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Rapor Hakkında Borusan Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz üretim, makina ve
güç sistemleri, otomotiv, lojistik ve enerji sektörlerinde operasyonlarımız
sonucu ortaya çıkan çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri,
sürdürülebilirlik odak alanlarımız olan (i3) İklim, İnsan ve İnovasyon
konuları özelinde ele alıyoruz. Bu etkileri; Çevresel, Sosyal ve Yönetişim
başlıkları altında nasıl yönettiğimizi performans göstergelerimiz
ile birlikte düzenli olarak faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlarımız
aracılığıyla paydaşlarımız ve kamuoyu ile paylaştık.

2021 faaliyet yılı finansal ve finansal olmayan performansımızı,
Değer Raporlaması Vakfı’nın (Value Reporting Foundation - VRF)
Entegre Raporlama Çerçevesi’ne (<IR> Framework) bağlı kalarak
hazırladığımız 2021 Borusan Holding Entegre Faaliyet Raporumuzla,
2009 yılından itibaren düzenli olarak yayınladığımız Sürdürülebilirlik
Raporlarımıza bu dönemden başlayarak yeni bir yaklaşım getiriyoruz.

Borusan Grubu olarak paydaşlarımız için yarattığımız değeri,
Şirket performansımızı ve çevresel etkimizi hesap verilebilirlik ve
şeffaflık ilkeleri dahilinde raporluyoruz. Borusan Holding ve
Grup şirketlerinin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında
Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsayan Entegre
Faaliyet Raporumuz ile yeni bir raporlama deneyimine adım atarak
Türkiye’nin öncü şirketleri arasında yer alıyoruz.

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.

Raporumuzda paylaştığımız tüm performans verileri;
Borusan Mannesmann, Borçelik, Supsan, Borusan Cat, Borusan 
Otomotiv Grubu, Borusan Lojistik, Borusan Limanı ve Borusan 
EnBW Enerji şirketlerinin Türkiye ve ilgili yurt dışı operasyonlarını 
kapsamaktadır. Kerim Çelik markasının faaliyetlerine ait veriler ise 
Borçelik verileri kapsamında konsolide edilmiştir. Aksi belirtilmediği 
takdirde, diğer Borusan Grup Şirketleri’ne ait performans verileri bu 
rapor kapsamına dahil edilmemiştir.

Raporumuz, KPMG Sürdürülebilirlik Hizmetleri Ekibi danışmanlığında
hazırlanmış olup, raporda paylaştığımız veriler dış denetime tabi
tutulmamıştır.

2



Yönetim Kurulu
Başkanı’nın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Saygılarımla,
AHMET KOCABIYIK
Yönetim Kurulu Başkanı
Borusan Holding

Bu sene geçmişten aldığımız ilham ve geleceğe yön veren bakış açımızla hazırladığımız 
raporumuzu entegre bakış açısı ve stratejik bir yaklaşımla ele alıyoruz. 

2020’de olduğu gibi 2021 yılında da pandemi, global ve ulusal ölçekte sosyal, 
ekonomik ve ticari hayatta etkisini hız kesmeden sürdürmeye devam etti. Pandemi 
gündemine ek olarak FED ve diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının likiditeyi artırmaya 
yönelik aldığı kararlar, iklim değişikliği kaynaklı dünya genelinde gerçekleşen afetler, 
dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen seçimler, aşı karşıtı protesto ve eylemler 2021 
yılında öne çıkan diğer ekonomik ve siyasi konular oldu.

Sürdürülebilirlik ise tüm dünyanın ortak odak noktasıydı. COP 26 İklim Zirvesi’ne 
yoğun bir ilgi olurken ülkeler seviyesinde ciddi kararlar alınması, gelecek adına umut 
verici gelişmelerden biri oldu. Biz de Borusan olarak sürdürülebilirlik konusundaki 
çalışmalarımızı genişleterek devam ettiriyoruz. 2006 yılı itibariyle Holding olarak 
imzacısı olduğumuz UN Global Compact’e Borçelik, Borusan Cat, Borusan 
Mannesmann ve Borusan Otomotiv Grubu da katılım gösterdi.
 
2021 yılında Türkiye’deki en büyük rüzgâr enerjisi üreticisi konumuna gelmiş bir 
Grup olarak, tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim altyapısıyla 
ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçiş çabalarına destek veriyoruz. İklim, insan ve 
inovasyon odak alanlarında çalışmalarımızı yürütürken sera gazı salımlarımızı azaltma 
yolunda adımlar atıyor ve iklim krizi ile mücadeleye katkı sağlıyoruz. 

2021 yılına dönüp bakmadan önce şu an bizim için çok kıymetli olan kurum kültürümüz 
üzerinde önemli bir çalışma başlattığımızı belirtmek isterim. İnsana ve insan sayesinde 
başarıya inanan bir kurum olarak kurucumuz Asım Kocabıyık’ın da vizyonu paralelinde 
kültürümüzü insan üzerine inşa ediyoruz. Geleceğin iş süreçlerini oluştururken 
sürdürülebilir bir strateji benimsemek için bizi biz yapan kültürümüzü, çalışanımıza, 
müşterimize, topluma, çevreye fayda yaratma anlayışımızı yeni nesillere aktarmaya 
çalışıyoruz. “Borusan Way Kurum Kültürü” adını verdiğimiz projemiz ile tüm grup 

şirketlerimizde mevcut kültürel öğelerimizi Yeni Düzen Çalışma, Liderlik Kültürü ve 
Yüksek Performans Kültürü odağı ile yeniden tanımlamayı, ideal kültürel değer ve 
öğeleri tasarlamayı hedefliyoruz. Önemli bir değişimi tanımlayan bu proje, Borusan’ın 
200 yıllık bir şirket olma yolculuğunda kültürel anlamda lokomotif görevi üstlenecek. 

2021 yılını TL bazında yaklaşık %80 oranında bir büyüme ve güçlü bir bilanço ile 
kapattık. Bu seneki finansal başarımızın önemli bir kısmı hemen hemen tüm faaliyet 
alanlarımızdaki risk ve fırsatları başarılı bir biçimde yönetmemizden geliyor. Özellikle 
üretimde, yassı çelik fiyatlarındaki artışı ve dalgalanmaları yakından takip edip gerekli 
aksiyonları zamanında almamız sonuçlar üzerinde etkili oldu.

78 yıllık bir kurum olarak kurulduğumuz günden bugüne yaşattığımız değerler sayesinde 
bugün birçok başarıya imza atmış bulunuyoruz. Bu değerlerin başında insan odaklı 
çalışmalarımızın önemli bir unsuru olan toplumsal cinsiyet eşitliği geliyor. Borusan olarak 
toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımızda 10. yılımızdayız. Bu alanda almamız gereken 
uzun bir yol olduğunun farkındayız ancak bu bizi yıldırmıyor, aksine etkimizi genişletmek 
için daha çok çalışmamızı sağlıyor.
 
Gelecek dediğimizde dijital dönüşüm, Ar-Ge ve inovasyon ajandalarımızda olması 
gereken önemli başlıklardan. İş süreçlerimizi geliştirip insan kaynağını verimli bir şekilde 
kullanmayı amaçlarken en büyük desteği teknoloji ve dijitalleşmeden görüyoruz. 
Bu sayede odak noktamız olan insanı daha büyük katkılar sunabileceği alanlara 
yönlendirirken, işte verim almanın ötesinde insanın kattığı değerin kıymetini bilen bir 
stratejiyi benimsemiş oluyoruz. Mevcut alanlarda başarılı büyümemizi devam ettirirken 
inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla işimize katkı sağlamanın yanı sıra yeni alanları 
keşfediyor, sağladığımız faydayı artıracak projeler üzerinde çalışıyoruz. 

Tüm dünyanın rutinlerini, alışkanlıklarının değiştiği 2 yıldan sonra bugün sadece işimizi 
iyi yapmak yeterli olmuyor. İşimizi yaparken anlam katabilmek, toplumsal faydayı 
gözetmek ve her anlamda yaşanabilir bir dünya inşa etmek için artık çok daha kapsayıcı 
bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. 

Hazırladığımız entegre faaliyet raporu da bu bakış açısının bir yansıması. Günümüzde 
bir kurum için başarı sadece finansal verilerden ibaret değil. Bu başarıya ulaşırken 
dünyanın iyiliği için çalışmak, kaynakları verimli kullanmak önemli olurken 
dokunduğumuz, birlikte iş yaptığımız herkesten de bunları beklemek geleceği 
kurtaracak.

Daha parlak, daha yaşanabilir ve daha refah bir gelecek inşa etmek için çıktığımız bu 
yolda yanımızda olan herkese ve özellikle Borusan Grubu’ndaki tüm yönetici ve liderlere 
teşekkürlerimi sunuyorum.

AHMET KOCABIYIK
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Grup 
CEO Mesajı

Değerli İş Ortaklarımız, 
Çalışma Arkadaşlarımız ve Hissedarlarımız,

Saygılarımla,
ERKAN KAFADAR
Grup CEO
Borusan Holding

Borusan Holding olarak bir ilke imza atmanın heyecanını yaşıyoruz. Stratejimizi, 
performansımızı, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı ve gelecek hedeflerimizi 
sentezlediğimiz 2021 yılı Entegre Faaliyet Raporu’muzu yayınlayarak holdingler 
nezdinde ilk entegre raporu yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz.

2021 yılı hem finansal açıdan önemli başarıların elde edildiği, hem de 200 yıllık şirket 
olma hedefiyle yeni bir yol haritası belirlediğimiz önemli bir yıl oldu.
Tüm dünya için zorlu geçen pandemi döneminden sonra toparlanma yılı olarak 
görülen 2021 yılını başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarla tamamladık. Yurt 
içinde ve yurt dışında 12 bini aşkın çalışanımızla büyümeye devam ederken yurt içi 
operasyonlarımızda saha ve fabrikada çalışan kadın oranımızı %40 artırdık.
Ar-Ge’ye verdiğimiz önem sayesinde patent başvuru sayımızı 2020’ye oranla
dört kat artırdık. 

Grubumuz 2021 faaliyet döneminde 47 milyar TL net konsolide satışa ulaşırken 
FAVÖK’ümüz 2,6 milyar TL’den 5,1 milyar TL’ye yükseldi. Tüm bu başarılı 
sonuçlarımızı devam ettirmek ve çıtamızı yükseltmek için 2024 yılına kadar 12 milyar 
TL yatırım yapmayı planlıyoruz. 

Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda kendimize detaylı bir yol haritası çizdik. 
Geleceğin ekonomilerine açılan bu haritada öncelikle temel faaliyet alanlarımızı 
geliştireceğiz. Sonraki rotamız yakın faaliyet alanlarında büyüme olacak. Bir sonraki 
adımımız ise elimizdeki kıymetli birikimi kullanarak yeni faaliyet alanlarına doğru 
ilerlemek olacak. Büyüme yaklaşımımızın son aşamasında farklı bir yapı altında 
konumlandıracağımız kurumsal girişim sermayesi bulunuyor. Bu amaçlarımıza giden 
yolda en önemli araçlarımız ise dijitalleşme, yetenek yönetimi ve sürdürülebilirlik 
yaklaşımımız olacak.

2006 yılında sürdürülebilirlik yolculuğuna çıkan bir kurum olarak bu konuda önemli

bir tecrübe edindik. 2020 yılında geliştirip daha kapsayıcı bir hale getirdiğimiz 
sürdürülebilirlik stratejimizi 2021 yılında odak noktalarımız olan iklim, insan ve 
inovasyon özelinde geliştirmeye devam ediyoruz.

Grup genelinde iklim odağında 2030 yılında karbon nötr olmayı, su tüketimini 
azaltmayı hedefliyor, temiz ve yenilenebilir enerji portföyü oluştururken 
gerçekleştirdiğimiz projelerle karasal yaşamı desteklemeyi amaçlıyoruz. Bununla 
birlikte sürdürülebilir satın alma politikasını devreye alarak bertarafa giden atık 
oranımızı %50 düşürmeyi hedefliyoruz. İnsan başlığında yeteneği elde tutmak ve 
geliştirmek, istenmeyen kayıpların önüne geçmek, en çok tercih edilen işveren olmak, 
kadın lider ve çalışan oranını artırmak öne çıkan konu başlıklarımızdan. İnovasyon 
başlığında ise inovatif, sürdürülebilir iş modelleri yaratmayı amaçlarken start-up’lara 
yatırım yapmayı planlıyoruz. 

Finansal büyümemizi sürdürürken, çevreye olan katkılarımızı sürdürülebilir finansman 
özelinde geliştirmeye devam ettik. Grup şirketlerimiz olan Borusan Mannesmann, 
Borçelik, Borusan Otomotiv Grubu, Borusan EnBW Enerji ile toplamda 100 milyon 
USD ve 55 milyon EUR yeşil kredi ve SKA odaklı işletme kredisi aldı. Bu desteklerle 
sürdürülebilirlik çalışmalarımıza ivme kazandıracak ve hedeflerimize çok daha hızlı bir 
şekilde ulaşabileceğiz. Pandemiden sonra üretim miktarı tekrar artarken, 2019’a göre 
üretim faaliyetlerimiz sonucu oluşan tehlikeli atıklarımız %30 azaldı. 

Karbon salımımızı iç hacmimize oranla %16 oranında azalttık.
Gerçekleştirdiğimiz projeler sayesinde ürün başına karbon salımı azaltımımız ise
%5,5 oldu.

Sürdürülebilirlik stratejimizin önemli bir odak alanı da insan. “İş sağlığı ve güvenliği” 
konularında önemli adımlar atmaya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz yıl öne çıkan önemli başlıklarımız arasında yenilenebilir enerji, hibrit 
tesisler ve elektrikli araçlar da yer aldı. Bu konularda gerek Borusan EnBW Enerji 
gerek Borusan Otomotiv Grubu ile sektörümüzü ileriye taşıyacak ve temiz enerjinin 
yaygınlaşmasını sağlayacak projeler üzerinde çalışıyoruz.

Büyürken ve başarılı finansal sonuçlara ulaşırken dünyaya faydalı olmak en büyük 
gayemiz. Bugün hazırladığımız entegre faaliyet raporumuz da bu amacımıza 
yaklaştığımızı gösteriyor. Yıldan yıla yükselen finansal grafiğimizin yanında 
sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızın sonuç verdiğini görmek bizi motive ediyor. 
Başarının tanımının genişlediği ve daha kapsayıcı olduğu bugünlerde gerek finansal 
sonuçlar gerek sürdürülebilirlik alanlarında başarılı çıktılar elde etmemizi sağlayan 
tüm hissedarlarımıza, çalışanlarımıza ve müşterilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. 

ERKAN KAFADAR
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Yönetici Özeti

2021 yılı birçok anlamda Türkiye’de ve dünyada küresel dinamikleri derinden
etkileyen gelişmelere sahne oldu. 2020 yılında başlayan COVID-19 pandemisi ile
mücadele devam ederken ortaya çıkan yeni varyantlarla da birlikte küresel
ekonomilerdeki toparlanma sınırlı kaldı. Yılın ilk aylarında devam eden kapanma
süreçleri, uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin de şirketler tarafından kalıcı olarak
benimsenmesini sağladı.

Dünya genelinde yükselen enflasyon ve döviz kurlarındaki volatilite nedeniyle
ekonomik anlamda riskler artmış olsa da Borusan Grubu olarak faaliyet
gösterdiğimiz Üretim, Makina ve Güç Sistemleri, Otomotiv, Lojistik ve Enerji
sektörlerinde çevik yönetim anlayışımız sayesinde başarılı bir faaliyet dönemini
geride bıraktık. Konsolide gelirlerimiz bir önceki yıla kıyasla %79 artış göstererek
2021 yılında 47 milyar TL’ye ulaştı; paydaşlar için dağıtılan ekonomik değer de
bir önceki yıla göre %77 artarak 44 milyar TL oldu. 2021 yılı faaliyetlerimiz
sonucunda yüksek bir finansal performans göstererek konsolide seviyede
5,1 milyar TL FAVÖK’e ulaştık.

Dünya genelinde risk ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde hız kesmeden devam
ettiğimiz yatırımlarımız sayesinde geçtiğimiz yıllara kıyasla Türkiye’de yarattığımız
istihdamı artırarak toplamda 6.774 kişiye iş olanağı sağlarken operasyonlarımızın
bulunduğu 12 ülkede 12 bin kişiyi aşkın Borusan ailesiyle paydaşlarımız için
sürdürülebilir değer yaratmaya devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik iş modelimizin merkezinde yer almaktadır. Geçtiğimiz yıl stratejik
odak alanlarımız olarak belirlediğimiz i3 (İklim – İnsan – İnovasyon) ile bu konudaki
uzun dönemli vizyonumuzu ortaya koymuştuk. Bu odak alanları kapsamında Üst
Yönetimiz liderliğinde bu yıl da sürdürülebilirlik konularına ağırlık vermeye devam
ettik. Borusan Grubu Sürdürülebilirlik Komitesi ve Grup şirketlerinde yer alan alt
komitelerin etkin çalışmalarıyla sürdürülebilirlik konularının Grup genelinde tüm
Borusanlılar tarafından benimsenmesini ve şirket kültürünün ayrılmaz bir bütünü
haline gelmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında öncelikli konularımızı,
iç ve dış paydaşlarımızla beraber yaptığımız çalışmalardan faydalanarak
güncelledik. İş sağlığı ve güvenliği, kriz yönetimi ve salgın hastalıklarla mücadele,
çalışanların gelişimi ve bağlılığı, dijital dönüşüm, iklim krizi ile mücadele gibi konular
yüksek öneme sahip olarak öne çıktı. Grup şirketlerimiz tarafından da ayrı olarak
belirlenen öncelikli konulara yönelik hayata geçirilen uygulamalara ve projelere bu

raporun ilgili bölümlerinde yer veriyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları da sürdürülebilirlik çalışmalarımızı yönlendirmede pusulamız olmaya
devam ediyor. Raporumuzda yer alan değer yaratma modeli ile Borusan Grubu
olarak finansal, doğal, insan, sosyal ve ilişkisel, fikri ve üretilmiş sermayelerde
paydaşlarımız için yarattığımız değeri daha iyi yansıtmayı amaçlıyoruz.

Borusan Grubu olarak 2021 faaliyet yılı itibarıyla yeni bir raporlama deneyimine
geçerek Grubumuz için bir ilk olan Entegre Faaliyet Raporumuzu siz değerli
paydaşlarımıza sunuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ayrı ayrı yayınladığımız
sürdürülebilirlik ve faaliyet raporlarımızı bu yıldan itibaren Entegre Faaliyet Raporu
olarak yayınlıyoruz. Böylece Entegre Raporlama Çerçevesi tarafından önerilen
sermaye öğeleri bazında Borusan Grubu olarak yarattığımız değeri siz değerli
paydaşlarımıza daha etkin ve şeffaf bir şekilde sunma olanağı yakalıyoruz. Şeffaflık
ve hesap verebilirlik ilkeleri kapsamında 2021 yılı mali performansımızla beraber
ÇSY (Çevresel – Sosyal – Yönetişim) performansımız da bu rapor kapsamında yer
alıyoruz. Raporun Ekler bölümünde yer alan tablolardan performans ölçütlerimizle
ilgili verilere dair daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Yönetim

“Turuncu Rehber”, Borusan Grubu’nda iş etiği konularındaki kılavuzumuzdur. Tüm
faaliyetlerimizde insan haklarına tavizsiz uyum ve paydaşlarımızla güvene dayalı
şeffaf ilişkiler çalışma kültürümüzün temelini oluşturur. Turuncu Etik İhbar
Hattı’mıza 2021 yılı içinde 80 adet bildirim yapılmıştır ve yapılan incelemeler
sonucu herhangi bir ayrımcılık vakası tespit edilmemiştir.

2021 yılında Borusan Grubu genelinde yapılan iç denetimlerin %69’unu sosyal ve
çevresel konuları içeren denetimler oluştururken yolsuzluk risklerini içeren denetim
sayısı 26 olmuştur. Yapılan denetimler sonucu herhangi bir yolsuzluk vakası tespit
edilmemiştir.
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İklim
İçinde bulunduğumuz on yıl, bilimsel otoritelerce iklim krizinin önüne geçebilmek ve
küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırmak için gerekli politikaların
oluşturulması için son şans olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda faaliyet gösterdiğimiz
sektörler arasında çevresel etkisi yüksek operasyonlarımızın bulunması sebebiyle
Borusan Grubu olarak üzerimize düşen sorumlulukların bilincinde hareket ediyor ve
2030 yılına kadar karbon nötr bir şirket haline gelerek iklim mücadelesinde
üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz. 2020 yılında salgın ve kapanmaların
etkisiyle azalan sera gazı emisyonlarımız ve kaynak tüketimlerimizde 2021 yılında
salgının etkisinin hafiflemesi ve ekonomik faaliyetlerin görece hızlanması
nedenleriyle bağlantılı olarak artış meydana gelmiştir. Türkiye’nin en önemli ihracat
pazarı olan Avrupa Birliği’nin benimsediği Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda
Karbon Düzenlemelerinden kaynaklı risk ve fırsatları sürekli olarak
değerlendiriyoruz. 2021 yılında Grup şirketlerimiz genelinde yürütülen Ar-Ge ve
inovasyon çalışmaları neticesinde özellikle üretim sektöründe faaliyet gösteren
Borçelik, Supsan ve Borusan Mannesmann operasyonlarında birim üretim başına 
düşen karbon yoğunluğunu azaltıcı projeler geliştirilmiştir. Karbonsuzlaşmanın 
odağında yer alan bir diğer kilit sektör olan lojistikte de Borusan Lojistik bünyesinde 
önemli projeler hayata geçirilmiştir. Grup şirketlerimizin her birinde enerji ve
su verimliliği, atık yönetimi, sera gazı emisyonu azaltımı ve biyolojik çeşitliliği 
koruma gibi konularda yenilikçi projeler hayata geçirilerek Grubumuzun çevre 
üzerindeki etkilerini yüksek bir bilinçle yönetiyoruz.

Raporumuzun “İklim Krizine Cevabımız” bölümünden konuyla ilgili detaylı bilgiye
ulaşabilirsiniz.

Yenilenemez kaynaklardan gerçekleşen doğrudan enerji tüketimi (benzin, motorin,
doğalgaz ve fuel-oil): 683.700,70 GJ

Yenilenemez kaynaklardan gerçekleşen dolaylı enerji tüketimi (elektrik):
1.152.151,24 GJ

Borusan EnBW Enerji, 720 MW kurulu güç ve 930 MW toplam portföy büyüklüğü
ile Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji üreticileri arasında yer alıyor.

İnsan
Borusan, kuruluş felsefesi itibarıyla insan için var olan bir şirkettir. İnsanı tüm
faaliyetlerinin odağına  alan bir kurumsal kültürün mirasçısı olan Borusan Grubu için
insana ve topluma fayda sağlamak ulvi bir görevdir. Bu sebeple Borusan kültüründe
din, dil, ırk, milliyet ve cinsiyet gibi herhangi bir ayrım olmaksızın herkese eşit
yaklaşırız. İlkesel olarak Borusan Grubu bünyesinde çeşitliliği ve kapsayıcılığı
önemsiyor, istihdam süreçlerimizde fırsat eşitliğini ön plana alıyoruz. Yurt içi ve yurt
dışında 12 bini aşkın Borusan ailesi mensubuyla sürdürülebilir değer yaratmak için
çalışırken çalışma arkadaşlarımızın bireysel ve mesleki yetkinliklerini geliştirecek
eğitimleri sağlıyoruz.

Çalışanlarımızın sağlığı ve refahları bizler için son derece önemli. İş Sağlığı ve
Güvenliği, öncelikli konularımız arasında üst sıralarda yer alırken çalışanlarımızı ve
sevdiklerini korumak için salgın süresince ve sonrasında her türlü tedbiri tavizsiz
uygulamaya devam ediyoruz.

Kadın çalışan ve yönetici sayımızı düzenli olarak artırarak kadınlarımızı
güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konularında gerek Grup
şirketlerimiz bünyesinde gerek paydaşlarımızla beraber önemli projelere imza atıyoruz.

