesabına taşınarak, 

Sürdürülebilir programlarla 10 yıldır faaliyetine 
devam eden Borusan Contemporary, COVID-19 

pandemisi koşullarına rağmen dijital platformlar 
aracılığıyla sanat izleyicisiyle buluşmaya 2020 

faaliyet döneminde de devam etmiştir.
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sergiye özel oluşturulan tamamlayıcı dijital sergi rehberi ile birlikte izleyicilere 
sunulmuştur. 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) ait bilgiler de 
güncellenerek Mart-Aralık 2020 döneminde 66.491 sanatsevere ulaşmıştır.

Mart 2020’de ziyarete açılması planlanan, ancak karantina gereği ertelenen 
Düş Suda isimli koleksiyon sergisi ise sanal tur olarak dijitalleştirilerek Borusan 
çalışanlarına özel bir gösterim ile sunulmuştur.

Perili Köşk’ün fiziki ziyarete kapalı olunması nedeniyle alternatif mekân kullanımları 
değerlendirilerek Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan derlenen bir fotoğraf 
seçkisi, 8-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 212 Photography Istanbul 
Festivali’nin Akaretler Sıra Evler’de yer alan mekânında izleyici ile buluşturulmuştur.

Mekân, 3.000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Ayrıca, Eylül 2020 tarihinde ise 
mentalKLINIK (Yasemin Baydar, Birol Demir) sanatçı ikilisinin COVID-19 pandemisi 
koşullarının değişime zorladığı sanat dünyasına “acı bir reçete” olarak sunduğu 
sergi projesi ACI REÇETE #02/BITTER MEDICINE #02, Belgrad Çağdaş Sanat 
Müzesi’ndeki sergi mekânından 7/24 canlı yayın olarak gerçekleştirilen ilk 
edisyonunun ardından, Eylül 2020 tarihinde Borusan Contemporary Perili Köşk’e 
taşınmıştır. 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borusan Contemporary’nin internet sitesi 
üzerinden 7/24 kesintisiz olarak canlı yayınlanan sergi, izleyici ile buluşturulmuştur. 
Sergi, Eylül-Aralık 2020 döneminde 12.600 defa telefon, tablet ve bilgisayarlar 
aracılığıyla 12.600 defa izlenmiştir.

Geçici sergi, ACI REÇETE #02/BITTER MEDICINE #02 kapsamında uluslararası 
sanat aktörlerinin de katılımıyla üç oturum halinde düzenlenen “ACI REÇETE 
Çevrimiçi Konuşmalar” Serisi Borusan Contemporary’nin YouTube hesabı 

Mart 2020’de ziyarete açılması planlanan, 
ancak karantina gereği ertelenen Düş Suda 

isimli koleksiyon sergisi ise sanal tur olarak 
dijitalleştirilerek Borusan çalışanlarına özel 

bir gösterim ile sunulmuştur.

100 bin sanat okuru
Borusan Contemporary Blog, yayınını 
büyütmeye devam ederek Ağustos ayı 

itibarıyla 100 bin sanat okuruna ulaşmıştır.
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üzerinden izleyici ile buluşmuştur. Geçici 
sergi sırasında Sanatatak Platformu’nun 
Genel Yayın Yönetmeni Ayşegül 
Sönmez, Sanatatak’ın Instagram hesabı 
üzerinden eserleri Borusan Çağdaş Sanat 
Koleksiyonu’nda işleri yer alan sanatçıları 
konuk ettiği ve renge dair farklı yaklaşımları 
gündeme taşıdığı dört Instagram canlı yayını 
da gerçekleştirilmiştir. Bu içerikler ise dijital 
mecralarda yüzlerce kullanıcıya erişmiştir.

Fiziki ziyarete kapalı olunması sebebiyle 
karantina döneminde, daha önce yüz yüze 
gerçekleştirilen Çocuk Atölyeleri bir süre 

ertelenerek çocuklara dijital platformlar üzerinden erişmek için gerekli olan altyapı 
hazırlıkları tamamlanmıştır. Bu dönemde, Borusan Holding Kurumsal İletişim 
Ekibi’nin koordinasyonunda Borusan çalışanlılarının çocukları için 23 Nisan Çocuk 
Bayramı’na özel olarak dijital bir atölye de gerçekleştirilmiştir.