Paydaşlarımızın yer aldığı toplumun sosyal kalkınmasına yönelik kültürel faaliyetler, 
kurulduğumuz günden beri öncelik verdiğimiz bir konudur. Borusan Contemporary 
ve Borusan Sanat ile kültürel faaliyetlerde yer alırken Borusan Okyanus Gönüllüleri 
ve Borusan Kocabıyık Vakfı’nın faaliyetleriyle de toplumsal katkıda bulunuyoruz.

Raporumuzun “İnsan” bölümünden konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de 6.774 Borusanlı

Çalışan başına düşen ortalama eğitim saati: 19,5

Yurt genelinde 139 okula toplam 18 binden fazla kitap bağışı

Yıl boyunca gerçekleştirilen 25 konser ve ulaşılan 5000+ seyirci
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İnovasyon
İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımız, hızla dijitalleşen ve günden güne değişen
dünyamızda çağın gerekliliklerini yakalayabilmek ve paydaş beklentilerini
karşılayabilmek için Borusan Grubu için kilit öneme sahiptir. Grup şirketlerimiz
genelinde 2021 yılı faaliyet döneminde toplam 173 Ar-Ge çalışanımızla 116 adet
Ar-Ge ve inovasyon projesi ve 72 adet Robotik Süreç Otomasyon projesi yürütürken 
15 adet patent başvurusu gerçekleştirerek fikri sermayemizi büyütmeye devam 
ettik. Özellikle COVID-19 salgını sürecinde hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası 
haline gelen dijital dönüşüm ve yenilikçi iş modelleri ekseninde gerçekleştirdiğimiz 
inovasyon faaliyetleriyle operasyonel verimliliğimizi artırmaya devam ediyoruz.

Böylece faaliyetlerimiz boyunca ortaya çıkan çevresel etkimizi, enerji ve suyu daha 
verimli kullanarak hem doğal kaynaklarımızı koruyoruz hem de iş süreçlerimizin 
karbon yoğunluğunu azaltarak ayak izimizi küçültüyoruz. Salgın sürecinde hayata 
geçirilen yeni çalışma modellerimizle hem çalışanlarımızı hem de ailelerin sağlıklarını 
korurken görüntü işleme ve sensör teknolojilerinden yararlanan yüksek teknoloji İSG 
uygulamalarıyla Grup şirketlerimizde daha güvenli çalışma ortamları sağlıyoruz.

Elektrikli araçlardan yapay zeka uygulamalarına, makine öğrenmesinden ileri veri
analizine kadar her alanda küresel inovasyon trendlerini yakından takip ederek Grup 
şirketlerimiz bünyesinde yeni projeleri hayata geçiriyoruz.

2021 faaliyet döneminde gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımız
sayesinde Grup genelinde toplam 30 milyon ABD dolarından fazla maliyet faydası 
sağladık.

Raporumuzun “İnovasyon” bölümünden konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin en çok Ar-Ge yatırımı yapan ilk 100 şirketinden biri: Borçelik

İkinci el oto pazarında dijitalleşmenin öncüsü: Borusan Araç İhale

Türkiye’de hayata geçirilen ilk e-taşımacılık platformu: eTA
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Borusan Hakkında

Bir Bakışta Borusan Grubu

2017-2021
toplam yatırımlar

1.489

1.675

4.545

5.260
572

70+

871
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Uluslararası
Ortaklık

Kombine FAVÖK Payı: %40,5
Kombine Satışlar Payı: %48,7

Faaliyet Alanı: Dünyanın ve Avrupa’nın önde gelen çelik boru üreticisi

Faaliyet Alanı: Yıllık 300 bin ton kuyu ve sondaj borusu
üretim ve işleme kapasitesi
Üretim Tesisi: Houston, Texas, ABD

Faaliyet Alanı: Yıllık 28 bin ton soğuk çekme özel boru üretim kapasitesi
Üretim Tesisi:  İtalya’nın Vobarno şehrinde 29 bin m2 kapalı alan üzerine 
kurulu fabrika

Üretim Kapasitesi
 (Milyon Ton / yıllık)

1,4 SALZGITTER
MANNESMANN

ÜRETİM GRUBU

Faaliyet Alanı: Türkiye’nin en büyük üretim kapasitesine
sahip ve en yüksek kaliteli galvanizli çelik üreticisi

Üretim Kapasitesi
 (Milyon Ton / yıllık)

İhracat Gerçekleştirilen
Ülke Sayısı

Ciro
(Milyon USD)

1,5

Faaliyet Alanı: Lider otomobil üreticilerinin supap tedarikçisi

Üretim Kapasitesi
Subap

 (Milyon Adet / yıllık)

Üretim Kapasitesi
Turbo

 (Bin Adet / yıllık)

Toplam Üretim
 (Milyon Adet / yıllık)

Uluslararası
Ortaklık

10 30 5,043 EATON

36

Bir Bakışta Borusan Grubu

BORUSAN MANNESMANN

BORUSAN MANNESMANN PIPE US

BORUSAN MANNESMANN VOBARNO

BORÇELİK

SUPSAN

Ham Çelik
Üretimi: 

 (Milyon Ton / yıllık)

71,5 69
2020

1.087 1.824
2020 2021

2021

Uluslararası Ortaklık:

ARCELORMITTAL

9



Faaliyet Alanı: 6 ülkede Caterpillar® markasının resmi  distribütörü

Hizmet Verilen
Müşteri Sayısı

Konsolide Satışlar
 (Milyon ABD Doları)

Aktif Müşteri Değer
Anlaşmalarının Sayısı

Müşteri Değer Anlaşmalarından 
Elde Edilen Satışlar

(ABD Doları)

44.783

781,4 952,7 

9.665 78.130.621

2021

2020 2021

2021

Kombine FAVÖK Payı: %13,3
Kombine Satışlar Payı: %17,6

MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ GRUBU

Bir Bakışta Borusan Grubu

BORUSAN CAT
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Bir Bakışta Borusan Grubu

Ürün ve Hizmetler: Binek otomobil ve 4x4 araç, ikinci el otomobil, 
motosiklet, filo ve kurumsal satış, diplomatik ve özel satışlar, parça,
satış ve satış sonrası hizmetler, uzun dönem araç kiralama ve kredi 
ve kasko hizmetleri
Dağıtım Ağı: Türkiye genelinde 22 Yetkili Satıcı ve 42 Yetkili Servis
Markalar: BMW, MINI, BMW Motorrad, Jaguar, Land Rover
Uluslararası Ortaklık:  Giwa Holding GmbH & Co. KGaA 

Borusan Otomotiv Premium İş Sonuçları
Borusan Otomotiv Premium, 33,1 milyon avro kira geliri, 42,6 milyon avro ikinci 
el otomobil satışı geliri ve 1,6 milyon avro kredi-sigorta operasyonları geliri olmak 
üzere toplamda 77,3 milyon avro ciro gerçekleştirilmiştir.

 İkinci el araç segmentinde 1.048 adet araç satarak geçen yıla göre %24,91 
artış sağlamıştır. 

2020 yılı gerçekleşen değere kıyasla kiralık filo büyüklüğü %11,22 artarak 
2.677 adet olurken; toplam filo büyüklüğü %0,46 daralarak 3.022 adet oldu.

Borusan Otomotiv Grubu
Toptan Satışlar

(Adet)

Borusan Otomotiv Grubu Marka Bazlı Perakende Satışlar

Borusan Otomotiv Grubu
Perakende Satışlar

(Adet)

19.373 18.56119.290 19.871
2020 20202021 2021

15.555 9801.394 138 1.804
BMW BMW 

MOTORRAD
MINI JAGUAR LAND ROVER

Kombine FAVÖK Payı: %25,3
Kombine Satışlar Payı: %20,6

OTOMOTİV GRUBU

BORUSAN OTOMOTİV GRUBU Üye Bayi Sayısı Kurumsal Üye Sayısı

11.709 20.042

Faaliyet Alanı: İkinci el araç sektöründe çok kanallı ve çok markalı ihale şirketi
Markalar: 7/24 Fiyat, Otonakit

BORUSAN ARAÇ İHALE
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Kombine FAVÖK Payı: %14,4
Kombine Satışlar Payı: %2,5

ENERJİ GRUBU

Faaliyet Alanı: Tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir enerji şirketi
Ürün ve Hizmetler: Elektrik enerjisi üretimi ve satışı
Uluslararası Ortaklık: EnBW

Kurulu Kapasite Rüzgâr Hidroelektrik Güneş

720
MW

660,5
MW
%92

50,3
MW
%7

8,8
MW
%1

Faaliyet Alanı: Genel kargo, konteyner ve araç parkı liman hizmetleri

Genel Kargo İş Hacmi
 (Milyon Ton)

Konteyner İş Hacmi
(Bin TEU)

Araç Parkı İş Hacmi
(Bin Adet)

3.5 138 189

BORUSAN LİMANI

BORUSAN EnBW ENERJİ

Kombine FAVÖK Payı: %6,5
Kombine Satışlar Payı: %10,6

LOJİSTİK GRUBU

Net Satışlar
 (Milyon TL)

3.146,46 5.179,05
2020 2021

Faaliyet Alanı: Lojistik sektöründe faaliyet gösteren teknoloji şirketi
Ürün ve Hizmetler: Yurt içi komple taşımacılık (eTA), depolama,
katma değerli hizmetler ve üretim lojistiği, PDI, milk run ve otomotiv taşımacılığı, 
uluslararası lojistik hizmetleri

Gerçekleştirilen eTA Sefer Sayısı eTA Kayıtlı Kamyoncu Sayısı Depo Sayısı

437.393
bin

 213.724 
bin

28 depo +
27 Aktarma merkezi

BORUSAN LOJİSTİK

Bir Bakışta Borusan Grubu12



3 kıtada 12 ülkede sürdürülebilir bir geleceğe

Üretim: Borusan Holding olarak 
Borçelik, Borusan Mannesmann ve 
Supsan Grup Şirketlerimizle Türk 
çelik boru ve otomotiv yan sanayii 
sektöründe öncü bir rol üstleniyoruz.

Dünyada Borusan

Makina ve Güç Sistemleri: Borusan 
Cat ile Türkiye başta olmak üzere 
Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya’da 
faaliyet gösteriyor; inşaat, madencilik, 
enerji ve ulaşım endüstrilerinde 
müşterilerimizin çözüm ortağı
oluyoruz.

Otomotiv: Borusan Otomotiv 
Grubu ve Borusan Araç İhale 
markalarımızla ve alanında 
uzman insan kaynağımızla 
müşterilerimize hem satış 
hem de satış sonrası tüm 
süreçlerde ayrıcalıklı bir deneyim 
yaşatıyoruz.

Lojistik: Borusan Lojistik ve 
Borusan Limanı Grup Şirketlerimizle 
müşterilerimizin lojistik ihtiyaçlarına 
etkili ve verimli çözümle sunuyoruz. 
Borusan Lojistik ile teknolojik bir lojistik 
şirketi olma yolunda ilerlerken, Borusan 
Limanı ile üç farklı segmentte faaliyet 
gösteriyoruz.

Enerji: Türkiye’nin rüzgâr enerjisi 
lideri Borusan EnBW Enerji ile 
Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
kapasitesinin artırılmasına 
katkıda bulunarak hem enerjide 
dışa bağımlılığın azaltılması 
hem de temiz enerji kullanımının 
yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. 
Borusan EnBW Enerji’nin 720 
MW kurulu yenilenebilir enerji 
kapasitesiyle yılda 1.300.000 
ton karbon salımını önlemektedir.

19.898  
Yeni araç ve
motosiklet satışı

437.393 bin 
kamyon seferi
eTA aracılığıyla

720 MW 
Kurulu Kapasite

2,6 
milyar ABD 
doları ciro

6 ülkede 

44.783 müşteri
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 %79 ↑
47 Milyar TL 

Konsolide Grup Gelirleri

%77 ↑
44 Milyar TL 

Paydaşlara Dağıtılan
Ekonomik Değer 

5,1 Milyar TL 
Konsolide Grup 

FAVÖK
12 ülkede 

12 bin kişiyi Aşkın 
Borusan Ailesi

Türkiye’de 
6.774 istihdam

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği 
 İş Dünyası Plastik
 Girişimi’ne Katılım

720 MW 
Yenilenebilir Enerji

 Kurulu Gücü

2021’de
Borusan
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Borusan Grubu, tüm faaliyetlerinde doğruluk, 
şeffaflık ve yüksek iş ahlakı değerlerini her şeyin 
üzerinde görür; birlikte iş yaptığı tüm taraflardan 
aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini 
bekler. Onlara güvenir ve onlardan da Borusan’a 
güvenmelerini bekler.

Borusan Grubu herhangi bir is ilişkisinde bu güven 
ortamının zedelenmesi veya son bulması ve
geri kazanılamaması durumunda ilgili tarafla 
ilişkisine son verir.

Türkiye’nin en güvenilir ve saygın kuruluşlarından 
biri olarak Borusan Grubu, iş ortaklarına,
çalışanlarına, tedarikçilerine, rakiplerine, çevreye, 
topluma ve insanlığa karşı, iş ilişkilerinde
karşılıklı güveni zedeleyecek hiçbir davranışta 
bulunmaz.

Borusan Grubu’nun, faaliyet gösterdiği 
alanlardaki yüksek performansı, verimliliği ve 
kârlılığı sadece Grubumuzun ticari başarısı
değil, aynı zamanda ülke ekonomisine de
somut katkısıdır.

Borusan Holding Temel Çalışma İlkeleri
ve Etik Kuralları

Borusan Holding Temel Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralları

Borusan Grubu ahlaklı, güvenilir ve iyi insanların 
çalıştığı bir topluluktur. Borusan Grubu çalışanları 
davranışları ile kurum değerlerini yasatmak, rol 
model olmak konusunda sorumludur.

Birincil sorumluluğumuz, vizyonumuza uygun 
hareket etmek, tüm iş ortaklarımıza değer 
katmak ve örnek bir kuruluş olmaktır. Bu da 
yüksek nitelikli, ahlaklı çalışanları ile güven 
duyulan bir kurum olmamızı ve müşterilerimizin 
bizimle çalışmaktan dolayı kendilerini ayrıcalıklı 
hissetmelerini sağlar.

Bir zenginlik olarak gördüğümüz kişisel 
farklılıklarımızı koruruz. Öte yandan Borusanlılar 
olarak bizleri ortak bir amaca yönlendirecek 
kurum kültürü, değerler ve davranış normlarını da 
benimser ve yaşatırız.

1
5
6
7

2
3

4

Değer yaratan, hayata anlam katan, 
mutlu, gücünü çalışanlarından 
alan bir organizasyon yaratmak ve 
yaşatmak için Borusan Burada
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Grup Şirketleri

Grup Şirketleri

Türk çelik boru sektörünün öncü kuruluşu
olan Borusan Mannesmann, Avrupa, Asya ve
Kuzey Amerika kıtalarındaki 7 tesisi ve
2.187 çalışanıyla güvenilir bir dünya markası
olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Ürün gamında
4.000’den fazla ürün bulunan Borusan
Mannesmann 1,4 milyon tonluk üretim
kapasitesi ve yüksek satış hacmi ile Avrupa’da
ve dünyada çelik boru sektörünün önde gelen
üreticileri arasında yer alıyor.

Borusan Mannesmann, yüksek katma değerli
enerji ve otomotiv sektörlerinden, inşaat,
altyapı ve beyaz eşya sektörlerine kadar geniş
bir yelpazede ürettiği yüksek teknoloji ürünü
çelik boruları 70’ten fazla ülkeye ihraç etmekte;
TANAP, Türk Akım gibi önemli uluslararası enerji
hatlarının boru tedarikçiliğini üstlenmiştir.

Stratejik Konumlandırma

Borusan Mannesmann, yüksek katma değerli
ürünlere odaklı, ana ürün pazarlarında üretim 
ayak izine sahip, dünya çapında tanınan lider
çelik boru ve tamamlayıcı çözüm tedarikçisi
olmak vizyonuyla kendini Türkiye, Avrupa ve
ABD gibi önemli pazarlarda da önde gelen
çelik boru üreticilerinden biri olarak
konumlandırmaktadır.

Şirket’in başlıca rekabet üstünlükleri
şu şekildedir:

• Doğru coğrafyalarda, yüksek katma
 değerli ürünlere yatırım yapmaya yönelik kârlı
 bir büyüme stratejisi;
• 1,4 milyon ton üretim ile Avrupa liderleri
 arasında
• Birinci kalite satış tonajının yaklaşık %62,5’inin
 global pazarlara yönlendirilmesiyle elde edilmiş
 küresel rekabet gücü;

• Birinci kalite ürün cirosunun dörtte üçünü
 yüksek katma değerli ürün satışından elde
 etme becerisi;
• Büyük çaplı spiral kaynaklı hat borularında,
 yüksek katma değerli pazarlarda 
   sürdürülebilir ve kârlı iş modeli;
• Kuzey Amerika sondaj ve kuyu borusu
 pazarının, katma değeri yüksek ürünlerinde,
 en kârlı ve en çok tercih edilen oyuncu olma
 hedefi;
• Amerikan OCTG (petrol, doğal gaz, 
   pazarının önde gelen şirketlerinden biri;
• TANAP, Türk Akım, Gulf Coast Express,
 Lone Star Express, Gas System gibi
 uluslararası enerji hatlarının boru tedarikçisi;
• Otomotiv sektörüne yönelik özel borularda,
 iç piyasada pazar liderliğini koruma, 
   Avrupa’da ise en büyük dikişli soğuk çekme   
 üreticisi olma hedefi;
• Operasyonlarda rekabet üstünlüğü ve
 verimliliği artıran çözümler sunan
 dijitalleştirilmiş iş süreçleri;
• Yüksek katma değerli yeni ürün ve süreçlere
 yatırım stratejisiyle müşterilerin 
   beklentilerine hızlı ve yenilikçi çözümler;
• Yenilikçi ürün ve yeni iş modelleri stratejisi
 ışığında mevcut pazarlardaki lider konumunu
 sürdürülebilir kılmanın yanı sıra niş ve yeni
 pazarlara penetrasyon stratejisi.
• Türkiye’de CDP’ye yanıt veren çelik boru
 sektöründeki ilk şirket.
• 2021 yılında 20 milyon dolar tutarında
 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)
 odaklı işletme kredisi kullanıldı.
• ISO 14064 ile sera gazı hesaplaması
 doğrulanarak karbon ayak izi azaltımı
 konusunda önemli bir aşama kat edildi.
• 2021 yılında Borusan Mannesmann’ın
 ilk sürdürülebilirlik raporu yayınlandı.

Borusan Mannesmann

Borusan Mannesmann 1,4 milyon tonluk üretim 
kapasitesi ve yüksek satış hacmi ile Avrupa’da 
ve dünyada çelik boru sektörünün önde gelen 
üreticileri arasında yer alıyor.

Üretim
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Grup Şirketleri

1990 yılında Türkiye’nin ilk özel ve en büyük
ikinci yassı çelik üreticisi olarak kurulan Borçelik,
faaliyetlerine 1994 yılında “soğuk haddelenmiş
rulo sac” üretmek üzere başlamıştır. Borçelik;
1994, 2003 ve 2008 yıllarında toplam
530 milyon ABD doları düzeyinde yatırım
gerçekleştirerek üretim kapasitesini
1,5 milyon tona yükseltmiştir. Üç soğuk
haddeleme ve üç sıcak daldırma galvaniz hattı
ve 900 bin ton galvaniz kapasitesi ile Türkiye’nin
en büyük üretim kapasitesine sahip ve en yüksek
kaliteli galvanizli çelik üreticisi konumunda olan
Borçelik, iş süreçlerini dünyanın en büyük çelik
üreticilerinden ArcelorMittal ve Borusan Holding
ortaklığıyla başarıyla sürdürmektedir.

Borçelik markasıyla toplam 1,5 milyon ton
üretim kapasitesine, dünya standartlarında
çelik servis merkezi hizmetlerinin Türkiye’deki
ilk uygulayıcısı Kerim Çelik markasıyla toplam 
500 bin ton metal işleme kapasitesine sahip 
olan Şirket, 2021 yıl sonu itibarıyla Borçelik 
markası ile 1,3 milyon ton, Kerim Çelik
markasıyla 595 bin ton sevkiyat
gerçekleştirmiştir.

Stratejik Konumlandırma

Borçelik, vizyonu doğrultusunda hedef
bölgesindeki kilit sektörlerde; müşteriye yakın,
verimli, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler
kullanarak lider yassı çelik çözüm sağlayıcısı
olmayı hedeflemektedir. 

Şirket’in rekabet
üstünlükleri aşağıdaki gibidir:

• Türkiye’nin ilk özel yassı çelik üreticisi olarak
 edinilen kapsamlı deneyim ve bilgi birikimi,
• Türkiye’nin en büyük üretim kapasitesine sahip
 ve en yüksek kaliteli galvanizli çelik üreticisi,
• Türkiye sıcak daldırma galvanizli sac
 sektöründe pazar lideri,
• Büyük sanayicilerin ana tedarikçisi,

• Borçelik markası ile toplam 1,5 milyon ton
 üretim kapasitesi, Kerim Çelik markası ile çelik
 servis merkezi faaliyetleri kapsamında esneklik
 ve pazara girme avantajı sağlayan toplam
 500 bin ton metal işleme kapasitesi,
• Kerim Çelik, 50 yılı aşkın deneyimi ile dünya
 standartlarında çelik servis merkezi
 hizmetlerinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı,
• Dünya çelik sektörü lideri ArcelorMittal ile
 stratejik ortaklık.

Sürdürülebilir Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

2021 yıl sonu itibarıyla 1,9 milyon ton
seviyesinde satış gerçekleştiren Şirket’in toplam
ihracat satışları ise 389 bin ton seviyesinde
gerçekleşmiştir. COVID-19 salgını süresince
“Çalışanımı, işimi, paydaşımı korurum”
inisiyatifiyle üretimde devamlılığı sağlayarak
başarılı bir süreç yöneten Borçelik, 2021
yılında da rekabet avantajı yaratılabilen ihracat
pazarlarını yakından izleyerek iç talep daralması
yaşanan dönemlerde ihracatını artırmış, daha
sonrasında artan iç piyasa taleplerini
karşılayarak çevik aksiyonlarla iş sonuçlarına
olumlu etki sağlamıştır. İyi bilinen ticari
kabiliyetleri ve katma değerli operasyonlara
özel odağı ile Borçelik, 2021 faaliyet yılında da
paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmaya
devam etmiştir.

2021 yılında Türkiye’nin soğuk sac ve galvanizli 
sac ihracatının %13’ünü gerçekleştiren Borçe-
lik, 36 ülkeye ihracat yaparak Türkiye ekonomis-
ine güçlü desteğini bu yıl da sürdürmüştür.

Borçelik, önceki yıllarda olduğu gibi 2021
yılında da yüksek bir kapasite kullanım oranına
ulaşmıştır. Otomotiv ve beyaz eşya
sektörlerindeki güçlü ihracat performansı,
Borçelik’ in iç piyasa satışlarında pazar payını
korumasını sağlarken, güçlü ihracat pozisyonu
Şirket’in yüksek bir kapasite kullanım oranı ile
üretim yapmasına etki etmiştir. Ar-Ge,
inovasyon ve dijitalleşme girişimleri, Şirket içinde
maliyet azaltma, verimlilik, sürdürülebilirlik,

sağlık ve güvenlik 
odağında, Şirket 
dışında ise yeni ürünler, 
Endüstri 4.0 teşvikleri 
ve güçlendirilmiş müşteri 
hizmetleri odağında
olmak üzere 2021 yılında 
da devam etmiştir.

2020 
YURT İÇİ: 1.428 
İHRACAT: 332

2021 
YURT İÇİ: 1.520
İHRACAT: 389

Grup Şirketleri
Borçelik

Toplam Satışlar (Bin Ton): 

Borçelik, 2021 yılında da COVID-19 salgını
koşullarına uyum sağlayarak belirlediği ana 
stratejiler olan İş Güvenliği, Sürdürülebilirlik, 
Dijital Dönüşüm, Yenilikçi Ürün ve 
Hizmetlerin Geliştirilmesi gibi alanlarda 
güçlü adımlar atmıştır. 

Üretim
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Sürdürülebilirlik hedeflerine uygun, yüksek 
katma değerli malzemeleri üreterek global 
arenada vazgeçilmez bir oyuncu olmayı 
amaçlayan Borçelik, çevreye ve sosyal 
sorumluluğa duyarlı çelik üretimi üzerine 
kurulan ve bu konuda çelik sektörüne özel 
standardizasyonu hedefleyen dünyanın ilk 
organizasyonu ResponsibleSteel’e üye olarak 
kabul edildi. 

Dünyanın önde gelen çelik üreticileri ve 
çelik derneklerinin üye olduğu organizasyon 
kapsamında Borçelik, sosyo-ekonomik ve 
çevresel sürdürülebilirlik konularını kapsayan 
ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından 
denetlenen ResponsibleSteel standartlarını 
oluşturmayı ve bunlar doğrultusunda 
çalışmalarını sürdürmeyi taahhüt ediyor. 
Şirket, tüm süreçlerini bu standarda göre 
uyumlandırarak sürdürülebilirlik konusunda 
prestijli “ResponsibleSteel Site” sertifikasını 
almayı hedefliyor.

 

Borusan Holding ve ArcelorMittal ortaklığı ile 
faaliyetlerini sürdüren Borçelik, sürdürülebilirlik 
hedefleri doğrultusunda ING Türkiye’den 10 
milyon avroluk kredi sağladı. Sağlanan kredi 
Borçelik’in, Borusan Grup sürdürülebilirlik 
stratejileri kapsamındaki iklim kriziyle mücadele 
hedefiyle, enerji verimliliğinin sağlanması ve 
karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik 
kullanılacak. Kredi ile gerçekleştirilecek yatırım, 
şirketin sürdürülebilirlik performansını da 
artıracak. Bu yeşil kredi, Borçelik proseslerinde 
kullanılan yenilenebilir enerji oranının ve 
verimliliğinin artırılması, düşük karbonlu yeni 
teknolojilere yatırım yapılması gibi Borçelik’in 
sürdürülebilirlik ve değer yaratma performansını 
iyileştirici konularda kullanılacaktır.

Grup Şirketleri

Grup Şirketleri
Borçelik

Borçelik, çevreye ve sosyal sorumluluğa duyarlı 
çelik üretimi üzerine kurulan ve bu konuda çelik 
sektörüne özel standardizasyonu hedefleyen 
dünyanın ilk organizasyonu ResponsibleSteel’e 
üye olarak kabul edildi. 

Üretim
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Grup Şirketleri

Sektöründe Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip motor supabı üreticisi ve
dünyanın lider otomobil markalarının supap tedarikçisi olan Supsan, yarım yüzyıllık
deneyimiyle 2021 yılı faaliyet döneminde de paydaşları için sürdürülebilir değer
yaratacak faaliyetlerini sürdürmüştür. COVID-19 etkilerinin devam ettiği
2021 yılında da çalışanlarını korumaya yönelik aldığı önlemleri uygulamaya
devam eden Supsan’ da üretim kesintisiz bir şekilde devam etmiştir.

Stratejik Konumlandırma

Borusan Holding kuruluşu olarak faaliyet gösteren Supsan, aşağıda yer alan
rekabet üstünlükleri sayesinde rakipleri karşısında fark yaratan iş süreçlerine
imza atmaktadır:

• Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip ve en büyük motor supabı üreticisi,
• Supap imalatına yönelik en son teknolojik üretim tekniklerinin uygulayıcısı ve
 Türkiye’de seri sodyumlu supap üretimi yapan ilk tesis,
• Yurt içi OEM ve yedek parça pazarında lider,
• Otomotiv yedek parça pazarındaki ihtiyacı karşılamak odaklı şirket stratejisi ve
 otomotiv sektöründe hassas parça üreticisi olma yolunda çalışmalar,
• Supap üretiminin yanında turbo ve itici çubuk üretimine de geçen ve otomotiv   
 parçalarında geniş ürün yelpazesine sahip marka, 
• Turbo üretiminde her yıl daha fazla müşteriye ulaşma kabiliyeti,
• 50 farklı ürün gamı ile yedek parça pazarında geniş ürün yelpazesi,
• Yaptığı Ar-Ge yatırımları ile müşterilerine tasarım, analiz desteği verebilme,
  motor test odası altyapısıyla test ve validasyon imkânları,
• Endüstri 4.0 kapsamında süreçlerin dijitalleşmesi ve robotik uygulamalara
 yönelik proje çalışmaları,
• Her nevi supabı üretebilme yeteneği,
• IATF 16949, ISO 45001, ISO 14001, Ford Q1 sertifikalarıyla OEM
 müşterilerinin tüm beklentilerini karşılayan altyapı,
• Motor test altyapısı.

Grup Şirketleri
Üretim Supsan
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Grup Şirketleri

Borusan Cat, “Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm
Üretiriz” şirket amacı ile Türkiye, Kazakistan, 
Kırgızistan, Uzak Doğu Rusya, Azerbaycan ve 
Gürcistan’da 3.000 kişiden oluşan ekibiyle
dünyanın farklı coğrafyalarında müşterileri için 
etkin çözümler üretmeye 2021 faaliyet 
döneminde de devam etmiştir. Dünyanın önde 
gelen Caterpillar® temsilcileri arasında
gösterilen ve çok sayıda alanında lider markanın 
da temsilciliklerini yürüten Borusan Cat, şirket 
DNA’sını oluşturan çözüm üretme odaklı
stratejik inisiyatifleriyle altı ülkede faaliyetlerini
başarıyla sürdürmekte ve paydaşları için
sürdürülebilir değer yaratmaktadır. Sağlam
finansal yapısı, disiplinli yönetim anlayışı,
geliştirdiği dijital araçların hızlı entegrasyonu,
kurduğu kesintisiz, şeffaf iletişim sayesinde odak
alanında olan hedeflerini eksiksiz bir biçimde
gerçekleştirirken müşteri memnuniyetini en üst
düzeyde tutmuştur.

Borusan Cat, COVID-19 salgınının olumsuz
etkilerinin yanı sıra makro ölçekli değişimler,
operasyonlarının sürdüğü bölgelerde yaşanan,
siyasi, ekonomik ve sosyal belirsizliklere karşı
kurduğu sağlam yönetişim anlayışıyla dinamik
bir süreci başarıyla yönetmiştir. Borusan Cat,
altı ülkede yürüttüğü operasyonlarında, katma
değerli çözümleriyle müşterilerinin beklentilerini
karşılamıştır. Şirket bu süreci, ekibini,
müşterilerini, işini ve toplumu koruma
öncelikleriyle yönetmiştir. Borusan Cat, 2021
faaliyet döneminde ileri teknoloji ve dijitalleşme
alanında yatırımlarına devam ederken,
operasyonel mükemmelliğini artırma ve
sürdürülebilirlik yönündeki çalışmalarını da
sürdürmektedir.

Stratejik Konumlanma

Borusan Cat, sektördeki güçlü konumunu
yanda yer alan rekabet üstünlükleriyle
korumakta ve faaliyetlerini başarıyla
sürdürmektedir:

• Müşterilerin çözüm ortağı ve güvenilir bir
 danışmanı olarak çalışmalarını sürdürür.
• Çalışan, müşteri odaklı, çevik ve yalın bir
 organizasyon yapısına sahiptir.
• Farklı coğrafyalarda edinilmiş uzmanlık ve
 tecrübesi bulunur.
• Gelişmiş mühendislik ve proje yönetimi
 yetkinlikleri sayesinde, entegre anahtar teslim
 çözümler sunar.

• Yapay zeka araçlarının aktif kullanımı ile
 sahadan sürekli veri akışı ve analizi yapılabilir.
• Borusan Cat, 2021 yılında da müşterilerinin
 tüm ihtiyaçlarına cevap vererek, müşteri
 memnuniyet skorlarını artırmayı başarmıştır.

Grup Şirketleri
Makina ve Güç Sistemleri Borusan Cat
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Grup Şirketleri

Grup Şirketleri
Makina ve Güç Sistemleri Borusan Cat
İnşaat Endüstrisi 

• Yıl boyunca görülen değişken pazar koşullarına
 rağmen, Borusan Cat inşaat endüstrisi pazar
 payı hedeflerine ulaşmayı başarmıştır. Faaliyet
 gösterilen 6 ülkede İnşaat Endüstrisi (CI)
 pazarı %76 büyümüştür. 

• B’Daha iş modeli ile geçen yılın aynı dönemine
 kıyasla Revizyonlu komponent satış gelirleri
 %35, satın alan müşteri sayısı %106 artmıştır. 

• 6 ülkede her iki yeni makinadan biri Müşteri
 Değer Anlaşması (MDA) ile satın alınmış,
 devam eden MDA’lar için % 60 sözleşme
 yenileme oranı yakalanmıştır. 6 ülke
 3 endüstride MDA adetleri 2020 yılına göre
 %15 artış göstermiştir. ‘CVA Flexi’
 anlaşmalarımız ile endüstrideki toplam
 makinaların %40’ına ulaşılmıştır.

• Türkiye’de retail segmentinde sürdürülebilir
 büyüme stratejisi doğrultusunda BCP
 (Building Construction Products)
 ürün grubunda çift haneli kârlılık seviyesi
 gerçekleştirilmiştir.

• Bir önceki yıla kıyasla, asfalt makinaları
 ürün grubundaki satışlar %50, pazar payı
 yarım puan artmıştır.
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Grup Şirketleri

Grup Şirketleri
Makina ve Güç Sistemleri Borusan Cat
Madencilik Endüstrisi

• Yıl boyunca piyasalarda yaşanan değişimler
 ve dönüşümlere, müşterileri odağında özel
 çözümler üreten Borusan Cat, madencilik
 endüstrisinde senelik planlanan hedeflerin
 üzerinde finansal sonuçlar elde etmiş, finansal
 anlamda rekor bir sene yaşamıştır.

• Yer üstü madenciliği alanındaki lider konum,
 tüm coğrafyalarda korunmuştur.

• Yer altı madenciliği konusunda tüm
 coğrafyalarda faaliyetler devam etmektedir.
 Türkiye yer altı madenciliği alanında çalışmalar
 hızlandırılmış ‘Verimli Madencilik’ anlayışı ile
 iş ortaklarına ürün denemeleri gerçekleştirilmiş
 ve olumlu sonuçlara ulaşılmıştır.

• 2021 itibarıyla saha yönetimi ve madencilik
 ekipmanlarının dijitalleşmesi için önemli
 inisiyatiflerin temelleri atılmıştır.
 Sürdürülebilirliği merkezine alan Borusan Cat,
 verimli kaynak yönetimi, yeni normal kuralları
 ve dijital çözümlerinin sahaya uygulanması ile
 kesintisiz hizmet sağlamaya devam etmiştir.

Türkiye yer altı madenciliği alanında, 
çalışmalarımız hızlanarak 
“verimli madencilik anlayışı” ile iş ortaklarımıza 
ürünlerimizin denemeleri gerçekleşmiş ve önemli 
ölçüde olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. 
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Grup Şirketleri

Grup Şirketleri
Makina ve Güç Sistemleri Borusan Cat
Enerji ve Ulaşım Endüstrisi 

• Borusan Cat, römorkör pazarındakini payını
 %82 olarak korurken, marin segmentinde
 son yıllardaki en yüksek müşteri memnuniyet
 skorunu elde etmiş, Türkiye marin pazar
 payını da önemli ölçüde artırmıştır.

• Kuzey Avrupa ülkelerinde kullanılmak üzere
 üretilen gemi projelerine yapılan deniz motoru
 ve jeneratör satışlarında önemli referanslar
 edinilmiştir.

• Müşterilerin acil durum ihtiyaçlarına yönelik
 tasarlanan yeni Cat GC dizel jeneratör
 serilerinin lansmanı yapılmıştır.

• Tüm ülkeler toplamında yaklaşık 300 retail
 ünitesinin (1000 KVA altı) 2021 yılında
 teslimi gerçekleştirilmiştir.

• Veri merkezi projelerine yönelik en uygun
 ve güvenli çözümler müşterilere sunulmuştur.
 2021 yılı sonu itibarıyla 106 adet jeneratör
 ile 171MVA kurulu güce ulaşılmış veri merkezi
 çözümü bulunmaktadır.

• Endüstriyel motor fırsatlarına yönelik artan
 talep ile 2021 yılında 40 adet endüstriyel
 motor satılmıştır.

• Biyogaz ve çöp gazı yakarak elektrik üreten
 projelerimizi genişletirken kojenerasyon
 fırsatlarına odaklanılmış, Türkiye’de adetsel
 pazar payı %33’ten %36’ya çıkartılmıştır.

• 2021 yılında, EAME bölgesinde uzatılmış
 garanti satışları kapsamında 1. sıradaki
 distribütör olunmuştur. Müşteri destek
 hizmetleri kapsamında sunulan e-ticaret
 çözümlerinin satış hacmi 3 milyon $’a
 ulaşmıştır. 12,6 milyon dolar gelir sağlayan
 aktif Müşteri Destek Anlaşmalarının (MDA)
 sayısı 3200’ün üzerine çıkmıştır.

• Borusan Cat’in yapay zekâ araçlarıyla
 müşterilerine değer yaratmaya devam ettiği,
 internet bağlantısı ile üniteye ait verilerin
 görüntülenebileceği (Cat Connect) ünite
 sayısı 1100 üniteyi geçmiştir.

• Petrol segmentinde 24 motor revizyonu içeren
 2 milyon avroluk müşteri destek sözleşmesi
 yapılmıştır.
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Borusan Otomotiv Grubu; Borusan Otomotiv 
İthalat, Borusan Otomotiv Pazarlama, Borusan 
Oto ve Borusan Oto Kıbrıs, Borusan Otomotiv 
Premium, BOM Motor Sporları olarak altı 
şirketiyle premium otomobil segmentinde hizmet 
vermektedir.

Borusan Otomotiv İthalat, 35 yılı aşkın süredir 
Türkiye’de BMW, MINI ve BMW Motorrad 
markalarının distribütörlüğünü yürütürken, 
Borusan Otomotiv Pazarlama ise Jaguar ve Land 
Rover markalarının distribütörü olarak hizmet 
vermektedir. 

Borusan Otomotiv Grubu, 22 adet Yetkili 
Satıcı ve 42 adet Yetkili Servis ile faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Borusan Oto ise, Borusan 
Otomotiv’in Türkiye’de temsil ettiği tüm 
markaların satış ve satış sonrası hizmetlerinde 
faaliyet göstererek, Borusan Otomotiv Yetkili 
Satıcısı ve Yetkili Servisi olarak 11 tesisinde, 
Borusan Oto Kıbrıs ise Jaguar ve Land Rover 
Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi olarak Kuzey 
Kıbrıs’taki tesisinde müşterilere en iyi deneyimi 
sunmak odağıyla hizmet vermektedir.

Borusan Oto, 2021 yılında Diyarbakır’da 
BMW’nin yeni kurumsal kimliğinin dünyada ilk kez 
uygulandığı ve BMW Store adını verdikleri yeni 
konsept tesisiyle, Borusan Oto Diyarbakır BMW 
ve BMWi Yetkili Satıcısı olarak hizmet vermeye 
başlamıştır.

Borusan Otomotiv Premium ise bir Borusan 
Otomotiv Grubu iştiraki olarak 2012 yılından 
itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir ve Borusan 
Otomotiv’in distribütörlüğünü yaptığı BMW, 
MINI, Jaguar ve Land Rover marka otomobillerin 
uzun dönem kiralama, finans, kasko tüm yetkili 
satıcılarında sunmaktadır. İkinci El operasyonunda 
ise her marka, model ve yaşta araç takas ve ikinci 
el satım hizmetlerine ek olarak, BMW Premium 
Selection, MINI Next, Jaguar Approved ve Land 
Rover Approved programları ile genişletilmiş 
güvenceye sahip otomobillerin sunulmasına da 

destek vermektedir.

Ayrıca Türkiye’de motor sporlarının gelişimine 
ve Türkiye’nin yurt dışında tanıtımına katkıda 
bulunmak amacıyla Borusan Otomotiv tarafından 
2008 yılında kurulan ve bu süreçte 4 kıtada, 20 
ülkede, 36 farklı pistte gerçekleştirilen 370’ten 
fazla yarışta start almış ve 18 şampiyonluk 
kazanmış olan Borusan Otomotiv Motorsport 
(BOM), bünyesinde BOM Akademi, BOM 
E-Team ve BOM Karting departmanlarını 
barındırmaktadır. 2015 yılında kurulan BOM 
Akademi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye 
Otomobil Sporları Federasyonu lisanslı 
eğitim kurumu olarak hizmet vermektedir. 
BOM E-Team, 2018 yılında yükselen e-spor 
endüstrisinde yer almak ve bu alanda Türkiye’yi 
temsil etmek amacıyla kurulmuştur. BOM 
Karting ise 2020 yılında motor sporlarına genç 
sporcular kazandırmak ve bu sporun altyapısının 
gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 
kurulmuştur.

Stratejik Konumlandırma

Borusan Otomotiv, Borusan Oto ve Borusan 
Oto Kıbrıs, Borusan Otomotiv Premium, BOM 
Motor Sporları aşağıda yer alan vizyon, misyon 
ve stratejik hedefler ışığında güçlü bir sinerji 
yaratarak katma değer odaklı iş süreçlerine imza 
atmaktadır.

Türkiye’nin elektrifikasyon dönüşümüne öncülük 
eden Borusan Otomotiv, sürdürülebilirlik ve
elektrikli mobilite vizyonu doğrultusunda
otomotiv distribütörlüğü alanında ilk Yeşil
Finansman (Green Loan) kredisine imza attı. 
HSBC Türkiye aracılığıyla temin edilen 3 yıl 
vadeli 45 milyon avro tutarındaki kredi elektrikli 
ve hibrit otomobil ithalatı için kullanılacak.

Grup Şirketleri

Grup Şirketleri
Borusan Otomotiv GrubuOtomotiv

Borusan Otomotiv Grubu, 22 adet Yetkili
Satıcı ve 42 adet Yetkili Servis ile
faaliyetlerini sürdürmektedir. Borusan Oto ise,
Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili
Servisi olarak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta toplam
11 tesisi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

24



Grup Şirketleri

Borusan Otomotiv
• Premium otomobil ve motosiklet segmentinde,   
 öncü ve tercih edilen ilk şirket olmayı,

• Türkiye otomotiv sektörünün elektrifikasyon
 dönüşümünde öncü olmayı,

• Otomotiv sektöründe yenilikçi ürün ve
 hizmetler ile müşterilere eşsiz bir deneyim ve
 paydaşlara sürdürülebilir değer sunmayı,

• Müşterileri iyi tanımayı ve tüm temas
 noktalarında güven ve destek ile sürdürülebilir
 ilişkiler aracılığıyla özelleştirilmiş, entegre,
 şeffaf ve değer odaklı hizmetler sunmayı,

• Otomotiv endüstrisinde eşitlik ilkelerine
 saygı duyan ve yaratıcılığı ve yüksek
 performansı teşvik eden pozitif bir ortamda
 çalışanların gelişimini destekleyen, en çok
 tercih edilen şirket olmayı,

• Borusan Otomotiv’in temsil ettiği markaların
 değerlerine uygun olarak tüm paydaşlar için
 değer yaratarak premium otomobil ve
 motosiklet segmentlerinde en beğenilen marka
 olmayı,

• Dijital çözümlerin uygulanmasında ve
 teknolojisiyle öncü bir şirket olmayı ve yalın,
 yenilikçi ve veri odaklı karar verme süreçleri
 ile müşterilere, çalışanlara ve tüm paydaşlara
 kusursuz bir deneyim sunarak değer yaratmayı
 amaçlamaktadır.

Borusan Oto
• Borusan Otomotiv’in temsil ettiği tüm
 markaların satış ve satış sonrası hizmetlerinde
 yetkili perakende teşkilatı içinde %55’ten fazla
 paya sahiptir.

• Borusan Oto, Borusan Otomotiv Grubu’nun
 müşteriyle temas ve iletişim halindeki tarafı
 olması nedeniyle müşterilere en iyi deneyimi
 sunmaya odaklanmaktadır.

Borusan Otomotiv Premium
• Borusan Otomotiv müşterilerine kredi, sigorta
 çözümleri ve uzun dönem kiralama hizmetleri
 sunmayı hedeflemektedir.

• İkinci el satış hizmetlerine yönelik girişimleri
 yönetmektedir.

• Geleneksel uzun dönem filo kiralama
 çözümlerine kıyasla kişiye özel ve esnek
 çözümlerle, Borusan Otomotiv Grubu’na
 sadakati ve memnuniyeti yüksek müşteri kitlesi
 kazandırmaktadır.

BOM Motor Sporları 
BOM Motor Sporları bünyesinde bulunan                    
Borusan Otomotiv Motorsport, Türkiye’de      
motor sporlarının ve Türk sporcuların 
gelişimine  katkı sağlarken Türkiye’nin 
tanıtımına da katkıda bulunmayı,

BOM Karting motor sporlarına genç sporcular 
kazandırmak ve bu sporun altyapısının 
gelişmesine katkıda bulunmayı, 

BOM Akademi sosyal sorumluluk bilinci 
ile pistlerde elde ettiği tecrübeyi sürüş 
eğitimleriyle sürücülere aktarmayı,

BOM E-Team ise yükselen e-spor 
endüstrisinde yer almak ve bu alanda 
Türkiye’yi temsil etmeyi amaçlamaktadır.

Grup Şirketleri
Borusan Otomotiv GrubuOtomotiv

2021 yılında Borusan Otomotiv Grubu 
tarafından gerçekleştirilen tamamen elektrikli 
araç satış adeti: 914 

842
BMW

41
MINI

31
JAGUAR
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Grup Şirketleri

2019’dan bu yana %100 Borusan şirketi ve
Türkiye’deki ilk çok markalı ikinci el araç ihale
platformu olan Borusan Araç İhale, Borusan
Grubu’nun genişleyen otomotiv bayi ağının
vazgeçilmez bir parçasıdır. Şirket’in 2021 sonu
itibarıyla 11.709 alıcı üyesi bulunmaktadır.
Türkiye’nin lider çok markalı ikinci el araç ihale
platformu olan Şirket, 2001 yılından bu yana;
operasyonel filo kiralama şirketleri, galeriler,
yetkili satıcılar, bankalar, sigorta şirketleri,
distribütörler ve ticari filolardan tedarik edilen
ikinci el araçlarla üye bayiler için ihaleler
düzenlemektedir.

Stratejik Konumlandırma

Borusan Araç İhale, ikinci el araç sektöründe
yer alan çok kanallı ve çok markalı lider ihale
şirketidir. Borusan Araç İhale, satıcılar ve alıcılar
arasında güvenilir lider ihale servis sağlayıcısı
olarak rakiplerinden ayrılmaktadır.

• Borusan Araç İhale, ihale kanallarını
 çeşitlendirmiş ve 2019 yılında müşterilerine
 hızlı satış ve premium fiyatlar sunmayı
 başarmıştır.
• CRM sisteminin hayata geçirilmesi ile Şirket,
 tüm müşteri faaliyetlerini merkezi olarak
 yönetmeye ve müşterilerine daha
 kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmaya
 başlamıştır.
• Grup şirketi Borusan Lojistik ile iş birliği içinde
 olan Borusan Araç İhale, sabit/mobil
 muayene ve depolama ile değerleme gibi diğer
 katma değerli hizmetlere ek olarak ülke
 çapında lojistik hizmeti de sağlayabilmektedir.
• Borusan Araç İhale, API tabanlı fiyatlandırma
 sistemi sayesinde otomotiv şirketlerine kolay
 entegre edilebilen B2B değerleme hizmeti de
 sunmaktadır.
• 7/24 Fiyat, gerçek satış verilerine dayanan
 hesaplama özelliğiyle piyasadaki rakiplerinden
 farklılaşmaktadır.