Borusan Contemporary, Yeni Medya 
Sanatı üzerine yeni düşüncelerin 
üretilmesi amacıyla Temmuz 2018’de 
yayına alınan ve yeni içeriklerle düzenli 
olarak geliştirilen Borusan Contemporary 
Blog, yayınını büyütmeye devam 
ederek ağustos ayı itibarıyla 100 bin 
sanat okuruna ulaşmıştır. Borusan 
Contemporary Blog, koleksiyon ve 
sergilere odaklanan metinlere, eser 
okumalarına, sanatçılar ve küratörlerle 
gerçekleştirilen söyleşilere her ay düzenli 
yer vermektedir. Medya Sanatı okuryazarlığının gelişimine katkıda bulunmayı 
amaçlayan Borusan Contemporary Blog, sanatsal ve küratöryel perspektifleri de 
geliştirecek şekilde tasarlanmıştır.

Bunun yanı sıra; Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu, yeni sanat eserlerinin 
üretilmesi için davet ettiği yerli ve yabancı çok sayıda sanatçıya imkân 
sağlamaktadır. Projeler ve eser üretimleri kapsamında verilen siparişler aracılığı ile 
Türkiye’nin kültür mirası ve ülkemizin güncel sorunlarına ışık tutacak, belgeleyecek 
ve üzerine konuşulmasını destekleyecek çalışmalar güncel sanatın önde gelen 
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Kültür ve sanatın toplumdaki hayati önemi ve gücünün farkında olan 
Borusan Grubu, Borusan Contemporary aracılığıyla sanata olan ilgiyi 

artırmak ve kültüre erişim olanaklarını genişletmek misyonu ile müşteri 
çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

uluslararası isimlerine 
sipariş edilerek kültürler 
arası geçişlilik ve 
yeniden yorumlama 
imkânları sağlanmakta, 
tarihi değer taşıyan 
kültür varlıklarına 
güncel bir bakış açısı 
geliştirilmektedir.

2020 yılında toplam 
6.266 kişi fiziki 
olarak, 78.491 kişi 
ise dijital platformlar 
aracılığıyla Borusan 
Contemporary’nin 
sergilerini izlemiş 
ve Borusan Çağdaş 
Sanat Koleksiyonu’nda 
yer alan eserlere 
erişebilmiştir. Şirketlerin 
yönetim merkezlerini 
halkla paylaşması 
nadir görülen bir 
durumdur. Borusan 
Contemporary’nin hafta sonları tüm sanatseverlere Perili Köşk’ün kapılarını açıyor 
olması, Borusan Grubu’nun şeffaflığa verdiği önemi vurgulamaktadır.

Kültür ve sanatın toplumdaki hayati önemi ve gücünün farkında olan Borusan Grubu, 
Borusan Contemporary aracılığıyla sanata olan ilgiyi artırmak ve kültüre erişim 
olanaklarını genişletmek misyonu ile çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.
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Borusan 2012 yılından bu yana toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununun 
çözümünü öncelikli sosyal sorumluluk faaliyet alanlarından biri olarak görüyor. 
Kurum içindeki politikalarında kadın çalışanlarını destekleyen ve cinsiyet 
ayrımını kaldırmaya yönelik politikalar geliştiriyor. Aynı zamanda da toplumsal 
alanda kadınların iş yaşamına katılımını artırmaya yönelik altyapı ve finansman 
destekleri geliştiren kurumsal çalışmalar gerçekleştiriyor.

Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri’ne (UN Women Empowerment 
Principles–UN WEPs) imza atan kuruluşlar arasında yer alan Borusan Holding 
2015 yılında aldığı davet üzerine Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri 
Liderlik Grubu’na (UN Women Empowerment Principles Leadership Group) 
üye olarak seçildi. Borusan’ın Türkiye’den katılan ilk şirket olduğu bu grup 
akademisyenler, uluslararası sivil toplum kuruluşları, emek örgütleri, kadın 
kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerinin aralarında yer aldığı üyelerden oluşuyor.

ANNEMiN İŞi BENiM GELECEĞiM PROJESi
 “Annemin İşi Benim Geleceğim” Borusan’ın kadının güçlendirilmesi konusunda 
hayata geçirdiği önemli projelerden biri.