Çoğu Borusan Araç İhale’nin kendi ekibi
tarafından geliştirilen uygulamalar arasında
yeni sabit/mobil muayene aracı, saha yönetim
araçları, online hizmetlerin portalları ve bazı
mobil hizmetler bulunmaktadır. Ayrıca,
Borusan Araç İhale, muayene ve fotoğrafçılık
alanlarını muayene hatalarını en aza indirmek
ve en gerçekçi araç resimlerini elde etmek için
en son teknoloji tesislere dönüştürmüştür.

Borusan Araç İhale’nin Rekabet Avantajları

• Çok kanallı ihale ve satış yapısı,
• CRM sisteminin geliştirilmesi,
• Yeni Canlı İhale Sistemi ve yeni sistemde yer
 alan “Hemen Al” satış seçeneği,
• Borusan Lojistik ile iş birliği,
• B2B değerleme hizmetinin otomotiv
 şirketlerine entegrasyonu,
• “BiP Platformu” nda devreye alınan yeni 7/24
 fiyat hizmeti,
• Bireysel müşterilere nakit alım hizmeti veren
 Otonakit markası,
• Uygulamaların çoğunluğunun Kurum içinde
 geliştirilmesi,
• 20 yıllık deneyim, bilinirlik, müşteri portföyü ve
 hizmet kalitesi.

Grup Şirketleri
Borusan Araç İhaleOtomotiv

Borusan Araç İhale’nin  2021 sonu itibarıyla 
11.709 alıcı üyesi bulunmaktadır.
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Grup Şirketleri

Borusan Lojistik, yurt içi lojistik hizmetlerinin
bir parçası olarak kısmi kara yolu taşımacılığı,
özel dağıtım, milk run operasyonları ve araç
lojistiği dahil olmak üzere depolama ile müşteri
tesis yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Borusan
Lojistik’in kısmi dağıtım ağı, 247 dağıtım
merkezi ile 100’e yakın teslim alma ve teslim 
etme noktasını kapsamanın yanı sıra
Türkiye çapında 81 ilin herhangi birinden
diğerine taşımacılığa olanak sağlamaktadır.

Özel dağıtım ve eve teslim operasyonlarının bir
parçası olarak Borusan Lojistik, 2021 yılında
470 milyon kg yük taşımıştır. Hacimsel olarak
235 binden fazla ev teslimatı gerçekleştirmiştir.
Mükemmel müşteri deneyimini hedefleyen
“e-ticaret platformlarıyla entegre planlanmış”
teslimatlar aynı zamanda “takip edilebilirlik”
gibi dijital çözümlerle de desteklenmektedir.

1.500 m2 açık ve 93 bin m2 kapalı depolama
alanına sahip, Tepeören Deposu, Borusan
Lojistik’in ana deposu olarak faaliyet
göstermektedir. Şirket, 2021 yıl sonu itibarıyla
Türkiye genelinde 28 depoda toplam
450 bin m2 açık ve kapalı depolama alanına
sahiptir. Borusan Lojistik, kendi depolarının
yanı sıra müşterilerinin tesislerinde depolama
hizmeti de sunmaktadır.

Uluslararası Lojistik Hizmetleri

Borusan Lojistik, uluslararası lojistik
hizmetlerinin bir parçası olarak kara yolu,
demir yolu, hava yolu ve konteyner taşımacılığı
hizmetlerinin yanı sıra multimodal taşımacılık
hizmetleri de sunmaktadır.

2021 yılında Borusan Lojistik’in uluslararası
lojistik operasyonları ağırlıklı olarak Avrupa,
Kuzey Amerika, Rusya, Orta Doğu, Orta Asya
ve Uzak Doğu odağında yürütülmüştür.

Borusan Lojistik’in uluslararası kara yolu
operasyonları esas olarak Avrupa varış
noktalarına odaklanmaktadır. 2021 faaliyet

döneminde geniş bir acente ve ortaklık ağı
aracılığıyla yaklaşık 437 bin sefer
tamamlanmıştır. Hizmetler kapsamında tam
kamyon yükü ve kamyon yükünden az 
teslimatlara ek olarak intermodal
operasyonlar da bulunmaktadır.

Borusan Lojistik’in hava yolu taşıma
operasyonları 120 ülkedeki anlaşmalar ve 275
varış noktasıyla 80’den fazla hava yolunu
kapsamaktadır. Borusan Lojistik, taşınan yük
miktarı bakımından 2021 yılında da Türkiye’nin
İlk 15 IATA Acentesi’nden biri olmuştur.

Taşıma faaliyetlerine ek olarak Borusan Lojistik,
lojistik hizmetleri kapsamında taşınması
hassasiyet gerektiren proje yükleri ile ağır
kargo ve özel ekipman taşıma hizmetleri de
sunmaktadır.

YYS: Borusan Lojistik, uluslararası geçerliliği
olan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü” (YYS)
sertifikasını alarak, “İzinli Gönderici“ yetkisini
almaya hak kazandı. Ticaret Bakanlığı
tarafından aranılan emniyet ve güvenlik
koşullarını sağlayan Borusan Lojistik, İhracat
eşyasını, Gümrük idaresine sunmadan kendi
tesislerinden sevk edebilme ve  sınır kapılarından
öncelikli geçiş yapabilme hakkına sahip oldu.
Borusan Lojistik  dış ticarette, ihracatçıların
gümrük  işlemlerini çok daha  hızlı ve  kolay 
yapmasını destekleyerek ,YYS anlaşması olan
tüm ülkelerde ticarete   zaman ve maliyet
tasarrufu sağlayacak.

BİYOL: Borusan Lojistik Uluslararası kara
taşımacılığı hizmetleri arasına yeni eklediği B-Yol
projesiyle; e-ticaret lojistik hizmetlerini
başlattı ve Türk ihracatçısının ürünlerini
Almanya ve İngiltere’ye taşımaya başladı.
Almanya ve İngiltere depoları üzerinden FBA
hizmeti almak isteyen ve oradaki eticaret
depolarına ulaştırmak isteyen bireysel satıcılar
için Biyol uygulamasını başlattı. Artık Avrupada
eticaret firmaları üzerinden ürün göndermek
Borusan Güvencesiyle daha kolay. 

Stratejik Konumlandırma

Lojistik sektöründe en iyi müşteri deneyimini
sunma hedefiyle faaliyetlerini yürüten Borusan
Lojistik, bir teknoloji şirketi olarak müşterileri için
özel çözümler sunan yenilikçi dijital platformlar
geliştirmektedir. Hızlı teknoloji geliştirme ve
uzmanlığıyla Türk lojistik sektöründeki güçlü
liderliğini sürdüren Borusan Lojistik, sektörün
dijital dönüşümünü yönlendirerek sürdürülebilir
değer yaratmaktadır.

Grup Şirketleri
Borusan LojistikLojistik

Hizmet Verilen Sektörler

Borusan Lojistik’in hizmet verdiği ana sektörler, toplam 
cironun yaklaşık %70’ini temsil eden yiyecek ve içecek, 
tüketim malları, e-ticaret, dayanıklı ürünler, endüstriyel 
ürünler ve otomotiv üretimidir.

Ürün ve Hizmetler

• Yurt içi komple taşımacılık (eTA)
• Depolama, katma değerli hizmetler ve üretim lojistiği
• PDI, milk run ve otomotiv taşımacılığı
• Uluslararası lojistik hizmetleri
• Yurt içi Parsiyel ve Özel Dağıtım Faaliyetleri
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Grup Şirketleri

Borusan Limanı, hızlı büyüyen ve çeşitli ürün
gruplarını içeren bir hinterlanda açılan
konumuyla, Gemlik Bölgesi’nde stratejik bir
noktada bulunmaktadır.

Genel kargo, konteyner ve araç olmak üzere
üç farklı faaliyet alanında önemli pazar payları
ile aynı anda hizmet verebilmektedir. Farklı
segmentlerde faaliyet göstermesi, yüksek
esneklik ve kapasite kullanımı ile finansal
performansa katkı sağlamaktadır.

Stratejik Konumlandırma

Borusan Limanı, sahip olduğu ekipmanlar ve
terminal alanının yanı sıra müşteri
entegrasyonlarına olanak sağlayan güçlü bilgi
sistemi, süreç yönetiminde benimsediği
sürekli gelişim anlayışı ve demir-çelik
ürünlerinin elleçlenmesindeki tecrübesi ile genel
kargo segmentindeki müşteriler için entegre
çözüm sağlayıcısı olarak konumlanmaktadır.

Konteyner segmentinde ise güvenilir ve butik bir
hizmet sağlayıcısı olarak, müşteri odaklı
yaklaşımı, yüksek gelişine yanaşma oranı,
ekipman kullanılabilirliği, müşteri
entegrasyonları ve güçlü bilgi sistemleri ile
bölgedeki müşteri teması ve hizmet kalitesiyle
fark yaratan bir liman olarak hizmet
vermektedir.

Araç elleçleme segmentinde Türkiye’nin
en büyük üçüncü limanı olarak konumlanan
Borusan Limanı, bu alanda müşteriye özel
yaklaşımı, gerçek zamanlı ve entegre bilgi akışı
ve müşteri taleplerindeki dalgalanmalara karşı
esnek operasyon kabiliyeti ile ana müşteriye
proaktif olarak yön vermektedir.

Kilit Sektörler ve Hizmet Verilen Sektörler

Yassı Çelik ve Çelik Borular
• Demir çelik alaşımlı boru-profil, metal, döküm
 ve diğer ürünlerin üretimi

Otomotiv & Otomotiv Yedek Parça
• Otomotiv üretiminde dünya çapında merkezler
 arasında
• Türkiye’nin toplam otomobil üretiminin %60’ı

Madenler-Mermer, Krom, Çinko, Manganez
• Mermer üretiminde Türkiye’nin önde gelen
 merkezlerinden

Tekstil
• Tüm sentetik ipliklerin %75’inin üretimi
 
Ahşap, Kağıt ve Mobilya
• Türkiye’nin ilk mobilya ve ahşap ürünleri
 organize sanayi bölgesini kapsama

Grup Şirketleri
Borusan LimanıLojistik
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Grup Şirketleri

Borusan EnBW Enerji, 12 enerji santralinden 
oluşan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
kurulu gücü ve portföyü ile Türkiye’nin
ve dünyanın sürdürülebilirliğine doğrudan katkı
sağlayan ve rüzgâr enerjisi alanında lider üretim
şirketlerinden biridir. Borusan EnBW Enerji’nin
yenilenebilir enerji tesisleri, temiz enerji
üretimleriyle önemli miktarda sera gazı
emisyonuna sebep olan fosil yakıt tesislerini
ikame ederken, 2021 yılında toplam 1.300.000
ton karbon salımını önlemiştir. Borusan EnBW
Enerji’nin sürdürülebilirliğe temel yaklaşımı,
faaliyetlerinde dünyanın sürdürülebilirliğine
doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlamak ve
paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmaktır.

Stratejik Konumlandırma

Rüzgâr enerjisi alanında Türkiye’de liderliği
amaçlayan Borusan EnBW Enerji, Türkiye’nin ve
dünyanın sürdürülebilirliğine doğrudan katkıda
bulunmayı ve paydaşları için değer yaratmayı
temel bir öncelik haline getirmiştir.

Şirket aşağıdaki rekabet avantajlarına sahiptir:

• 12 enerji santralinden oluşan tamamı
 yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu
 güç ve portföy,
• İleri seviye proje yönetimi ve mühendislik
 uzmanlığıyla katma değer sağlayan
 profesyonel yatırım yönetimi,
• Uzman işletme ve bakım ekipleriyle yönetilen
 yüksek emreamadelik ve kapasite faktörüyle
 çalışan verimli tesisler,
• Rüzgâr, güneş ve hidroelektrik gibi
 yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çeşitlendirilmiş
 portföy zenginliği ve risk yönetimi,
• Gold Standard Karbon ve I-REC Yeşil Enerji
 Sertifikaları ile müşterilerin yeşil elektrik
 tedarik etmelerine ve karbon salımı
 ofsetlenmesine yönelik ürün portföyü, 
• Yenilenebilir enerji alanında mevcut iş
 modellerinde sürekli iyileştirme ve yeni iş
 modelleri ile gelişim.

Grup Şirketleri
Borusan EnBW EnerjiEnerji

2021 yılında toplam 1.300.000
ton karbon salımı önlenmiştir. 
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Kurumsal Yönetim
78 yıllık istikrarlı geçmişimizle güçlü, köklü, faydalı bir sanayi grubu olarak
ülkemize değer katıyor, üretim, makina ve güç sistemleri, otomotiv, lojistik
ve enerji sektörlerinde yeni ürün, hizmet ve iş modellerimizle öncülüğümüzü
sürdürüyoruz. Borusan’ın köklü değerleri ve kurum kültürünü benimsemiş Grup
şirketleri ve her biri sektöründe lider uluslararası ortaklarıyla üretim, hizmet
ve sanayi alanında katma değer yaratmaya devam ederken, yenilikçi ürün ve
hizmetler geliştirmeye odaklı ve ufku dünya pazarlarına açık bir vizyonla hareket
ediyoruz.

Borusan Grubu’nun yönetim merkezi olan Borusan Holding olarak, Grubun
stratejik yönlendirmeleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ile Grup,
hissedarlar ve şirketler arasında köprü görevi görüyor, faaliyetlerimizi şeffaflık,
eşitlik, sorumluluk ve hesap verilebilirlikten oluşan temel prensiplerimiz
çerçevesinde yürütüyoruz. Borusan Holding olarak Grup şirketlerimize
fikir veren; onları sorgulayan, yönlendiren ve denetleyen; ancak doğrudan
operasyonel faaliyetlerde söz sahibi olmayan bir yaklaşım sergiliyor, şirketler
tarafından belirlenen öneriler için iş birliği sağlıyor ve destek oluyoruz.

Yönetim Kurulu ve
Organizasyon Yapımız
Borusan Grubu şirketleri, Borusan Holding ve ana şirketlere azınlık paylara
iştirak eden bir portföy şirketi olan Borusan Yatırım ile Kurumsal Merkez çatısı
altında etkin iletişim ve denetim mekanizmaları temelinde yönetiliyor. Hissedar
beklentileriyle şirketler arasında bir köprü oluşturan Holding, bu çalışmaların
sistematik ve hassas bir şekilde yürütülmesine destek oluyor. Borusan Grubu’nun
üst düzey karar alma organı olan Borusan Holding Yönetim Kurulu, hissedar ve
paydaşlara karşı Grup faaliyetlerinin genel sorumluluğunu üstlenir ve bu
doğrultuda uygun hedef ve stratejileri belirler. Yönetici ve yönetici olmayan
katılımcılar ile birlikte 2’si kadın toplam 6 üyeden oluşan Kurul’da bağımsız üye
bulunmamaktadır.

Şirket Genel Müdürlerinin bağlı oldukları murahhas üyelerden oluşan Holding
Yönlendirme Kurulu, grubumuzun üst düzey yönetici platformudur. Kurul ile,
Borusan Grubu stratejisi belirlenir; uygulamaları gerçekleştiren operasyon
şirketlerine kılavuzluk sunmak amaçlanır. 

Ortaklık yapımız ve kurumsal yönetime dair detaylı bilgilere kurumsal
web sitemiz borusan.com üzerinden ulaşabilirsiniz.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI
AHMET KOCABIYIK

GRUP CEO
ERKAN KAFADAR

Borusan Holding 
Yönetim Kurulu

Borusan Holding 
Yönetimi

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ
MEHMET HAMEDİ

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ
SEMİH ÖZMEN

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ
LEVENT KOCABIYIK

YÖNETİM KURULU 
BAŞKAN YARDIMCISI
ZEYNEP HAMEDİ

GRUP CFO, 
FİNANSMAN, MALİ 
İŞLER VE ORTAK 
HİZMETLER BAŞKANI
BARIŞ HAKKI
KÖKOĞLU

GRUP İNSAN 
KAYNAKLARI VE
KURUMSAL
İLETİŞİM BAŞKANI
NURSEL 
ÖLMEZ ATEŞ

STRATEJİ VE İŞ 
GELİŞTİRME
GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI
DENİZ EMRE 
DAĞ

YÖNETİM KURULU 
BAŞKAN YARDIMCISI
NÜKHET ÖZMEN
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Ekonomik 
Performansımız

Borusan Grubu olarak 78 yıllık kurumsal
geçmişimizle ülkemize katma değer yaratıyor, yenilikçi ürün ve hizmetler 
geliştirerek, ufku dünya pazarlarına açık vizyonumuzla geleceğe ilham oluyoruz.

Grup şirketlerimiz ile birlikte yurt içinde ve yurt dışındaki 11 bini aşkın çalışanımızla 
ülkemize ve dünya pazarlarına katma değeri yüksek ürün ve hizmetler sunuyoruz.
5 farklı sektörde 14 şirketle yürüttüğümüz çalışmalarımız kapsamında;
küresel pazarların önde gelen markaları arasında yer alan ArcelorMittal, BMW, 
Jaguar, BMW Motorrad, Borusan Cat, Borusan EnBW Enerji, GIWA, Land Rover, 
MINI, Eaton, Salzgitter Mannesmann ile güçlü iş birlikleri gerçekleştiriyoruz.

YARATILAN EKONOMİK DEĞER

DAĞITILAN EKONOMİK DEĞER

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

DEVLETE SAĞLANAN FAYDALAR

SERMAYE SAĞLAYICILARA SAĞLANAN FAYDALAR

TOPLUMA SAĞLANAN FAYDALAR

TOPLAM

26,1 milyar TL

22,9 milyar TL

1,5 milyar TL

0,3 milyar TL

0,2 milyar TL

34,6 milyon TL

25,1 milyar TL

46,7 milyar TL

40,5 milyar TL

2,2 milyar TL

0,9 milyar TL

0,5 milyar TL

52 milyon TL

44,3 milyar TL

2020

2020

2020

2020 

2020 

2020 

2020 

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Gelirler

İşletme Giderleri
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İş Etiği ve Uyum

İş Etiği ve Uyum

Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizin temelinde,
şeffaflık, süreklilik, güven ve dürüstlük esaslarına
dayalı iş etiği yaklaşımı bulunuyor. Borusan
Grubu olarak; kurumsal yönetim, temel
değerlere bağlılık, etik kurallara uyum ve adaletli
davranış konularında asla taviz vermeden
kurumsal itibarımızı koruyoruz.

Borusan Grubu olarak uymamız gereken iş etiği
kuralları Borusan Grubu Etik Kurulu tarafından
belirlenmiştir. Çalışanlarımız bu alanda etik
kurallara uyulması konusunda yönlendirici olma
sorumluluğu üstlenirler.

Kurum içi politikalarımızdan oluşan ve
Turuncu Rehber adını verdiğimiz etik kodu;
insan haklarına uyumu destekler ve etik olmayan
davranışları engellemek için bize yol gösterir.
Etik konulara yönelik yönetim yaklaşımımızı da
tüm çalışanlarımız ile bu sayede paylaşıyoruz.
Turuncu Etik İhbar Hattı’mız sayesinde
çalışanlarımıza yönlendirici olma sorumluluğu
veriyoruz, hatta iletilen bildirimlerin detaylı
olarak incelenebilmesi için Borusan Grubu Etik
Kurulu’na raporlayan özel bir ekibimiz de
bulunuyor. Borusan Grubu olarak yıllık denetim
planımız içerisinde gerçekleştirilen tüm
denetimlerde hata, hile ve yolsuzluk incelemeleri
gerçekleştiriyoruz. Faaliyet yılı içerisinde
ayrımcılık iddiaları içeren bildirimler Etik İhbar
Hattı’na iletilmiş, fakat gerekli incelemeler
dahilinde iddialarının asılsız olduğu belirlenmiştir.
2021 yılında etik kurallar ve uyum çerçevesinde
80 adet bildirimin incelenmesi tamamlanmıştır.

Borusan Holding ve Grup Şirketleri, etkin bir
uyum yönetimi sağlamak adına 2021
yılında Uyum Yönetim Sistemini güçlendirmek
için KPMG Türkiye ile iş birliği yapmıştır. Hızla
değişen dinamiklerin ve regülasyonların olduğu
bir ortamda uyum konusu Borusan Grubu için
büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda
Borusan Holding ve Grup Şirketleri bünyesinde
uyum yönetimi alanında çalışan uzman ekipler
bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmekte
ve gerekli aksiyonları ivedilikle almaktadır.

Borusan Grubu olarak; kurumsal yönetim, 
temel değerlere bağlılık, etik kurallara uyum 
ve adaletli davranış konularında asla taviz 
vermeden kurumsal itibarımızı koruyoruz.
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Borusan Grubu olarak Türkiye’de kurumsal risk
yönetimi yaklaşımını uygulayan ilk gruplardan
biriyiz ve tüm grup şirketleri, faaliyet ve proje
bazlı risk çalışmalarının yürütülmesine önem
veririz. Bu kapsamda Grup şirketlerinin
iş süreçleri Holding İç Denetim Departmanımız
tarafından denetlenir; risk ve fırsat alanlarını
tespit edilerek şirketlere bu konularda gelişim
önerileri sunulur.

İç Denetim Departmanımız
gerçekleştirdiği denetimlerde süreç riskleri ve
fırsatlarının yanı sıra etik kurallara uyum, çalışan
hakları, iş sağlığı ve güvenliği gibi sosyal konuları
ve çevresel konuları da değerlendirir.

Faaliyet yılında Grup Şirketleri’nde
gerçekleştirilen denetimlerin %69’unu sosyal ve 
çevresel denetimleri oluşturmuştur. 

İç denetim süreci sonucunda tespit edilen
risklere ilişkin kontrol uygulamalarının ve
uygulamaların verimliliğinin artırılması
hedeflenir. Sistemsel kontrollerin uygulanması,
görevler ayrılığı ilkesi ve onay hiyerarşisinin etkin
bir şekilde sağlanması, dijitalleşme ve robotik
süreçlerin iş süreçlerine entegrasyonu, kontrol
bilincinin sağlanmasına yönelik eğitim, bildirim
ve duyuruların yapılması ve ilgili süreçlere ilişkin
önleyici, tespit edici ve düzenleyici kontrollerin
gerçekleştirilmesi kapsamında iyileştirme
tavsiyeleri verilir.

Raporlanan tespit ve tavsiyeler üzerine
yönetimin aldığı tedbirlerin yeterliliği ve etkinliği
risk bazlı hazırlanan yıllık denetim planında yer
alan süreç denetimleri ve bulgu takip denetimleri
ile düzenli aralıklarla incelenerek üst yönetime
raporlanır.

Entegre Risk Yönetimi ve İç Denetim

Entegre Risk Yönetimi ve İç Denetim

Faaliyet yılında Grup Şirketleri’nde 
gerçekleştirilen denetimlerin %69’unu 
sosyal ve çevreseldenetimleri oluşturmuştur.
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Entegre Risk Yönetimi ve İç Denetim

Borusan Grubunda İç Kontrol

Sürdürülebilirliği ve paydaşla ilişkilerimizin etkin
yönetimine katkı sağlamak amacıyla 2021
yılında Borusan Holding ve Grup Şirketlerinde
Genel Müdürlere bağlı İç Kontrol Fonksiyonları
oluşturulmuştur.

Risk yönetimi faaliyetinin temel sorumluluğu
şirketlerin yönetim ekiplerindedir. İç Kontrol
fonksiyonlarının amacı şirketlerde risk ve fırsat
odaklı bir yönetim kültürünün oluşmasına, şirket
içerisindeki risk ve fırsat sahipliğinin
belirlenmesine, etkin yönetim mekanizmalarının
geliştirilmesine ve kontrol edilmesine katkı
sağlamaktır.

Bugün Borusan Mannesmann Boru,
Borçelik, Borusan Otomotiv Grubu, Borusan
Cat ve Borusan Lojistik şirketlerinde görev alan
İç Kontrol liderleri, şirketlerindeki risk ve
fırsatların proaktif bir yöntemle belirlenmesi,
kategorilendirilmesi, değerlendirilmesi, aksiyon
planlarının oluşturulması, takibinin
gerçekleştirilmesi ve raporlanması süreçlerinde
aldıkları görevler ile şirketlerin iç kontrol
ortamlarının daha güçlü ve dayanıklı olmasına
destek olmayı hedeflemektedir.

Borusan Grubunda İç Kontrol Fonksiyonları
COSO İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi
Çerçevelerini baz alarak, oluşturulmakta olunan
Borusan Grubu İç Kontrol Metodolojisine uygun
olarak faaliyetlerini gerçekleştirmeyi
hedeflemektedir. 2021 yılı İç Kontrol
fonksiyonları için bir eğitim ve oryantasyon
yılı olarak gerçekleşmiş olup her bir İç Kontrol
Lideri şirketinde bir risk ve fırsat danışmanı
olarak çalışmaya başlamıştır. İç Kontrol
Liderleri, eğitim ve oryantasyon döneminde
iç kontrol, kurumsal risk yönetimi, denetim,
suistimal farkındalık, finansal okur yazarlık,
stratejik yönetim, iş geliştirme, büyüme
yönetimi, iş analizi, proje yönetimi, inovasyon,

etkili problem çözme teknikleri gibi eğitimler
almıştır. Belirtilen eğitimlere ek olarak saha
çalışmaları gerçekleştirmişler ve pratik
kazanmışlardır.  Özellikle risk ve fırsat odaklı bir
kültürün yayılımı sağlamak adına, şirket
çalışanları ve yöneticileri ile düzenli olarak bir
araya gelerek risk ve fırsat odaklı
değerlendirmeler yapmayı ve gerçekleştirmiş
oldukları çalışmalar sonucunda elde ettikleri
gelişim alanlarını bağlı oldukları şirket
yönetimine ve Borusan Holding Denetim
Kurulu’na düzenli olarak raporlamayı
hedeflemektedir.

İç Kontrol Liderleri, saha projelerine ek olarak
2021 yılı sonunda bağlı oldukları şirketlerdeki
açık olan denetim bulgularının şirket genelinde
değerlendirilmesini sağlanmıştır. Bu sayede, hem
şirket içindeki süreçlere ilişkin bilgi sahipliğinde
artış olmuş hem de risk ve fırsat bakış açısının
şirket geneline yayılmasına katkı sağlamıştır.

Borusan Holding İç Kontrol Fonksiyonu ise
Borusan Grubu genelinde iç kontrol ve risk
yönetimi faaliyetlerine yönelik çerçevenin
belirlenmesi, çerçevenin şirketlerde
uygulanması için gerekli bilgi birikiminin

paylaşılması, şirketlerde çerçeveye uyumun
gözetilmesi, iç kontrol faaliyetlerinin
koordinasyonunu sağlanması, şirketlerdeki
iç kontrol liderleri ile projeler geliştirilmesi ve
grup içerisinde sinerjinin yaratılmasını
sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca şirketlerdeki
tüm risklerin konsolide edilerek, Borusan Holding
Grup CEO ve Yönetim Kurulunun da şirketlerde
gerçekleştirilen risk ve fırsat yönetimi faaliyetleri
ve mevcut riskler ile ilgili düzenli olarak
bilgilendirilmesini sağlayacaktır.

2022 yılında riskleri entegre bir şekilde takip
etmeyi hedefleyen İç Kontrol fonksiyonları
bu amaçla Entegre Risk Yönetim sistemine
geçiş için çalışmalarına başlamış olup, 2022
ilk çeyreğinde bu yapının hayata geçirmeyi
hedeflemektedir. Entegre risk yönetimi
yaklaşımı ile Borusan Grubunun yukarıda
belirtilmiş olan şirketlerinde çevik bir yaklaşımla
risk ve fırsat değerlendirmeleri yapılacak, öne
çıkan riskli alanlar ile ilgili detaylı analiz süreç 
risk analizleri, çalıştaylar, birebir
görüşmeler olabileceği gibi kontrol öz
değerlendirmeleri şeklinde de olabilecektir.
Detaylı analizler ile ortaya konulan risk ve
fırsatların yönetiminin sağlanabilmesi adına
şirketler içerisinde iç kontrol ortamının
güçlendirilmesine ilişkin projelerin tanımlanması
sağlanacaktır. Entegre Risk Yönetimi sistemi
sayesinde ile şirketlerin risk evrenleri tek bir yapı
üzerinde toplanmış, tüm risk ve fırsat sahipleri
tarafından bilinir olacak, doğru aksiyon planları
ile şirketlerin maruz kaldığı risklerin düşürülmesi
için kapsamı bir izleme mekanizması hayata
geçmiş olacaktır. Şirket yönetimleri risklere ve
fırsatlara ilişkin bilgiye doğrudan erişim
sağlayabilecek, risk durumları hakkında bilgi
sahibi olabilecek ve gelişmeleri takip
edebilecektir.

2021 2022
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Rüşvet, Yolsuzluk ve Rekabete Aykırı
Davranışla Mücadele

Rüşvet, Yolsuzluk ve Rekabete Aykırı Davranışla Mücadele

Çıkar çatışmalarını önlemek, paydaş
ilişkilerimizi profesyonel olarak yönetmek ve
kanun dışı davranışların önüne geçmek kurum
kültürümüzü oluşturan değerlerdendir.

Paydaş ilişkilerimizi Turuncu Rehber’de açık
bir şekilde tanımlayarak paydaşlarla iletişim
yöntemlerimizi bu kurallar çerçevesinde
yürütüyoruz. Bu sayede hediye ve temsil
ağırlama, bağış ve yardım ödemeleri, kamu
ihaleleri ve çıkar çatışmaları kapsamında
yolsuzluk ve rekabet anlamında risk oluşturacak
davranışlar tespit edilerek gerekli tüm tedbirlerin
alınmasına olanak sağlıyoruz. Rüşvet, yolsuzluk,
görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlar
bütün Grup şirketleri tarafından özenle
gözetilirken, bu tür suçların ortadan kaldırılması
için uluslararası çabaları destekleriz.

Çalışma İlkeleri ve Etik Kurallarına uyumu
güvence altına almak adına çalışanlarımızı
düzenli olarak Borusan Grubu Çalışma İlkeleri
ve Etik Kuralları hakkında bilgilendirir, ihlal
iddialarını ciddiyetle inceler, ihlal halinde
iş akdinin feshine varabilecek yaptırımları
uygular, gerekli düzeltici ve önleyici aksiyonlar
alır, ilkeler ve etik kurallarında zamanın
ihtiyaçlarına göre gerekli güncelleme ve
iyileştirmeleri yaparız.

2020 ve 2021 senelerinde Borusan Grubu’nda
yolsuzlukla ilgili herhangi bir vakaya tespit
edilmemiştir.

Türkiye’de ve faaliyet gösterdiğimiz tüm 
ülkelerde, kurumsal olarak herhangi bir siyasi
düşünceyi benimsemez; siyasi kurum ve 
kişilere maddi veya ayni, doğrudan veya 

dolaylı destek vermeyiz. Kamu otoriteleriyle 
şeffaf iletişim kurar, adli rekabet yasalarıyla 
uyumlu hareket ederiz.

2020 2021

24 26%100 %100
ADET ADETORAN ORAN

İÇ DENETİM SAYISI VE YOLSUZLUK RİSKLERİNİ İÇEREN
DENETİM ORANI
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Kriz Yönetimi ve COVID-19 
ile Mücadelemiz

Kriz Yönetimi ve COVID-19 ile Mücadelemiz

• Borçelik 2021 yılında belirlediği ana
 stratejiler odağında çalışmaya devam ederek;
 müşteri özelinde yaşanan talep
 dengesizliklerini yakın tedarik zinciri kanalı
 ile yönetmiş, sevkiyatlarını başarılı bir şekilde
 koordine ederek üretim kapasite oranını yüksek
 seviyelerde tutmuştur.
• Borusan Cat, stratejik girişim odaklı bir çözüm
 ortağı olarak benimsediği dinamik strateji
 yönetimi ve proaktif bir iş modeliyle
 hizmetlerinde daha hızlı, daha yüksek kapasite
 ve verimlilikte ve standardize bir şekilde
 faaliyetlerini sürdürmektedir.
• Pandemi koşullarında artan mobilite ihtiyacı
 ve otomotiv üretiminin dünya genelinde
 sekteye uğraması ile Borusan Araç İhale’de
 araç satış bedelleri yılın son çeyreğinde önceki
 yıla göre %73 artış göstermiştir.
• Pandeminin başlangıcında yaşanan
 kapanmalar ve sanayide duruşlar elektrik
 talebini düşürmüş, 2021 yılında aşılanma ile
 birlikte toparlanma evresine giren dünyada
 elektrik tüketiminde önemli bir artış meydana
 gelmiştir. Türkiye’de elektrik tüketimi, 2021’de
 %12 artarak 327 milyar kilovatsaate
 ulaşmıştır. Gerekli tüm pandemi önlemleri
 alınarak 2020 yılında yatırım süreci devam
 eden iki büyük enerji tesisi Kıyıköy RES
 Kapasite Artışı projesinin tamamı ve Saros
 RES projesinin önemli bir bölümü 2021 yılında

 tamamlanmıştır. Borusan EnBW Enerji, Saros
 RES Projesi ile 2021 yılında toplam şirket
 enerji üretiminin %18,5’ini gerçekleştirmiştir.
• Pandemi sebebiyle OEM’lerin fabrikalarında
 duruş yaşamaları ve otomotiv fabrikalarında
 küresel çapta çip tedariği ile ilgili problemler
 yaşanmış, arz talep dengesi bozulmuştur.
 Borusan Otomotiv Grubu ve Supsan,    
 günümüzdeki otomotiv sektörü trendinde
 bu anlamda negatif şekilde etkilenirken
 Borusan Otomotiv, 2021 yılında binek 
 otomobil pazarındaki güçlü talebi yakalamış   
 ve ertelenen talepleri satışa dönüştürmeye       
 devam etmiştir. Supsan yeni projeleri ile     
   hem cirosal hem de kârlılık açısından en iyi   
   senelerinden bir tanesini geçirmeyi başarmıştır.
• Pandemi ile beraber tedarik zincirinde yaşanan
 küresel aksamalar, lojistik şirketleri için teslimat
 gecikmeleri, sıkışıklık ve daha yüksek navlun
 oranlarına yol açmıştır. Bu sayede Borusan
 Lojistik de bu trendlerden etkilenmiştir.
• Borusan Liman ise pandemi önlemleri
 sebebiyle limanlarda artan bekleme
 sürelerinin etkisiyle çevrim sürelerinin
 uzaması, kısa vadeli stok alanı ve depolama
 kapasite problemleri ile karşılaşmıştır. Aynı
 zamanda tedarik zincirinde süregelen
 konteyner ekipman eksikliğinin önümüzdeki
 dönemlerde de süreceği öngörülmektedir.

• Borusan Mannesmann, ABD’de çelik
 ithalatında getirilen %25, alüminyum
 ithalatında getirilen %10 ilave vergilerin
 yürürlüğe girmesi ve Avrupa’nın da bu
 dönemde çelik ithalatına kota ve vergiler
 getirilmesi kapsamında olumsuz etkilenmiştir.
 Faaliyet yılı içerisinde tüm dünyada yürürlüğe
 giren bu korumacı önlemler sektörde ticareti
 etkileyen en önemli faktörlerden birisi olmuştur.

#BeraberAşacağız

COVID-19 pandemisi etkilerini sürdürürken tüm çalışanlarımızın ve 
paydaşlarımızın sağlığını pandeminin ilk günlerindeki gibi korumaya özen 
gösteriyoruz. Salgın sürecini başarılı bir şekilde yürütüyor, ülkemizde ve dünyada 
örnek teşkil eden uygulamaları hassasiyetle ele alıyoruz.

Pandemi sürecinde yaşanan üretim ve tedarik zinciri sıkıntılardan etkilenirken,
bu sorunların çözümü için etkin stratejiler geliştirmeye odaklandık:
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Grup Şirketlerimizin temel stratejileri

• Borçelik Türkiye’nin en büyük üretim
 kapasitesine sahip ve en yüksek kaliteli
 galvanizli çelik üreticisi olarak kilit
 müşterilerine yakınlık, etkinlik ve inovasyon
 çözümleri sağlamak hedefindedir.

• Borusan Araç İhale, bulunduğu kanallarda
 dijital ürün ve servisler yaratarak
 penetrasyonu ve geliri artırmak üzerine
 kuruludur.

• Borusan Cat, ileri teknoloji ve dijitalleşme
 alanlarında yatırımlarına devam ederken
 operasyonel mükemmelliği artırma
 yönündeki çalışmalarını da sürdürmektedir.

• Borusan EnBW Enerji’nin temel stratejisi
 yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreterek
 şebekeye veya ikili anlaşmalarla B2B
 müşterilere satış yapmak ve bu yolla gelir
 elde etmektir. Borusan EnBW Enerji yaptığı
 yatırımları uçtan uca kendisi yöneterek
 sahip olduğu mühendislik, proje yönetimi,
 finans, sözleşme yönetimi, işletme ve bakım
 tecrübesiyle Türkiye’nin en verimli RES
 projelerine sahip olarak değer yaratır.

• Borusan Limanı benimsemiş olduğu sürekli
 iyileştirme ve verimlilik anlayışı ile
 limancılıkta genel kargo, konteyner ve araç
 faaliyet alanlarında dünya standartlarında
 hizmet veren liman işletmesi olarak tüm
 paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratmayı
 hedefler.

• Borusan Lojistik’te strateji temel olarak
 6 alanda konumlandırılır: müşteri, tedarik,
 süreç/operasyon, teknoloji, organizasyon ve
 sürdürülebilirlik. Müşterinin ve tedarikçinin ilk
 tercihi olmak, operasyonel verimin en üst
 seviyeye çıkarılması, teknolojinin verimlilik
 odaklı etkin kullanımı, sektörde öncü olmak
 hedefler arasındadır.

• Borusan Otomotiv Grubu, premium       
 otomobil ve motosiklet segmentinde öncü  
   ve tercih edilen ilk şirket olmayı hedefler ve  
 şirket genelindeki sürdürülebilirlik yol   
 haritasını topluma, çevreye ve müşterilere  
 fayda ilkesi paralelinde “Türkiye Otomotiv  
 Sektörünün Elektrifikasyon Dönüşümünde  
 Öncü Olmak” vizyonu ile belirlemiştir.

• Supsan, müşterilerin içten yanmalı motor
 projeleri için başta supap olmak üzere
 çeşitli motor parçaları tedarik etmek ve
 gittikçe hızlanan elektrifikasyon trendi
 kapsamında yeni ürünler üzerine çalışmak
 üzerine hedefler geliştirir.

• Borusan Mannesmann, yüksek katma
 değerli ürünlere odaklanan, hedef
 pazarlarda lokal üretim imkânlarına ve tüm
 ürünlerinde rekabetçi maliyet bazına sahip,
 dünya çapında tanınan, konusunda öncü
 çelik boru markası olmayı sürdürmeyi ve
 müşterilerine bütünleyici çözümler sunmayı
 hedeflemektedir.

Borusan Otomotiv
Paydaş Görüşü

Semra Sevinç
Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi
Sustainable Brands Turkey Ülke Direktörü

Bugünün dünyasında karşı karşıya olduğumuz 
ekonomik, çevresel ve sosyal riskler tüm 
sektörlerde dönüşümü zorunlu kılmıştır. 
Elektrikli araç üreticileri ve tedarikçilerinden 
finansörlere, bayilere, enerji sağlayıcılarına ve 
şarj istasyonu operatörlerine kadar tüm mobilite 
ekosistemi dönüşümünü başarılı kılmak sektör 
liderlerinin önemli hedefi olarak öne çıkıyor. Bu 
gerçek ile baktığımızda otomotiv sektörünün 
sürdürülebilirlik eksenli dönüşümünde önemli rol 
oynayacak olan elektrifikasyon dönüşümünde 
öncü olan kurumlar daha iyi geleceğin de 
mimarlarından olacaktır.

Borusan Otomotiv endüstrinin tüm paydaşları 
ile ekosistemi dönüştürmek hedefi ile başlamış 
olduğu elektrifikasyon dönüşümündeki öncü 
çalışmaları hayata geçirdi. Oldukça kapsamlı 
dönüşüm çalışmalarının kurumun stratejisinin 
de odağı olması, bu amaç ile oluşturulan 
başarılı iş birlikleri, sistematik yaklaşımları 
geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de 
Borusan Otomotiv’in sektörü şekillendiren öncü 
kurumlardan biri olacağının göstergesi olduğuna 
da inanıyoruz.

Değer zincirini kapsamında strateji 
oluşturmak, uygulama stratejilerinin SKA 
ile uyumlaştırılması, etkinin büyütülmesi ile 
ilgili çalışmalar hem Borusan Otomotiv hem 
de tüm paydaşlar için çok önemli. Borusan 
Otomotiv in başladığı elektrifikasyon dönüşüm 
çalışmalarında iş birliği yapmak daha iyi gelecek 
için birlikte çalışmaktan da ayrıca büyük 
memnuniyet duyuyoruz

Borusan Grubu olarak Türkiye ekonomisine katma değer yaratmaya devam ediyor, 
yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye odaklı ve ufku dünya pazarlarına açık bir 
vizyonla hareket  ediyoruz.

78. kuruluş yıl dönümümüzü kutlarken, başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı 
pazarlarında çelik, distribütörlük, lojistik ve enerji sektörlerinde istikrarlı büyümemizi 
sürdürüyoruz.

Holding, strateji belirleme sürecinde Grup Şirketleri ile beraber koordineli çalışır. 
Stratejiye uygunluk ve önemli gelişmeler birlikte değerlendirilir.
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Dış Trendler Riskler Fırsatlar Şirketin stratejik odak alanları
ve hedefleri

Takip edilen KPI’lar vb.

AB ülkelerine ihracata engel 
oluşturabilecek regülasyonların 
getirdiği incelemeler ve bu
incelemelerin sonucuna göre 
uygulanabilecek ilave vergilerin 
fiyatları artırması ve yurt dışı 
pazarlarına girmeyi
zorlaştırması

Avrupa Yeşil Mutabakatı Uyum,
AB Sınırda Karbon Uygulama 
Mekanizması, Emisyon Ticaret 
Sistemi (ETS), Dijitalleşme ve 
Ar-Ge

Kanada pazarında Borçelik’in 
kaplamalı ürünler damping
marjının 0 olması sebebiyle
rakiplere karşı sağlanan
avantajlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanların Gelişimi ve Bağlılığı
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Dijital Dönüşüm

Satış miksiyle bağlantılı kârlılık
optimizasyonu

Servis merkezinin büyümesi

Katma değeri yüksek yeni
ürünlerin artırılması

Kapasite maksimizasyonu ve
operasyonel verimliliğin
artırılması

ARGE ve Dijitalleşme
alanlarındaki uygulamaların
adaptasyonu

Yetenek çekme ve elde tutma

Takip edilen KPI’lar vb.

Coğrafi Ayak İzinin
Genişletilmesi

Tedarik Zinciri Ekosisteminin
Genişletilmesi

“0” İş Kazası

Üretim Maliyetleri ve
Verimlilik Artışı

Yeni Ürün Portfoyünün ve Satış
Hacmini Genişletilmesi

2050 Sıfır Karbon Salınımlı
Üretime Geçiş

• Enerji Dönüşümü
• Karbonsuzlaşma
• Sürdürülebilirlik

Riskler Fırsatlar Şirketin stratejik odak alanları
ve hedefleri

Uluslarası ticarette artan
korumacılık önlemleri

Tedarik zinciri kopmaları,
artan lojistik ve enerji maliyetleri

Tedarik zinciri kaynaklı
hammadde sağlama konusunda
riskler

Başta Kuzey Amerika
olmak üzere büyüyen
uluslarası pazarlar

Korumacılık önlemlerinin
genişlediği dönemde lokal
üretim imkânlarının
genişletilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yeni Ürün, Hizmet ve İnovasyon

Sıfır Karbon Ekonomisine Geçiş

Sürdürülebilirlik ve
Döngüsel Ekonomi

Etkin Kurumsal Yönetim
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Dış Trendler Riskler Fırsatlar Şirketin stratejik odak alanları
ve hedefleri

Takip edilen KPI’lar vb.

Malzeme tedariğinde yaşanan
sorunlar nedeniyle proje 
süreçlerinde yaşanan aksaklıklar

Elektrifikasyon, Otonom sürüş, 
Bağlı araçlar, Ortak araç 
kullanımı ve Endüstri 4.0

Yerli motor üreticilerinin
yerlileştirme projeleri, yeni
yatırımlar için sağlanan
devlet teşvikleri ve tedarik
zincirini iyi yöneterek
piyasadaki ürün bulunabilirliğine
çözüm üreterek satışları
artırmak

Dijital Dönüşüm İnovasyon ve
Ar-Ge

İklim Krizi ile Mücadele ve Sıfır
Karbon Ekonomisine Geçiş

İş Sağlığı ve Güvenliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Şirketin EV dönüşümünü
sağlayacak EV parçasını
belirlemek ve yatırıma başlamak

Robotlu otomasyon proje adedi

Yeni RPA projesi adedi

Endüstri 4.0 projesi adedi

OEE Modernize edilen
tezgah adedi

Minimum 300K €/yıl getiri ile
devreye alınan proje adedi

Supap başına su (m3/adet) ve
elektrik (kwh/adet) tüketimi

Supap başına doğrudan ve
dolaylı CO2 salımı (ton/adet)

Kadın mavi yaka çalışan oranı

FKK Hattı dışındaki kadın mavi
yaka çalışan sayısı

Kadın beyaz yaka çalışan oranı

İş kazası ve meslek hastalığı
sayısı

İş kazası ağırlık oranı - yasal

İş kazası sıklık oranı - tüm

Kapsam 1-2 karbon salımlarıSu
ps

an
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Dış Trendler Riskler Fırsatlar Şirketin stratejik odak alanları
ve hedefleri

Takip edilen KPI’lar vb.

Tedarik zinciri kaynaklı ana
ünite, yedek parça ve
hammadde temininde yaşanan 
riskler

Dijital Dönüşüm, Lokalizasyon, 
Sürdürülebilirlik, Elektrifikasyon

Müşterilerin çözüm ortağı ve
güvenilir bir danışman,

Farklı coğrafyalarda edinilmiş
uzmanlık ve tecrübe İnovasyon
ve dijitalleşme ile
kuvvetlendirilmiş katma değerli
satış ve satış sonrası çözümler

Gelişmiş mühendislik ve proje
yönetimi yetkinlikleri, anahtar
teslim çözümler

Yapay zekâ araçları ile sahadan
sürekli veri akışı ve analizi

Çevik, yılmaz ve yalın
bir organizasyon.

Müşteri İlişkilerinde
Mükemmeliyet

Dijital Dönüşüm

Yenilikçi İş Modellerinin
Benimsenmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanların Gelişimi ve Bağlığı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İklim Krizi ile Mücadele ve Sıfır
Karbon ekonomisine Geçiş

Sürdürülebilir konsolide satışlar

Stratejik yön doğrultusunda
esnek müşteri desteği satışları

Parça ve servis karının şirketin
genel giderlerini karşılama
oranının tüm ülkelerde %100’e
ulaşması

B
or

us
an

 C
at

Stratejik Yaklaşım ve Geleceğe Bakış

41



Stratejik Yaklaşım ve Geleceğe Bakış

Dış Trendler Riskler Fırsatlar Şirketin stratejik odak alanları
ve hedefleri

Takip edilen KPI’lar vb.