Yapılan araştırmalar çocuk bakımının 
ülkemizde ve dünyada kadın istihdamının 
önündeki en önemli engellerden biri 
olduğunu gösteriyor. “Annemin İşi Benim 
Geleceğim” bu ihtiyaca yanıt vermek üzere 
gerçekleştirilen uzun soluklu bir proje. Proje 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle 
yürütülüyor.

Proje kapsamında Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerinde (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 ediliyor.

Bugüne kadar Adıyaman, Afyonkarahisar, Malatya, Balıkesir’de Borusan Neşe 
Fabrikaları hizmete açıldı. 2020 yılında Balıkesir’deki Neşe fabrikası kreşine ek 
bina yapılmasına destek verildi. 

“Annemin İşi Benim Geleceğim” projesi, 2015 yılında Türkiye Halkla İlişkiler 
Derneği’nin düzenlediği Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri’nde ve TİSK 
ödüllerinde sosyal sorumluluk kategorisinde ödül kazandı
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GEMLİK BORUSAN VE AFYONKARAHİSAR 
ASIM KOCABIYIK MİKRO FİNANS ŞUBELERİ 
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. İkinci Mikro 
Finans Şubesi ise 2013 yılında Borusan Holding’in limanı dâhil geniş bir sanayi 
yerleşkesinin yer aldığı Bursa’nın Gemlik ilçesinde açıldı.

Borusan kurduğu iki mikro finans şubesi ile fırıncılıktan kuaförlüğe,  
gıdadan el emeği ürünlerin üretimine kadar uzanan farklı     
iş alanlarında 3500 kadına toplam 8 milyon TL kredi sağladı.

Borusan Eşittir Platformu 
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 eşitliği konusunda insan kaynakları 
politikalarından iletişime kadar geniş bir 
yelpazede somut sonuçlar elde etmeyi 
hedefliyor.

Sevgi Dilde Başlar 
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.

BORUSAN İÇİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİNİ DESTEKLEYEN ÇALIŞMALAR 
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Cinsiyetçiliğin Adını Koy 
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” hashtagleri 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.

Birlikte Eşitiz 
İstihdam içindeki kadın oranını artırmak amacıyla faaliyet gösterilen 
sektörlerden biri olan metal iş kolunda kadınların çalışabileceğini ve 
başarılı olabileceği düşüncesini gösterebilmek amacıyla lise mezunu olan 
kadın adaylara İşkur ile ortaklaşa düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları 
verilerek Borusan Mannesmann fabrikaları bünyesindeki sosyal alanlar 
kadınların kullanımına uygun hale getirildi. İnisiyatif ile çalışanların 
%10’unun kadın çalışan olması amaçlanıyor. Bu hedef doğrultusunda, 
2017 yılında %3 olan kadın çalışan oranı 2018 yılında %6’ya çıkartıldı.

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.
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Askıda Eğitim Var 
Sosyal faydayı her zaman önde tutan ve Türkiye’nin COVID-19 ile 
mücadelesinde toplumsal dayanışmayı güçlü bir şekilde destekleyen 
Borusan olarak yeni bir projeyi hayata geçirdik. Askıda Ne Var sosyal 
girişim platformu ile birlikte başlattığımız #AskıdaEğitimVar projesi ile 
uzaktan eğitime erişimde zorlanan üniversite öğrencilerini desteklemeyi 
amaçladık. 

Proje kapsamında, eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için 
üniversite öğrencilerine bilgisayar, internet paketi, online kitap aboneliği, 
mentorluk ve online eğitim platformlarına erişim desteği sağladık. Yaklaşık 
12 bin öğrenciye ulaştık. Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar ve 
Borusan’ın üst yönetimi de gençlerle düzenledikleri kariyer sohbetleri ile 
projeye gönüllü destek verdiler.

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 40 projede 16.500 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.
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“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.

2019 yılında da kentin önemli bir değeri olan ve Gemlik Belediyesi ile Kent 
Konseyi öncülüğünde düzenlenen Gemlik Zeytini Festivali’ne konser sponsoru 
oldu.

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

Borusanlıların çocuklarına yönelik olarak her yıl düzenlenen yaz kampı bu yıl bilim 
temelli olarak gerçekleştirildi.