Tedarik Zincirinde Yaşanan
Problemler

Global çip krizinin getirdiği
üretim sıkıntıları kaynaklı
tedarik problemi

Pandemi önlemleri
kapsamındaki kısıtlamalar
kaynaklı global perspektifte
otomobil kullanım oranındaki
ve üretimindeki düşüş

Alüminyum ve demir gibi temel
otomotiv hammaddelerindeki
fiyat artışı

Dijitalleşme yarışının hızlanması

Üretim tesislerindeki
faaliyetlerde durma/aksamalar
kaynaklı arz sıkıntısı

Yaşanan ekonomik sıkıntılara
karşılık alım gücünün düşmesi

Vergi rejimlerinde ve
regülasyonlarda oluşan ani
değişiklikler

Pandemi gibi global ölçekli
sorunlar ve tedarik zinciri
aksaklıkları

Regülasyonlar ve Vergi
oranlarında değişimler

Pandemi sebebi ile ortaya çıkan
endişeler kaynaklı toplu
taşımadan uzaklaşma ve
otomobil sahiplenme isteği
kaynaklı talep artışı

Büyüyen çevre bilinci ve
farkındalığın atmasına paralel
elektrikli ve hibrit otomobillere
olan talebin gelişmesi

Online platformlara duyulan
ilginin artması

Tüketim alışkanlıklarında hızlı
değişimler

İklim Krizi ile Mücadele ve Sıfır
Karbon Ekonomisine Geçiş

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Müşteri İlişkilerinde
Mükemmeliyet

Çalışanların Gelişimi ve Bağlılığı

Dijital Dönüşüm

Yenilikçi İş Modellerinin
Benimsenmesi

Pazar Payı (%)

Müşteriyi Elde Tutma Oranı

Online Satış Fırsatı Oranı

Fırsatı Satışa Çevirme Oranı

Müşteri Memnuniyet Skoru

Toplam Binek Araç Pazarındaki
Elektrikli Otomobil Payı

BMW ve MINI Satışlarındaki
Elektrikli Otomobil Payı

Jaguar Land Rover
Satışlarındaki Elektrikli
Otomobil Payı

Dijital Olgunluk İndeksi
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Dış Trendler Riskler Fırsatlar Şirketin stratejik odak alanları
ve hedefleri

Takip edilen KPI’lar vb.

Pandemi sürecinin de etkisiyle
tedarik zincirinde yaşanan
sorunlar ve beraberinde gelen
sıfır araç tedariğinde yaşanan
aksaklıklar

Pandemi ile birlikte yenilikçi
iş modellerine geçiş ve
adaptasyon gücü

Araç alım ve satım işlemlerinde
pandemi ile birlikte online
kanalların daha fazla kullanılır
hale gelmesi ve pazarda bu
alanda yapılan yatırımlar için
beklentilerin artışı

Yaklaşık %30 seviyesinde olan
online kanallardan satış
hacmimizin pandemi döneminde
%94’lere çıkarılması

Yenilikçi İş Modellerinin
Benimsenmesi

Müşteri İlişkilerinde
Mükemmeliyet

Dijital Dönüşüm

İş Sağlığı ve Güvenliği

Web sitesi trafiği

Fiyatlama Sayısı

Randevu Sayısı

Satın alınan araç sayısı

Araç başı al-sat karı

Stok süresi

Araç başı finansman gideri

Müşteri kazanma bedeli

Araç başı diğer sabit giderler

Leasing şirketlerinden yapılan
satış miktarı

Mevcut müşterilerin büyüme
oranı

Entegre ve ek hizmetlerden elde
edilen gelir

Galeri müşterilerinin ihaleye
listelediği araç sayısı

Galeri müşterilerinin ihalede
sattığı araç sayısı

Dijital ortamdan satılan araç
oranı

Dijital hizmetlerden elde edilen
gelirB
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Dış Trendler Riskler Fırsatlar Şirketin stratejik odak alanları
ve hedefleri

Takip edilen KPI’lar vb.

YEKDEM’in bitişiyle
yenilenebilir santral teşviğinde
oluşan kur riski

Küresel emtia fiyat artışının,
Türkiye elektrik piyasasına
yansımaları

Küresel emtia fiyat artışının
yenilenebilir ekipman fiyatlarına
yansımaları

YEKA ihalelerinde çıkan düşük
fiyatlar

YEKDEM, YEKA ve benzeri
yerel yenilenebilir enerji
mevzuatlarının gelişimi

AB Yeşil Mutabakatı ve Paris
Anlaşması ve 2053 Net Sıfır
Planı ile yenilenebilir kaynaklara
artan talep

Yükselen karbon ve yenilenebilir
sertifikası fiyatları

2027 yılına kadar her sene
1000 MW RES ve GES
kapasite açıklanacak olması

Düşük yedek kapasitesinin ve
yüksek fiyatların yenilenebilir
santraller için yatırım sinyali 
olması

Sağlık Emniyet ve
Çevre Yönetimi

Etkin Kurumsal Yönetim

İklim Krizi ile Mücadele ve Sıfır
Karbon Ekonomisine Geçiş

Sorumlu Ürün ve Hizmetler

Biyoçeşitliliğin Korunması ve
Geliştirilmesi

Kayıp Zamanlı Kaza Sıklık Oranı

MWh başına faaliyet gideri

Genel İdare/Yönetim Giderleri

İç Verim Oranı Proses başına
insan saat

Etkileşim Anket Puanı
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Dış Trendler Riskler Fırsatlar Şirketin stratejik odak alanları
ve hedefleri

Takip edilen KPI’lar vb.

Piyasa kaynaklı gelişmeler;

Artan enerji ve akaryakıt
fiyatları

Enflasyonun yüksek seyri

Yükselen ve dalgalı döviz kurları

Sektör kaynaklı bazı
gelişmeler: Yetersiz araç 
yatırımları ve tedarikçi arz 
sıkıntıları, navlun fiyatlarında 
artış, kur kaynaklı ihracatta 
artış trendi, uluslararası deniz 
taşımacılığında konteyner
yetersizliği ve fiyat artışları

Müşteri ve tedarikçisine verdiği
hizmetlerle değer katması,

Teknolojik yetkinlikleriyle
operasyonel verimliliğini yüksek
seviyelere çıkarması,

Performans odaklı bakış açısıyla
yetkin insan kaynağıyla
bulunduğu sektörde
farklılaşması

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dijital Lojistik

Yeşil liman / eko liman
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2 0 0 6

2 0 0 8

Birleşmiş Milletler Küresel İş Birliği Sözleşmesi'ni imzaladık.

İlk Sürdürülebilirlik raporumuzu hazırladık.

2 0 0 9 Türkiye Kalite Derneği’nin "Yönetim Kadının Hakkıdır" 
Bildirgesi'ni imzaladık.

2 0 1 0 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Mücadele 2 ºC
Bildirisi'ni imzalayan ilk üç Türk şirketinden biri 
olduk.

2 0 1 4 Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri
Liderlik Grubu’na katılan ilk Türk şirketi olduk.

2 0 1 5 Borusan Eşittir Platformu'nu kurduk.

2 0 1 6 Sürdürülebilirlik Raporumuzla Amerikan
İletişim Profesyonelleri Ligi’nden 1.lik ödülü aldık.

2 0 1 8 Borusan EnBW Enerji’nin 2015 yılında işletmeye aldığı Bursa’da yer 
alan Harmanlık Rüzgâr Enerjisi Santrali 24. ICCI Çevre ve Enerji Fuarı 
kapsamında verilen 2018 Enerji Ödülleri'nde Rüzgâr kategorisinde ödül aldı.

2 0 2 0 Holding ve Grup şirketlerinin sürdürülebilirlik stratejilerini yeniden 
değerlendirerek gelecekten ilham alan bir bakış açısı benimsedik.

Borusan Holding ve Borusan Lojistik olarak Sürdürülebilir Kalkınma 
Derneği – İş Dünyası Plastik Girişimi’ne katıldık. 

2006 yılı itibarıyla Holding olarak imzacısı olduğumuz UN Global Compact’e 
Borçelik, Borusan Cat, Borusan Mannesmann ve Borusan Otomotiv Grubu da 
katılım gösterdi.

2 0 1 7 Sürdürülebilirlik Raporumuzla TÜHİD Altın Pusula 
UNDP özel ödülünü aldık.

2 0 1 2 İş’te Etik Bildirgesi'ni imzaladık.

2 0 1 3 Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri’ni imzaladık.

2 0 1 1 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin
Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi'ni imzaladık.

2 0 0 6

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

2 0 1 4

2 0 1 5

2 0 1 6

2 0 1 8

2 0 2 0

2 0 1 7

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 1

Sürdürülebilir Değer
Yaratma Anlayışımız

2 0 2 1

Borusan Holding olarak tüm paydaşlarımızın şeffaflık beklentilerini karşılamak
adına 2006 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne
imzacı olmamızın yanında 2008 yılından beri düzenli olarak sürdürülebilirlik
faaliyetlerimizi raporluyoruz. 2021 yılı faaliyet dönemini kapsayan ve
Grubumuz için bir ilk olma niteliğini taşıyan Entegre Faaliyet Raporumuzla
Borusan Grup şirketlerimizin paydaşları için yarattığı sürdürülebilir değeri daha
etkin bir şekilde yansıtmayı hedefledik. 

Gelecekten ilham alan yaklaşımımızı sürdürmeye devam ederken çevre, Ar-Ge, 
inovasyon ve dijitalleşme yatırımlarımızla dünyaya ve geleceğe faydalı
faaliyetlerimizi önceliklendirmeye ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları ile uyumlu işlerle sürdürülebilir değer yaratma anlayışımıza 
katkı sağlıyoruz.
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Entegre Değer Yaratma Modelimiz

Borusan ER’21 Entegre Değer Yaratma Modeli
BORUSAN HOLDING

Üretim Grubu Otomotiv Grubu Lojistik Grubu Enerji GrubuMakina ve Güç Sistemleri Grubu

Sermaye Girdi Çıktı Yaratılan Değer BM SKA 

Operasyonlardan elde edilen gelirler

FAVÖK / FVÖK

Kârlılık

Temettü

Toplam sermaye

Finansal kredi notu

Finansman çeşitliliği

+

Finansal

Doğal

İnsan

Yenilenebilir enerji yatırımları

İnsan merkezli Borusan kültürü

Etkin su yönetiminin uygulanması

İnsan haklarına kesin bağlılık

Kariyer gelişim olanakları

Biyoçeşitliliğin korunmasına destek

Ürün ve hizmetlerin karbon yoğunluğunu 
azaltmaya yönelik yatırımlar ve çalışmalar

Etkin İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi

Döngüsel ekonomi ilkelerinin benimsenmesi
ve uygulanması

İstihdamda çeşitlilik, kapsayıcılık ve 
fırsat eşitlik ilkelerinin benimsenmesi

Türkiye ekonomisine üretim, ihracat ve 
istihdam katkısı
Şirket değerinin artması

Hissedarlara temettü dağıtımı

Sürdürülebilir büyüme

Türkiye ve dünyada istihdama katkı sağlanması

Türkiye’de kurulu yenilenebilir enerji kapasitesinin 
artırılarak yenilenebilir enerji kullanımının 
yaygınlaştırılması

Tercih edilen işveren olmak

Güvenli bir iş yeri kültürünün oluşturulması 

Birim üretim başına kullanılan hammadde ve
su miktarlarında azalma

Türkiye’nin ormanlık alanları ve biyoçeşitliliğinin
korunmasına katkı

Çalışan bağlılığının artması

Yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeyen istihdam uygulamaları

Çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi

2030 hedefleri doğrultusunda emisyonların 
azaltımı ve düşük karbon ekonomisine geçiş

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilinçlerinin
artırılması ve şirketlerin İSG performansının artırılması

Atık oluşumunu azaltarak doğal kaynakları döngüsellik
ilkeleri dahilinde daha verimli kullanmak

47 milyar TL konsolide satışlar

%10 çalışan devir hızı
Borusan Turuncu Rehber

61.041 saat mesleki eğitim 
17.306 saat kişisel gelişim 
43.459 saat İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 
10.331 saat liderlik

5,1 milyar TL konsolide FAVÖK

2,1 milyar TL net Kâr

87 milyon TL temettü

56.053.325 TL sermaye

Uygun borçlanma maliyeti

Çeşitli finansman araçlarına kolay erişim

Sürdürülebilir finansman kaynaklarından yararlanma

720 MW kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi
141.785 tCO2 doğrudan / 144.822 tCO2 dolaylı 
 karbon salımı

%16,31 birim üretim başına karbon salımının azaltılması

1.273.771 ton su tüketimi

10.000 adet tohum topu atışı ve 30.000 fidan 
bağışı ile karasal yaşama destek
Lilium Martagon (Sultan Zambağı) türünün 
koruma altına alınması

Türkiye ve yurt dışında toplam 
12 bini aşkın Borusanlı

Herhangi bir insan hakkı ihlalinin yaşanmaması
18-30 yaş arası işe alınan çalışan: 545 (%66) 
31-40 yaş arası işe alınan çalışan: 205 (%25) 
İşe alınan erkek çalışanlar: 629 (%76) 
İşe alınan kadın çalışanlar: 194 (%24)

368 üyesi bulunan 121 tane İSG komitesi

STRATEJİK ODAK ALANLARI: İKLİM - İNSAN - İNOVASYON
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Borusan ER’21 Entegre Değer Yaratma Modeli
BORUSAN HOLDING

Üretim Grubu Otomotiv Grubu Lojistik Grubu Enerji GrubuMakina ve Güç Sistemleri Grubu

Toplumsal katkı çalışmaları

Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar

Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme yatırımları

Enerji santralleri

Üretim tesisleri

Kültür ve sanat faaliyetlerine destek

Girişimciliği ve yeniliği teşvik eden
Borusan  kültürü

Borusan Limanı ve Borusan Lojistik 
Antrepoları

Eğitime destek

Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde yer alan 
paydaşlarla etkin iş birlikleri

Ar-Ge merkezleri

Üyeliklerimiz ve iş birlikleri

10 adet toplumsal katkı projesi

“Borusan Eşittir” çalışmaları

15 patent başvurusu ve 46 yeni üretilen ürün

Borçelik - Çelik üretimi 
Borusan Mannesmann - Boru üretimi 
Supsan - Supap üretimi

Borusan Sanat ve Contemporary tarafından 
gerçekleştirilen sanatsal faaliyetler

72 robot otomasyon projesi

343 stajyer öğrenci

30.837.886,6 USD maliyet faydası

Borusan EnBW Enerji - Enerji üretimi

1893 öğrenciye burs ve yardım

Veriye dayalı iş modellerinin oluşturulması

Borusan Limanı ve Borusan Lojistik  - Liman 
ve kara taşımacılığı kapasitesi

139 okula malzeme desteği

173 Ar-Ge çalışanı

83 dernek, STK ve ilgili kuruluş üyelikleri

23 üniversite iş birliği

4 start-up iş birliği

Grup şirketleri bünyelerinde yer alan çeşitli 
Ar-Ge merkezleri

Yarattığımız değeri topluma aktarmak
Paydaşlarımız ve toplum nezdinde toplumsal 
cinsiyet eşitliği farkındalığına katkı 

Türkiye ekonomisinde üretime katkı sağlanması

Yeni ürün ve hizmetlerin müşteriye sunulması

Türkiye’nin kültür ve sanat hayatına katkı

Süreçlerin hızlanması ve kolaylaşması

Öğrencilere staj imkânı sağlanması

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücüne katkı

Maliyet tasarrufu

Eğitimde desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin 
ihtiyaçlarının karşılanması

Türkiye’nin lojistik kapasitesine katkı

Operasyonlarda verimlilik artışı

Eğitim kurumlarına teknik imkânların sağlanması

Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi

Paydaşlarla daha etkin iletişim

Şirket itibarının artması

Alanında yetkin Ar-Ge çalışanlarının yetiştirilmesi

Ar-Ge faaliyetleriyle ürettiğimiz ürünlerin ve 
sunduğumuz hizmetlerin katma değerlerinin 
artırılması

Ar-Ge ve inovayon ekosisteminin geliştirilmesi

Sosyal ve İlişkisel

Fikir

Üretilmiş

Sermaye Girdi Çıktı Yaratılan Değer BM SKA +

STRATEJİK ODAK ALANLARI: İKLİM - İNSAN - İNOVASYON
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Sürdürülebilirlik Manifestomuz

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.

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.

İnsan odaklı bir kurum 
kültürü ve toplumsal gelişim 
için düşlüyor, tasarlıyor, gerçeğe 
dönüştürüyoruz.

Çalışanlarımız ve paydaşlarımızla 
parlak 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, parlak 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, kuruluşumuzdan 
beri aldığımız ilhamla sürdürülebilir 
bir geleceğin ilham kaynağı olmak 
için çalışıyoruz. Yeni bir çağ,
yeni bir dünya, yeni hayaller ve 
yenilikçi fikirler için, geleceğe ilham 
verenlerle Borusan’da buluşuyoruz.
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Stratejik Odak Alanlarımız

Stratejik Odak Alanlarımız

Borusan Grubu olarak sürdürülebilirlik yolculuğumuza 
2020 yılında sürdürülebilirlik stratejimizi katarak, öncelikli 
konularımızı ve 2030 hedeflerimizi belirledik. 

Grup şirketlerimiz ile beraber gerçekleştirdiğimiz 
sürdürülebilirlik çalışmalarımızı iklim, insan ve inovasyon 
başlıklarımız kapsamında ele alıyor ve Geleceğe İlham 
anlayışımıza katkıda bulunuyoruz.

İklim İnsan İnovasyon
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İklim
Sağlıklı 
sistemler kurarak 
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 için; 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.
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İnsan
İnsan odaklı 
kurum kültürü ve 
toplumsal fayda 
üretiyoruz.

Geleceğin iş modellerini tasarlarken, en önemli kaynağımızın
insan olduğunu biliyoruz. İnsan kaynağımızdan, çalışanlarımızdan,
paydaşlarımızdan ilham alıyoruz; parlak 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, yaratıcılığımızı ve insan
kaynağımızı geleceğin iş modellerini geliştirmek, daha iyi bir
yaşam ve gelece  kurmak için seferber ediyoruz. 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.51



İnovasyon
Yenilikçi ve 
yenileyici 
iş modelleri ile 
fayda yaratıyoruz.

İnovasyon bizim için gelecekte de anlamlı kalabilmek için
bir araç. Tüm organizasyonel yapılanmamızda bu aracı
kullanarak hareket ediyor, faydanın artarak büyümesine
çalışıyoruz. Geleceğe uygun, yenilikçi iş modelleri hayata
geçiriyoruz. Yenilikçi fikirlerimizi ve yaratıcılığımızı, yenileyici
iş süreçleri için seferber ediyoruz. Sürdürülebilirliğe katkısı
olan sorumlu yatırımlarımızı artırarak paydaşlarımızla
radikal iş birlikleri kuruyoruz. Ekosistemimizdeki yenilikçi
fikir sayısını artırıp sanayide dijitalleşme ve yenilikçilik bakış
açılarıyla çevresel ve sosyal fayda yaratan ürün ve hizmetler
geliştiriyoruz. Yetkin insan gücümüzle; katma değerli ürün
ve hizmetlerimizle müşterilerimizin ve toplumun ortaya
çıkmamış ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
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Sürdürülebilirlik Stratejimiz ve Hedeflerimiz

Sürdürülebilirlik Stratejimiz ve Hedeflerimiz

Borusan değerlerimiz ve vizyonumuz ile
oluşturduğumuz sürdürülebilirlik stratejimizi
paydaş ve toplum beklentilerine uyumlu,
bugünün ve geleceğin olası senaryolarına
hazırlıklı ve dinamik bir iş modeli olarak
benimsiyor, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’na entegre olacak şekilde
sürdürülebilirlik stratejilerimizi geliştiriyoruz.

Sağlıklı sistemler kurarak 
gezegen için fayda
yaratıyoruz.
Operasyonlarımız ve içinde bulunduğumuz
sektörlerde sorumlu çevre yaklaşımını
benimsiyoruz. Karbonsuz ve döngüsel yeni
iş modelleri geliştirerek kaynak kullanımımız
ve atık üretimimizi asgari düzeye indirmeyi
hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz iş modelleri ile
plastik kullanımımızı azaltmayı hedefliyoruz.
Bu sayede karbon ayak izimizi azaltarak,
Kapsam 1 ve Kapsam 2 salımlarında 2030
Karbon Nötr Borusan hedefimize doğru
istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. Sorumlu çevre
yaklaşımımız için karasal yaşamı destekleme ve
canlı türlerini koruma çalışmalarımızı sürdürüyor,
iklim kriziyle mücadeledeki sorumluluğumuzda
tüm paydaşlarla çalışmalar gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz. Öte yandan,  Avrupa Yeşil
Mutabakatı ile hız kazanan düşük karbon
ekonomisine geçişin hem ülkemiz hem de
tüm Dünya için kritik öneme sahip olduğunu
biliyoruz. 2007 yılında kurulmuş olan grup
şirketlerimizden Borusan EnBW Enerji’nin
faaliyetleri ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır planları için gerekli
olan yenilenebilir enerji alanındaki
çalışmalarımız ve bu alanda gerçekleştirdiğimiz
yatırımlar ile öne çıkıyoruz.

Borusan Grubu’nun gerçekleştirdiği çalışmalar
hakkında detaylı bilgiye İklim Krizine Cevabımız
bölümünden ulaşabilirsiniz.

İnsan odaklı kurum kültürü ve 
toplumsal fayda üretiyoruz.
En büyük değerlerden biri olarak gördüğümüz
insan faktörü sayesinde hem çalışanlarımıza
hem de topluma fayda yaratmak için
çalışıyoruz. Borusan Grubu’na en iyi yetenekleri
katabilmek için yetenek çekim ve elde tutma
stratejilerimizi oluşturuyoruz. Topluma katkı
motivasyonu ile hareket ediyor, ulusal ve
bölgesel kapsamda toplumsal fayda yaratmayı
hedefliyoruz. Tüm çalışanlarımız için fırsat
eşitliği sağlamak amacıyla Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği ile ilgili farkındalığımızı
artırarak metriklerimizin tamamında başarıya
ulaşmayı hedefliyoruz. Operasyonlarımız
sayesinde Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği
konusunda öncü çalışmalar sergiliyor,
yarattığımız İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
kültürü sayesinde sağlıklı, mutlu ve güvenli
çalışma ortamına sahip şirketler grubu olmayı
sürdürüyoruz.

Borusan Grubu’nun gerçekleştirdiği
çalışmalar hakkında detaylı bilgiye
İnsan bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yenilikçi ve yenileyici iş 
modelleri ile fayda yaratıyoruz.
Borusan’ın uzun vadede değer yaratma hedefi
doğrultusunda inovasyonu bir temel araç olarak
kullanmayı hedefliyor, bu sayede Ar-Ge ve
İnovasyon alanlarında önemli yatırımlar
yapıyoruz. Sürdürülebilirliği yenilikçi iş
modellerimizin önemli bir parçası olarak görüyor,
Sürdürülebilirlik İnovasyonu ile çevresel ve
toplumsal fayda yaratmayı hedefliyoruz.
Dijitalleşme yolculuğumuzda hızla ilerlerken
kaynaklarımızdan etkin bir şekilde
faydalanıyoruz. Girişimcilik ekosistemini
destekleyerek ekosistemden fayda sağlamak,
çözüm üretmek adına çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejilerimiz ve
hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz
tüm projeler ile Türkiye’nin sürdürülebilir
kalkınma yolundaki hedeflerine katkı sağlıyoruz.
Bu odak noktamız ile ürün ve hizmetlerimiz 
sonucu oluşan çevresel ve sosyal etkimizi 
azaltacak yönde işimizi şekillendirmek

için Sürdürülebilirlik Yönetişim yapımızı
kurguluyoruz. Borusan olarak Sürdürülebilirlik
Yönetişim Modelimizi; Grup Sürdürülebilirlik
Kurulu, Holding Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu,
Şirket Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu ve
Çalışma Grupları olarak dört ana bileşene
ayırıyoruz.
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Grup Sürdürülebilirlik Kurulu

Borusan Holding ve Grup Şirketlerimizin
tümünü kapsayan kurulumuz yılda dört defa
toplanır, entegre bakış açısıyla sürdürülebilirlik
alanında yaşanan gelişmeleri takip eder, gerekli
kararları alır ve uygulamaya geçirir. Özellikle
sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için atılan
adımları ve ilerleme durumunu izleyerek sektör
odak alanlarında trendler ve regülasyonlardaki
olası değişimleri takip eder. Grup
Sürdürülebilirlik Kurulu Holding ve Grup
Şirketlerimizin sürdürülebilirlik liderleri ve
çalışma grupları liderlerimizden oluşur.

Holding Sürdürülebilirlik Çalışma Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme,
Kamu Politikaları ve Kurumsal İlişkiler ile İnsan
Kaynakları ve Kurumsal İletişim birimlerinin
temsilcilerinden oluşan Holding Sürdürülebilirlik
Çalışma Kurulu ayda bir kez toplanarak
gündemdeki konuları değerlendirir. Grup
şirketlerimizin paylaştığı gelişim raporları ve
Holding olarak belirlediğimiz üst göstergeler
doğrultusunda gelişmeleri takip ederek
yönlendirmelerde bulunur. Holding
sorumluluğundaki inisiyatifleri yönetmek, iletişim
ve farkındalık çalışmaları ile organizasyonun
sürdürülebilirliğe dair gelişiminden sorumludur.

Şirket Sürdürülebilirlik Çalışma Kurulu

Şirket Sürdürülebilirlik Çalışma Kurulu Genel
Müdür ya da İcra Kurulu seviyesindeki
sürdürülebilirlik sponsoru, şirket sürdürülebilirlik
lideri ve çalışma grupları temsilcilerinden oluşur.
Kurul, grup şirketlerimiz bazında sürdürülebilirlik
hedeflerini, stratejilerini ve eylemlerinin
performansını değerlendirerek takip eder.
Her grup şirketi her iki ayda bir gerçekleştirdiği
toplantılar ile bir araya gelerek kendi
sürdürülebilirlik gündemini takip eder ve
performansını değerlendirir. Aynı zamanda

Şirket Sürdürülebilirlik Çalışma Kurulu, Grup
sürdürülebilirlik hedeflerinin hayata geçmesi,
takibi ve uyumundan sorumlu olup her şirket
kendi yönetim kuruluna raporlar ve süreç
boyunca kendi stratejik planlarını takip ederler.
Tüm görüşmeler sonucundaki ilerlemeler gerekli
durumlarda Holding Sürdürülebilirlik Çalışma
Kurulu ile paylaşılır.

Çalışma Gruplarımız

AB Yeşil Mutabakatı ve Karbonsuzlaşma,
Sürdürülebilir Finansman, Döngüsel Ekonomi,
İş Sağlığı ve Güvenliği, Yetenek ve Borusan
Eşittir Platformundan oluşan alt çalışma
grupları ve komiteler, kendi gündemlerindeki
sürdürülebilirlik konuları hakkında şirket çalışma
gruplarını ve Holding sürdürülebilirlik Çalışma
Kurulu’nu destekleyerek ortak konulara dair
öğrenme, deneyim paylaşma ve şirketler arası
ortak proje geliştirme ortamını oluşturur.
AB Yeşil Mutabakatı ve Karbonsuzlaşma,
Döngüsel Ekonomi stratejimizin “İklim”
alanında, İSG, Yetenek ve Borusan Eşittir
çalışma grupları “insan” alanında,
sürdürülebilir finansman çalışma grubu
“insan” ve “iklim” alanında ve Ar-Ge ve
İnovasyon çalışma grupları “inovasyon”
alanında konuları kapsamaktadır. Tüm bu
yapılar en üst noktada, çeyreklik bazda
toplanan Borusan Grup Sürdürülebilirlik
Çalışma Grubu’na raporlama yapar ve bu
toplantıların gündemlerini belirler.

Grup Sürdürülebilirlik Kurulu Toplantıları

Çalışma Grupları

Holding 
Sürdürebilirlik 

Çalışma Grubu

Grup Şirketleri 
Sürdürebilirlik 

Çalışma Grubu

AB Yeşil 
Mutabakatı ve

Karbonsuz-
laşma

Yetenek 
Çalışma Grubu

Borusan 
Eşittir

Döngüsel  
Ekonomi

Sürdürülebilir 
Finansman

İSG 
Çalışma Grubu

Yönetişim Modeli
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GRUBUN 2021 DEĞERLENDİRMESİ
2022 ODAK ALANI

2021 Kazanımlar 2022 Odak Alanı
• Standardizasyon ve sertifikasyon
• Hızlı kazanımlar ile karbon azaltımı
• Tedarikçi endeksi çalışmaları

• Biyoçeşitliliği koruma projeleri
• Müşteri yenilenebilir enerji projeleri
• EV müşterileri için sıfır karbon

• Müşterilere yük optimizasyon projeleri
• Depo LED aydınlatma, GES
• Plastik azaltımı

• GES / Ekipman elektrifikasyonları
• Plastik atıkların geri dönüşümü
 (Pet şişelerden kıyafet)
• İSG Safecard uygulaması

• Büyük CO2 azaltım projeleri,
 Kampüs RES
• Yeni Ürün Portföy Hedefi Verilecek
• Atık suyun yeniden kullanımı
• Tehlikeli atık azaltımı projeleri
• Üretim Süreçlerinde Emisyon ve Enerji
 Takip Sistemleri

• Yaban hayatı koruma projeleri
• Sürdürülebilir Yeni İş çalışmaları

• Rota, yük optimizasyonu / otomatize
 süreçler, araç takipte sürücü profili
 oluşturma vb.
• EV/Hibrit çekiciler, biyoyakıt projeleri
• Geri dönüşümden gelir elde etme

• Kinetik enerji projeleri: kasislerden,
 dalgadan vb. elektrik üretimi
• Operatör bazlı emisyon takip sistemi
• Yağmur suyu toplama

+ ↘

2021 Kazanımlar 2022 Odak Alanı
• Atıkların döngüselliği
 (Yağ filtrasyon çamurun dönüşümü)
• RPA projeleri

• Mesleki gelişim, cinsiyet eşitliği, işveren
 markası, İSG projeleri, karbon azaltım
 projeleri (12 proje)
• Atık Su Arıtma Tesisi Optimizasyonu
• Borçelik Çevrim Merdane Döngüsel
 Ekonomi İş Modeli Geliştirmesi
• Atık ve fire azaltım projeleri

• E-mobilite
• Yeni ürün değerlendirmeleri
• Daha çok dijital / RPA projeleri
• Makina revizyonları ile Döngüsel  
 Ekonomiye katkı

Üretim Süreçlerinde Emisyon ve Enerji 
Takip Sistemleri
• Tavlama hattında HNX>H2 dönüşüm
 yatırımı
• Yardımcı Tesisler Solar Panel Yatırımı
• Yeni yenilenebilir enerji yatırım fizibilite
 çalışmaları,
• Enerji verimliliği projeleri (>25 proje)
• Yeni döngüsel ekonomi iş modeli
 geliştirme, atık yönetimi ve doğal
 kaynak azaltım projeleri (>18 proje)
• Ürün Bazında Sera Gazı Ayakizi
 Ölçümü ve İş Modelleri Geliştirme
• ResponsibleSteel Sertifikasyonu
 hazırlıkları
• Yetenek kazanımı ve gelişimi
• Mesleki eğitim ve kadın istihdamı
• Toplumsal cinsiyet eşitliği projeleri

• Alternatif enerji projeleri
 (Biyogaz, Solar, Microgrid)
• Döngüsel Ekonomi (B’Daha, CRC) 

• Geleceğin yeteneğini geliştirmek
• Parçalara yeni hayat kazandırılan
 Revizyon Merkezlerimize (CRC)
 yatırım
• Uzaktan destek ile müşteri
 memnuniyeti
• Şirket içerisinde ve dışında girişimciliğin
 desteklenmesi
• Alternatif enerji projeleri (Adana GES)

• Otomotiv distribütörlüğü alanında ilk
 “Yeşil Finansman” kredisi
• Borusan EnBW Enerji iş birliği ile
 I-REC sertifikalı temiz enerji kullanımı
• Borusan Oto “Anahtar Kadında”
 projesi
• Borusan Oto “Satışta Kariyer Yolu
 (SKY)” projesi
• Plastik, su, enerji ve kağıt tüketiminin
 azaltılması projeleri
• Atık yönetimi projesi

• EV Driver Community Mobile App
• Elektrifikasyon Dönüşüm Platformu
• BMW Elektriğin Öncüleri Topluluk
 Yönetimi

+ ↘

55



Sürdürülebilirlik Stratejimiz ve Hedeflerimiz

Türkiye otomotiv sektörünün 
elektrifikasyon dönüşümünde 
öncü olmak 

Elektrikli araç satış oranı %15

%20
ve

%30

Sera gazı salımı ve atık 
azaltımı

İklim krizi ile mücadele 
etmek ve ekolojik dengelerin 
korunmasına katkı sağlamak

İklim krizi

İklim krizi

Tema Fark yaratıcı hedef KPI 2030 Hedef

Komponent Revizyon 
Merkezlerindeki farklı 
uygulamalarla yeniden 
değerlendirilerek kullanılan 
toplam materyal miktarı

Makina ve komponentlere 
yapılan revizyonlarla maliyet, 
zaman ve ham madde 
tüketimini azaltmak

Sorumlu üretim 
ve tüketim

%10Sera gazı salımı azaltımı
Gerçekleştirilen çevresel ve 
sosyal projeler ile örnek bir 
liman olmak 

İklim krizi

Tüm santrallerBiyoçeşitlilik projelerinin 
hayata geçirildiği santraller

Temiz ve yenilenebilir enerji 
portföyü oluştururken karasal 
yaşamı desteklemek

Karasal yaşam

%50Operasyonel süreçlerin 
otomatizasyon oranı

Süreçlerin otomatizasyonu ile 
maddi ve gayrimaddi riskleri 
azaltmak

İnovasyon

Tüm programlarla 
dokunulan ve fayda 
sağlanan kişi sayısı

Bölgemizde mesleki gelişime, 
istihdama, ekonomik 
kalkınmaya katkıda 
bulunmak

İnsan ve toplum

11 robotlu 
otomasyon/

6 proje

Hayata geçirilen Endüstri 4.0
ve robotlu otomasyon
proje sayısı

Dijital ve mühendislik 
yetkinliklerini artırarak 
Endüstri 4.0 dönüşümü 
gerçekleştirmek 

İnovasyon

Yılda 120 milyon
dolara eş katma değer 

yaratımı ve 80.000 
ton toplam 

hammadde kazanımı

2.000 kişi/yıl 
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Karbonsuzlaşma

Döngüsel Ekonomi

Sürdürülebilir Satın Alma

Yetenek Yönetimi

Borusan  Eşittir

İSG

Toplam Karbon Salımı Azaltımı % (Kapsam 1 + 2) % 1 -2 -25

Su Tüketimi Azaltımı %

Su Geri Kazanım Oranı % (Yıllık)

Bertarafa Giden Atık Azaltımı %

Müşteriye Yaratılan Değer (m$)**

Plastik azaltımı

%

%

%

M$

- 

-10

-

-10

75

TBD

-10

10

-10

90

TBD

-50

  50

-50

150

TBD

Tasarruf ve gelir hedefi % TBD TBD TBD

İşveren Markası Sıralaması

Future Leader yıllık ayrılma oranı % 

Alpha ilk iki yılda ayrılma oranı %

%

%

%

Business: 20
Mühendislik: 34 

10

55

Business: 18
Mühendislik: 32

 8

 45

Business: 10
Mühendislik: 20

 5

 10

Kadın çalışan oranı %

Kadın lider oranı %

%

%

17

27

18

29

30

40

Ölümlü  Kaza Sayısı

Kaza Sıklık oranında azalma %

#

%

0

5

0

10

0

40

GRUP KONSOLİDE Birim 2021 Fiili 2022 Hedef 2030 Hedef
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Borusan Grubu 2021 Öncelikli
Konuları ve Paydaş Katılımı

Borusan Grubu 2021 Öncelikli Konuları ve Paydaş Katılımı

Paydaş Grubu İletişim Metodu İletişim Sıklığı
Borusanlılar CEO ve GM Memorandumları (Özel gün kutlamaları, önemli konularda 

bilgilendirme) 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

Grup Şirketleri İç ve Dış Toplantılar, Değerlendirmeler ve Duyurular Devamlı

Etik İlkeler Devamlı

İç İletişim Platformları Devamlı

Sosyal Medya, Kurumsal Web Siteleri ve Borusan Uygulamaları Devamlı

Tedarikçiler İç ve Dış Raporlar Yılda 1

İç ve Dış Toplantılar, Değerlendirmeler ve Duyurular Devamlı

Sosyal Medya, Kurumsal Web Siteleri ve Borusan Uygulamaları Devamlı

Medya İç ve Dış Raporlar Devamlı

İç ve Dış Toplantılar, Değerlendirmeler ve Duyurular Devamlı

Sosyal Medya, Kurumsal Web Siteleri ve Borusan Uygulamaları Devamlı

Müşteriler 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

Paydaş Grubu İletişim Metodu İletişim Sıklığı
İş Ortakları 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

Yerel Toplum Projeler Proje bazlı

İç ve Dış Toplantılar, Değerlendirmeler ve Duyurular Devamlı

Sosyal Medya, Kurumsal Web Siteleri ve Borusan Uygulamaları Devamlı

Öğrenci ve Akademisyenler 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

Finansal Kuruluşlar İç ve Dış Raporlar Yılda 1

Sosyal Medya, Kurumsal Web Siteleri ve Borusan Uygulamaları Devamlı

Kamu ve Yerel Yönetimler 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

Sivil Toplum Kuruluşları ve 
Meslek Birlikleri

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

Diğer Paydaşlar İç ve Dış Raporlar Yılda 1

İç ve Dış Toplantılar, Değerlendirmeler ve Duyurular Devamlı

Sosyal Medya, Kurumsal Web Siteleri ve Borusan Uygulamaları Devamlı

Borusan Grubu olarak üretim, otomotiv, iş makinaları ve güç sistemleri, enerji ve lojistik
sektörlerinde faaliyet gösteriyor, paydaşlarımızın beklenti ve taleplerine uygun ürün ve hizmetleri
geliştirmeye devam ediyoruz.

Faaliyetlerimizden etkilenen, faaliyetlerimizi gerçekleştirmemizde ve hedeflerimize ulaşmamızda 
etkisi olan her türlü kişi, kuruluş ve topluluğu paydaşlarımız olarak görüyor, bu kapsamda 
paydaşlarımızı dahil ederek öncelikli konularımızı belirliyoruz.

Paydaşlarımız ile etkileşimimizde aktif ve şeffaf iletişim yaklaşımını benimsiyor, COVID-19
pandemisi içinde bulunduğumuz süre zarfında iletişimimizde dijital kanallara öncelik veriyoruz.
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Borusan Grubu 2021 Öncelikli Konuları ve Paydaş Katılımı

2021 yılı sürdürülebilirlik önceliklerimizi,
GRI ilkelerini gözeterek, geçmiş faaliyet
dönemlerindeki öncelikli konularımız, güncel
trendler, SASB (Sustainability Accounting
Standards Board) sektörel öncelikli konuları gibi
çeşitli global kaynakları; sürdürülebilirlik odak
alanlarımız olan İklim, İnsan, İnovasyon (i3)
çerçevesinde ve kurumsal yönetim
boyutunu da ekleyerek haritalandırdık. Online
katılımı sağlayarak, Öncelikli Konular
Anketimizi iç paydaşlarımızla paylaşıp,
toplamda 522 cevabı analiz ettik ve 2021 yılı
sürdürülebilirlik önceliklerimizi bu çerçevede
oluşturduk. 

Tüm bu çalışmalarımızın
sonucunda öncelikli konularımız arasında

İş Sağlığı ve Güvenliği  

Kriz yönetimi ve salgın
hastalıklarla mücadele 

Çalışanların gelişimi ve bağlılığı
Dijital dönüşüm”, 

Yenilikçi iş modellerinin benimsenmesi

İklim Krizi ile mücadele ve sıfır karbon 
ekonomisine geçiş
konularının öne çıktığını gözlemledik. 

2019-2020 Sürdürülebilirlik Raporu’muza
kıyasla, Çevre konularını vurgulamak için
“İklim Krizi” öncelikli konusunu “İklim
Krizi ile Mücadele ve Sıfır Karbon Ekonomisine
Geçiş” olarak güncelledik. 2019-2020
öncelikli konuları olan “Sektörel liderlik”,
“Kurumsal yönetişim”, “Yasa ve mevzuatlara
uyum”, “Yolsuzlukla mücadele”, “Strateji”
konularını 2021 yılında “Etkin Kurumsal
Yönetim” olarak sadeleştirdik. “Müşteri
memnuniyeti” ve “Müşteri veri gizliliği”
konularını 2021 yılında “Müşteri ilişkilerinde
mükemmeliyet” olarak güncelleştirerek tek
konuda birleştirdik. “Kriz yönetimi ve
COVID-19” ile mücadele konusunu ise “Kriz
Yönetimi ve Salgınlarla Mücadele” olacak
şekilde güncelleyerek kapsamını genişlettik.

Öncelikli konularımızın daha kapsamlı ele
alınabilmesi için, inovasyon stratejik odağının
vurgusunu artırmada ve Borusan vizyonunu
göstermek adına “Dijital dönüşüm ve yapay
zeka” ve “Yenilikçi iş modellerinin benimsenmesi”
öncelikli konularını ilave ettik. Raporlama
dönemindeki tüm değişiklikleri Ekler
bölümünden inceleyebilirsiniz.

BORUSAN HOLDİNG 2021 ÖNCELİKLİ KONULARI

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kriz Yönetimi ve Salgın Hastalıklarla Mücadele

Dijital Dönüşüm

Yenilikçi İş Modellerinin Benimsenmesi

İklim Krizi ile Mücadele ve Sıfır Karbon Ekonomisine Geçiş

Çalışanların Gelişimi ve Bağlılığı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

8

9

10

11

12

13

14

Toplumsal Katkı

Etkin Kurumsal Yönetim

Döngüsel Ekonomi

Müşteri İlişkilerinde Mükemmeliyet

Sorumlu Ürün ve Hizmetler

İnovasyon ve Ar-Ge

Biyoçeşitliliğin Korunması ve Geliştirilmesi
B
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Paydaşlarımız için önemi
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YüksekDüşük

12

3456

7891011

12

13

14

İklim odak alanı

İnsan odak alanı

İnovasyon odak alanı

Kurumsal yönetim odak alanı
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BM SKA Katkılarımız

BM SKA Katkılarımız

Borusan Grubu olarak üretim, otomotiv, iş 
makinaları ve güç sistemleri, enerji ve lojistik 
sektörlerinde paydaşlarımızın beklenti ve 
taleplerine uygun ürün ve hizmetleri geliştirmeye 
devam ediyor, faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz 
sektörlerde dünyaya sürdürülebilir değer 
yaratmak için çalışıyoruz.  Öncelikli sürdürülebilirlik 
konularımızın tespiti çalışmaları ile paydaşlarımızın 
görüşlerine değer veriyor, çalışmalarımızla 

beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz. Öncelikli
konularımızı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları yol göstericiliğinde
değerlendirerek, Birleşmiş Milletler’ in 2030
Sürdürülebilir Kalkınma Ajandasıyla uyumlu
olacak şekilde gelecek nesillere daha yaşanabilir
bir dünya bırakmak hedefiyle tüm kaynaklarımızı
seferber ediyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği
8.8. Çalışanların haklarının korunması ve özellikle kadın göçmenler olmak üzere göçmen 
işçiler ve güvencesiz işlerde çalışan insanlar dahil bütün çalışanlar için güvenli çalışma
ortamlarının geliştirilmesi

Kriz Yönetimi ve Salgın 
Hastalıklarla Mücadele

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

Çalışanların Gelişimi
ve Bağlılığı

8.5. 2030’a kadar gençler ve engelliler de dahil bütün kadın ve erkeklerin
tam ve üretken istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması
ve eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak benimsenmesi

Dijital Dönüşüm
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

Yenilikçi İş Modellerinin 
Benimsenmesi

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

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

  

İklim Krizi ile Mücadele ve 
Sıfır Karbon Ekonomisine 
Geçiş

7.1. 2030’a kadar uygun fiyatlı, güvenilir ve modern enerji hizmetlerine
evrensel erişimin sağlanması

7.3. 2030’a kadar küresel enerji verimliliği ilerleme oranının iki katına
çıkarılması

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

13.2. İklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlara entegre 
edilmesi

13.3. İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı 
konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve
kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

  

Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği

5.1. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi

5.5. Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine
tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme
mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar
tanınmasının güvence altına alınması

Toplumsal Katkı

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

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

  

Etkin Kurumsal 
Yönetim

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

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

  

İnovasyon ve Ar-Ge

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

Döngüsel Ekonomi

7.1. 2030’a kadar uygun fiyatlı, güvenilir ve modern enerji hizmetlerine
evrensel erişimin sağlanması

12.5. 2030’a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma
yoluyla katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması

13.3. İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı 
konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve
kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

  

Müşteri İlişkilerinde 
Mükemmeliyet

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 sağlan-
ması için çaba gösterilmesi

17.10. Doha Kalkınma Gündemi çerçevesinde yürütülen müzakerelerin
sonuca varması aracılığıyla, Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde evrensel, kurallara 
dayanan, açık, ayrım gözetmeyen ve eşitlikçi, çok taraflı bir ticaret sisteminin desteklen-
mesi

  

Sorumlu Ürün ve 
Hizmetler

12.2. 2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının 
sağlanması

Biyoçeşitliliğin Korunması 
ve Geliştirilmesi

14.1: 2025 yılına kadar deniz atıkları ve besin maddesi kirliliği dahil, özellikle karasal 
faaliyetlerden kaynaklanan her türlü deniz kirliliğini önlemek ve
kayda değer miktarda azaltmak

15.9. 2020’ye kadar ekosistem ve biyoçeşitlilik değerlerinin ulusal ve yerel planlamalara, 
kalkınma süreçlerine, yoksulluğun azaltılmasına ilişkin
stratejilere ve raporlara entegre edilmesi

  

Öncelikli Konu

Öncelikli Konu

İçerik & Hedefler

İçerik & Hedefler

İgili Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları (SDG)

İgili Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları (SDG)
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İklim 
Krizine 
Cevabımız

Tüm dünya gibi bizler de karşı karşıya kaldığımız çevresel, sosyal ve ekonomik problemlerin 
farkındayız ve çözümün bir parçası olmak adına geleceğe yönelik adımlarımızı şekillendiriyoruz. 
Bu üç odak alanında yaşadığımız problemlerin yanı sıra COVID-19 ile birlikte insan sağlığının ön 
plana çıkması ve temelden değişen yaşam alışkanlıklarımız da bakış açımızı ile yaklaşımlarımızı 
derinden etkiledi. 2022 itibarıyla da hayatımızın bir parçası haline gelen bu sürece uyum
sağlayarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

İlk bakışta ekoloji ile ilgili olarak sınıflandırılan ancak zaman geçtikçe sosyal ve ekonomik boyutta 
da farklı konuları etkilediği anlaşılan iklim değişikliği, yeryüzündeki en önemli tehditlerden 
birisidir. Biyoçeşitliliğin yok olma hızı tarihi olarak en yüksek seviyede ve olması gerekenden 
bin kat daha hızlı seyrediyor. İlk bakışta çevresel olarak nitelendirilebilecek bu konular, gıda 
üretiminde kullanılan ham maddelerden insan sağlığına kadar pek çok ekonomik ve toplumsal 
meseleyi de ilgilendiriyor.

2021 yılının en önemli gelişmelerinden de biri de şüphesiz ki 1-13 Kasım tarihleri boyunca 
devam eden COP26 görüşmeleriydi. Çıkan sonuçlar pek çok çevre tarafından farklı yorumlansa 
da elde edilen sonuçlar tüm dünya olarak geleceğimizi ve bugünümüzü etkileyecek kadar 
öneme sahip. COP26’nın fosil yakıtlar konusunda gelen itirazlar sebebiyle planlı bitiş tarihinde 
değişiklik yaşanırken taslak metinde yer alan “azaltılmamış kömür enerjisi ve verimsiz fosil 
yakıt sübvansiyonlarını aşamalı olarak kaldırmayı hızlandırmaları” gerektiği şeklindeki ifade 
“aşamalı olarak azaltmaları” şeklinde değiştirildi. Hindistan ve Çin’ in yoğun itirazlarıyla yapılan 
bu değişiklik bazı Avrupa ve Ada ülkeleri tarafından hayal kırıklığı olarak nitelendirilmesine 
rağmen kabul edildi. Zirve süresince devam eden müzakereler ile ormansızlaşmayı durdurma, 
sıfır emisyonlu nakliye rotaları oluşturma, 2040’a kadar sıfır emisyonlu araçlara geçiş, kömürü 
aşamalı olarak kaldırma ve metan gazı salımını 2030’a kadar %30 azaltmayı öngören 
taahhütlerde uzlaşıldı.

İklim Krizini sadece çevresel bir sorun olarak değerlendirmiyor ve 
insanlığın varoluşu ile ilgili bir konu olarak görüyoruz. İklim Krizinin 
bir insanlık problemi olması dolayısıyla sürdürülebilirlik stratejimizin 
3 temel odak noktasından birini iklim olarak belirledik. İklim Krizine 
cevap niteliği oluşturması için temel hedefimiz karbonsuz iş modellerine 
ulaşmak. Bu hedef için attığımız somut adımlar ile işimizi ve 
geleceğimizi şekillendiriyoruz.

Borusan Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda İklim krizini 
temel alan ve soruna yönelik çözümler oluşturabilecek projeler 
geliştirmeyi hedefliyor ve bu ölçüde çalışmalar ortaya çıkarıyoruz. 
Gerçekleşen ve gerçekleşmeye devam edecek tüm projelerimizde her 
canlının yaşam hakkına saygı gösteriyoruz. Toplumsal katkı projelerimizi 
canlıların doğal yaşam alanlarını gözeterek biyoçeşitliliği koruyacak ve 
doğal hayata minimum olumsuz etki yaratacak ölçüde tasarlıyoruz.

i3 stratejimizin 3 temel başlığından biri olan İklim için temel hedefler
belirledik. Bu hedefler ile hem kendi operasyonlarımızdan kaynaklanan
sera gazı emisyonlarını azaltarak karbon nötr olmayı hem de çeşitli
uygulamalarla değer zincirimiz boyunca yarattığımız etkiyi mümkün
olan en az seviyeye indirmeyi amaçlıyoruz.

Borusan Grubunu oluşturan şirketlerimizin kendi sürdürülebilirlik
stratejilerinde takip edecekleri göstergeler, Holding olarak
belirlediğimiz çatı göstergeleri de dahil ederek sürece destek vermeyi
ve yarattığımız faydayı artırmayı hedefliyoruz. Burada belirlediğimiz
çatı göstergelerin bir kısmı halihazırda şirketlerimiz tarafından kendi
öncelikli sürdürülebilirlik konuları altında takip edileceği gibi, bazıları da
üreteceğimiz ve geliştireceğimiz araçlarla takip edilerek bu alanlarda
toplam performansımızın artırılmasına olanak sağlayacaktır. Borusan
Grubu olarak tüm şirketlerimizle 2030 sürdürülebilirlik hedeflerimizi
belirleyerek ilgili anahtar performans göstergeleri oluşturduk.
Bu gösterge kümesine ek olarak Holding olarak belirlediğimiz ve çatı
göstergeler olarak tanımlanabilecek “makro KPI”lar ile destekleyerek
şirketlerin çevresel ve sosyal fayda yaratması ve bunu performans
bazlı takip etmelerinin kolaylaştırılmasını hedefledik. Tasarladığımız
sürdürülebilirlik yönetişim modeli ile hem Holding olarak kendi
performansımızın raporlanmasını sağlamayı hem de şirketlerimizin
süreçleri ile ilgili gelişmeleri etkin biçimde yönetmeyi amaçlıyoruz.
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Sürdürülebilirlik yolculuğuna 15 yıl önce başlayan bir Grup olarak, 2020 yılında 
sürdürülebilirlik stratejimizi yeniden ele aldık ve bu kapsamda öncelikli konular 
ve bu konularda 2030 hedeflerimizi belirledik. Grup şirketleriyle gerçekleştirilen 
sürdürülebilirlik çalışmaları İklim, İnsan ve İnovasyon (i3) değer alanları kapsamında 
ele alınırken genel strateji dünyadan ilham alıp geleceğe ilham verme
anlayışından besleniyor. İklim başlığı altında, sera gazı salımlarımızı sıfırlamayı 
ve 2030 yılında karbon nötr olmayı amaçlıyoruz. Bununla beraber döngüsel iş 
modellerini öncelikli konularımız arasına alarak su ve atık konularında ekolojik ayak 
izini en aza indirmeyi hedefliyoruz. 

Karasal yasamı desteklemeyi ve canlı türlerini korumayı gelecek nesillere karsı 
sorumluluklarımız arasında görürken, günümüzde büyük bir sorun olarak karşımıza 
çıkan plastiğin kullanımını azaltmak için çalışmalar yürütüyoruz.

Karbon nötr olmak
(Kapsam 1 ve Kapsam 2
sera gazı emisyonları)

1 2 3 4 5
Karbonsuz ve döngüsel
yeni iş modelleri
geliştirmek

Karasal yaşamı 
desteklemek/canlı türlerini 
korumak

Plastik kullanımını
azaltmak

Tüm paydaşlarla 
çalışmalar 
gerçekleştirmek

Borusan Holding İklim Grup Hedefleri
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Çevresel Etkimiz
Enerji Tüketimi ve Sera Gazı Emisyonları

Çevresel Etkimiz

Grup şirketlerimizin Kapsam 1 ve Kapsam 2 
sera gazı emisyonları hesaplamaları için baz yılı 
2015 olarak belirlendi. Hesaplamalar kapsamında 
veri konsolidasyonu yaklaşımı olarak 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 içeriyor ve Emisyon Yönetimi
CO2, CH4 ve N2O gazlarını kapsıyor. 

Borusan Grubu olarak kısıtlı doğal kaynakların sorumlu bilinçle tüketilmesi 
gerektiğinin farkındayız. Faaliyetlerimizi bu kapsamda sürdürüyor, tükettiğimiz 
enerjiyi efektif kullanıyor ve enerji verimliliği projeleri gerçekleştirerek iş süreçlerimizi 
sürdürülebilir ve uzun soluklu hale getiriyoruz.  

İklim krizi için en büyük tehdidi oluşturan sera gazı emisyonlarını asgari düzeye indirmek için de 
tüm çalışmalarımızı gözden geçiriyor ve bu odakta iyileşme sağlamak adına yenilikçi projeler 
geliştiriyoruz. Ana sürdürülebilirlik odaklarımızdan biri olan İklim başlığı altında değerlendirdiğimiz 
ve karbonsuzlaşma faaliyetleri kapsamında sera gazı emisyon hesaplama sınırlarını 2021 yılında 
gözden geçirerek etki değeri önemli olan tüm sera gazı emisyon kaynaklarını ve faaliyetlerini 
hesaplamalarımıza dahil ettik.
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Borusan EnBW Enerji üretim portföyünün tamamı 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesislerinden 
oluşuyor.

Borusan EnBW Enerji’nin 
toplam kurulu gücü

Bandırma Rüzgâr
Enerji Santrali

Mut Rüzgâr
Enerji Santrali 

Kartaldağı Rüzgâr 
Enerji Santrali

Balabanlı Rüzgâr
Enerji Santrali

Fuatres Rüzgâr
Enerji Santrali

Kıyıköy Rüzgar
Enerji Santrali

Koru Rüzgâr
Enerji Santrali

Dayıcık Güneş
Enerji Santrali

Saros Rüzgâr
Enerji Santrali

Yedigöl-Aksu
Hidroelektrik Santrali

Harmanlık Rüzgâr
Enerji Santrali

Pamuklu Güneş
Enerji Santrali

91,1
MW

55,2
MW

50,3
MW

55,2
MW

2,2
MW

720MW

61,4
MW

33,9
MW

100
MW

55,2
MW

6,6
MW

143
MW

Türkiye’nin Aralık 2020 sonu itibarıyla rüzgâr 
enerjisine dayalı elektrik kurulu gücü 8.832 
MW ve rüzgâr enerjisinin toplam elektrik 
üretimi içerisindeki payı %8,09’dur. 

Grup şirketlerimizden Borusan EnBW 
Enerji’nin tamamı yenilenebilir enerji 
tesislerinden oluşan kurulu gücü 720 MW ve 
toplam portföy büyüklüğü ise 930 MW’tır. 
2021 yıl sonu itibarıyla Borusan EnBW Enerji, 
Türkiye’nin rüzgâr enerjisi üretiminde lider 
konumunda yer almaktadır. Borusan EnBW 
Enerji’nin rüzgâr üretimindeki payı 2021 
yılında 2,1 TWh ile %6,1’dir. Borusan EnBW 
Enerji’nin toplam kurulu gücü, Türkiye’nin 
kurulu kapasitesinin %0,7’sine ve 2021 
lisanslı üretimi de Türkiye’deki toplam 
üretimin %0,6’sına karşılık geliyor.

Türkiye ekonomisinin dışa bağımlığının önüne 
geçmek için oldukça büyük öneme sahip 
yenilenebilir enerji kaynaklarının en verimli 
şekilde değerlendirilmesi adına Borusan 
EnBW Enerji, yatırım ve işletme süreçlerinin 
tamamında verimlilik ile doğal ve sosyal 
çevreye uyumu gözetiyor. Borusan EnBW 
Enerji yenilenebilir enerji üretim faaliyetleri 
dışında elektrik satış ve ticaretinde de 
gelişmekte olan Türkiye ekonomisi için 
öncü rol üstleniyor.

RECS International tarafından geliştirilen 
ve uluslararası geçerliliği bulunan I-REC, 
tüketilen ve üretilen elektriğin yenilenebilir 
kaynaklardan üretildiğini belgeleyen sertifika 
sistemi olup Borusan EnBW Enerji tüm 
tesisleri için I-REC sertifikasına sahiptir. 
Bu sayede yenilenebilir enerji kaynaklarını 
kullanmayı tercih eden müşterilerine 2021 yılı 
içerisinde 416.851 MWh’lık I-REC sertifikası 
sağladı. I-REC sisteminde hali hazırda 
Türkiye’den toplam kurulu güçleri 1.009,33 
MW olan 22 santral kayıtlı bulunuyor. Bu 
santrallerden Borusan EnBW’nin de Yedigöl 
HES (50,28 MW), Kıyıköy RES (100 MW), 
Dayıcık GES (6,6 MW) ve Pamuklu GES (2,2 
MW) olmak üzere dört elektrik üretim santrali 
sistemde kayıtlı bulunuyor.

İklim krizi kaynaklı olarak tespit edilen riskler için 
öncü rol oynayan yenilenebilir enerji ve emisyon azaltımı projelerimizle, 
2021 yılında yaklaşık 1.300.000 ton CO2e emisyon salımını engelledik.

Çevresel Etkimiz

65,55
MW

64



Çevresel Etkimiz

Bandırma RES ile Balıkesir’de yaptığı ilk yatırımdan itibaren Borusan EnBW Enerji 
12 yılda 16 kat büyüyerek 720 MW kurulu güce ulaşmış ve toplam portföy 930 MW’a 
yükselmiştir. 

2009 - 2021 sonu
toplam üretimimizi 
paylaşacağız.

Borusan Holding ve Grup Şirketleri sera gazı 
emisyonları ve enerji tüketimi altında çeşitli 
performans göstergelerini düzenli olarak takip 
ederler. Bu raporda konsolide enerji tüketimi ve 
emisyon değerlerine yer veriyoruz. Önümüzdeki 
dönemde de karbon nötr olma hedefimize 
paralel olarak yenilenebilir enerji, karbonsuzlaş-
ma ve enerji verimliliği, döngüsellik ve ilgili tüm 

projeleri hayata geçirirken, tüm paydaşlarımızın 
iklim farkındalığını artırmaya yönelik çalışma-
larımıza da hız kesmeden devam edeceğiz. 

YENİLENEMEYEN KAYNAKLARDAN GERÇEKLEŞEN 
DOĞRUDAN ENERJİ TÜKETİMİ (BORUSAN GRUBU KONSOLİDE, 2021)

YENİLENEMEYEN KAYNAKLARDAN GERÇEKLEŞEN DOLAYLI
 ENERJİ TÜKETİMİ (BORUSAN GRUBU KONSOLİDE, 2021)

Fuel-Oil
(GJ)

Toplam
(GJ)

22.263,78 683.700,70

Benzin
(GJ)

Motorin
(GJ)

Doğalgaz
(GJ)

24.077,41 219.821,23  417.538,28

Elektrik
(GJ)

1.835.851,94
(GJ)

1.152.151,24
(GJ)

YENİLENEMEYEN KAYNAKLARDAN GERÇEKLEŞEN DOĞRUDAN 
DOLAYLI ENERJİ TÜKETİMİ TOPLAMI 
(BORUSAN GRUBU KONSOLİDE, 2021)
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Borçelik
Hava kurutucularının enerji
maliyetinin azaltılması
İlgili Öncelikli Konu: İklim Krizi ile Mücadele ve Sıfır 
Karbon Ekonomisine Geçiş

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim
İlgili SKA: 9.4, 13.2

Projenin Hikayesi

Proje ile basınçlı hava içerisindeki nem miktarını 
düşüren 5 adet hava soğutmalı, 1 adet su 
soğutmalı kurutucuların harcadığı enerji maliyetini 
düşürmek amaçlandı. Proje kapsamında 2 
adet yeni kurutucu satın alındı ve yeni alınan 
kurutucular su soğutmalı ve yüksek kapasiteli 
olduğu için mevcutta çalışan 6 kurutucu yerine 
3 kurutucu çalıştırılmaya başlandı. Çalıştırılan 
3 kurutucu ile toplam güç 33,13 kWh olarak 
ölçümlenmiş olup proje %37’lik enerji tasarruf ile 
tamamlandı.
Kazanım

Yıllık 75 ton kapsam 2 sera gazı salımlarında 
azalma ve yaklaşık 169.000 kWh enerji tasarrufu 
bekleniyor.

Borusan Lojistik
Rota optimizasyonu, Eco Sürüş 
Ölçümü ve boş dönüş yükü azaltımı 
ile Karbon Emisyonunun Azaltılması
İlgili Öncelikli Konu: İklim Krizi ile Mücadele ve 
Sıfır Karbon Ekonomisine Geçiş, Sorumlu Ürün ve 
Hizmetler

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim
İlgili SKA: 9.4, 13.2

Projenin Hikayesi

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda %10 
karbon azaltım hedefini gerçekleştirmek, boş 
dönüş mesafesini azaltarak verimliliği artırmak ve 
İUGO Telematik Çözümleri ile tırlarda sürücülerin 
eko ve güvenli sürüş uygulamalarını ölçmek 
amaçlarıyla projeye başlandı. Tüm güzergahlar 
planlanırken alternatif güzergahlar oluşturuldu 
ve boş dönüş mesafesi azaltıldı. Aylık ölçümlerle 
araçların karbon performansı takip edildi.

2020 Yılı Kazanım: 26,6 ton e-CO2

2021 Yılı Kazanım: 10,4 ton e-CO2

Alternatif Rotalama 20 ve 21: 35,7 ton e-CO2

Araç doluluğu artırılarak taşınan tonaj başına düşen 
emisyon azaltılırken fazla emisyon oluşumu önlendi.

2020 Yılı ton bazında emisyon: %5,668

2021 Yılı ton bazında emisyon: %5,621

%0,8 azaltım

ECO DRIVING MODE (iUGO): Telematik 
Çözümlerle Sürücü Eco-Driving Performansının 
Sürücüler bazında ölçümü ve sürücüye özgü eco-
driving eğitimleri verilmesi sağlanırken güvenli 
sürüş performansı da izlenmeye başlandı

Sürüş Kaynaklı Verimlilik Puanı ortalama: 9.9/10

İki müşterimizin ortak çalışmasıyla boş dönüş yükü 
kaynaklı emisyon miktarı düşürülürken 2021 yılı 
Ağustos ayında başlayan projede toplam 3 aylık 
süre içinde boş dönüş kilometresinden 53,119 ton 
e-CO2 azaltıldı. Proje ile, yıllık öngörülen km’ler 
üzerinden 242,67 ton e-CO2 azaltımı bekleniyor.

Kazanım

2021 yılında 74 ton CO2 kazanımı 

Borçelik
2. Grup Ham Su Pompalarının 
Verimli Tiplerle Değiştirilmesi
İlgili Öncelikli Konu: İklim Krizi ile Mücadele ve Sıfır 
Karbon Ekonomisine Geçi

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim
İlgili SKA: 9.4, 13.2

Projenin Hikayesi

Borçelik Yardımcı Tesisler ham su tedariğini 
sağlamak için 4 pompa çalıştırıyordu. Aynı 
su debisi ve su basıncının yüksek kapasitede 
2 adet yüksek verimli sürücülü pompa ile 
sağlanması düşünülerek başlanan proje ile ham 
su pompalarının harcadığı enerji maliyetinin 
düşürülmesi hedeflendi. Proje başlangıcında iki 
adet yüksek verimli, sürücülü yeni pompa alındı 
ve değişimi tamamlandı. Bu sayede pompaların 
tükettiği enerjide aylık 4.500 kwh, (takribi yıllık 
54.000 kwh) iyileşme sağlandı. 

Kazanım

Yatırım geri dönüş süresi yaklaşık 1.25 yıl olarak 
hesaplanan projede yıllık 25 ton kapsam 2 sera 
gazı salımlarının azalması bekleniyor.
Bu sayede yıllık yaklaşık 54.000 kwh enerji 
tasarrufu bekleniyor.
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Borusan Cat 
Alternatif Enerji Kaynaklarının 
Kullanımı
İlgili Öncelikli Konu: İklim Krizi ile Mücadele ve Sıfır 
Karbon Ekonomisine Geçiş

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim
İlgili SKA: 9.4, 13.2

Projenin Hikayesi

Borusan Cat, enerji tüketiminde yenilenebilir ve
temiz enerji kullanım oranını artırmak amacıyla
alternatif enerji kaynaklarının kullanımı konusunda
çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda farklı
enerji kaynaklarının aynı sistemde kullanılarak
enerji üretebildiği hibrit ve şebeke olmayan ya da
şebekenin yetersiz olduğu yelerde de kendi kendine
yeterli microgrid sistemler kullanılarak
Borusan Cat’in operasyonlarındaki enerji
verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.
2021 yılı aralık ayında Caterpillar tarafından
duyurulan %100 hidrojen enerjisiyle çalışan
jeneratör çözümüyle Borusan Cat’in enerji
kaynakları arasına hidrojen de eklenmiştir.

Borusan Cat Adana Bölge Binası Endüstriyel 
Çatı GES projesi 

2021 yılında fizibilite ve proje süreçleri
tamamlandı. Nisan 2022’de 136,6kWp
gücünde, 304 adet 450Wp CAT PV panel
kullanılarak devreye alınacak. İlk yıl için yaklaşık
172.300,0 kWh elektrik üretmesi öngörülüyor.

Doğuş Fiberglas Adana Endüstriyel Çatı GES 
projesi 

2021 yılında fizibilite ve proje süreçleri 
tamamlandı. Nisan 2022’de 534kWp 
gücünde, 1187 adet 450Wp CAT PV panel 
kullanılarak devreye alınacak. İlk yıl için yaklaşık 
673.900,0kWh elektrik üretmesi öngörülüyor. 

Kazanım

Borusan Cat’in solar enerjiyi çözümlerine dahil 
etmesi ve operasyonlarında kullanılan enerji 
kaynaklarını çeşitlendirerek daha verimli ve
temiz enerjiye yönelmesi sayesinde, yılda yaklaşık 
352 ton karbon emisyonunun önüne geçilmiş 
olacak.

Çevresel Etkimiz

Borusan Otomotiv ve Borusan 
EnBW Enerji’den Karbon Ayak İzini 
Azaltacak İş Birliği
İlgili Öncelikli Konu: İklim Krizi ile Mücadele ve Sıfır 
Karbon Ekonomisine Geçiş

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim
İlgili SKA: 9.4, 13.2

Borusan Grubu bünyesinde yer alan, 
sürdürülebilirlik ve elektrikli mobilitede 
Türkiye’nin öncü şirketlerinden Borusan 
Otomotiv  ve Türkiye’nin rüzgâr enerjisinde 
lider şirketi Borusan EnBW Enerji elektrikli 
BMW otomobil sahiplerine temiz ve 
yenilenebilir enerji kullanım fırsatı sunuyor.  
Yapılan iş birliğiyle Borusan Otomotiv’den 
elektrikli BMW satın alanlar avantajlı 
fiyatlarla Borusan EnBW Enerji’nin 
sürdürülebilir enerji kaynaklarından elde 
ettiği I-REC (Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji) sertifikasına sahip olacaklar. Böylece, 
otomobil şarjında ve evsel tüketimde 
kullandıkları elektrik enerjisini yenilenebilir 
kaynaklı olarak belgelendirebilecekler.

Tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından 
yaptığı üretimle, Borusan EnBW Enerji, 
insanlığın karşılaştığı en büyük çevre 
sorunu olan küresel iklim değişikliği ile 
mücadeleye güçlü bir katkı sağlıyor. 
Karbon emisyonlarının fiyatlandırılması, 
sınırda karbon vergileri, sıkı araç emisyon 
standartları, taşıma sistemlerinin 
elektrifikasyonu ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımının artması bu 
mücadelenin en önemli unsurları arasında 
yer alıyor. “Sıfır Karbon” ekonomisine 
geçeceğimiz çok yakın gelecekte, fosil 
yakıtla çalışan araçların yerini elektrikli 
araçlar alacak. İklim değişikliği ile 
gerçek anlamda mücadele için ise bu 
araçların kullandığı elektriğin elde edildiği 
enerji kaynaklarının da yenilenebilir 

olması gerekiyor. Borusan EnBW Enerji 
müşterileri, firmaya ait tesislerin %100 
yenilenebilir enerji kaynaklı üretimini 
gösteren uluslararası I-REC sertifikası ile 
belgeleyerek sürdürülebilirlik yolunda önemli 
bir adım atarken, Gold Standard sertifikalı 
tesislerine ait karbon sertifikalarıyla da 
faaliyetlerini karbon-nötr hale getirebiliyor.  
BMW i marka tamamen elektrikli bir 
otomobile sahip olan ya da satın almak 
isteyen Borusan Otomotiv müşterileri 
dilerlerse Borusan EnBW Enerji tedarik 
şirketi olan Hidiv Elektrik Enerjisi Toptan 
Satış A.Ş. üzerinden hem araçları hem 
de evsel tüketimleri için kullandıkları 
enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde 
edildiğini sertifikalandırabilirler. Elektrik 
tüketimlerinden dolayı oluşan karbon 
emisyonunu sıfırlamaları için uluslararası 
yenilenebilir sertifikası olan “I-REC (The 
International REC Standard Foundation) 
sertifikasını kullanabilirler. 
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Borusan Otomotiv 
Paydaş Görüşü

Enis Amasyalı
Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü
 
Yeşil ekonomiye geçiş trendi birçok sektörde 
olduğu gibi otomotiv sektöründe de yeşil enerji 
dönüşümünü gündemimizde üst sıralara taşıdı. 
Elektrifikasyon alanındaki gelişmeler, sadece 
elektrikli araçlarda değil pek çok farklı alanda 
köklü bir değişim yaratacak. Son yıllarda etkisini 
giderek artıran iklim krizi ile gerçek anlamda 
mücadele etmek için elektrikli araçların 
kullandığı enerjinin de yenilenebilir kaynaklardan 
sağlanması gerekli. Elektrikli araçların daha 
yaygın kullanımının yaratacağı dekarbonizasyon 
etkisi, ancak bu araçların kullandığı elektriğin de 
karbon nötr olması ile mümkün olacak. Borusan 
Otomotiv Grubu ile Borusan EnBW Enerji 
olarak yaptığımız iş birliği çerçevesinde; BMW 
marka elektrikli otomobil kullanıcıları Borusan 
EnBW Enerji’nin tamamen yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde ettiği I-REC (Uluslararası 
Yenilenebilir Enerji) sertifikalı elektriği evsel 
tüketimlerinde ve elektrikli otomobillerinin şarjı 
sırasında kullanma imkânı elde edebilecekler. 
BMW müşterilerinin hem sürüş sırasında hem 
de evlerinde karbon ayak izlerinin azaltılması 
amacıyla yapılan bu özel çalışmanın ortağı 
olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Su Güvenliği ve Su Kaynaklarının 
Verimli Kullanımı
Günümüzde sadece Türkiye değil tüm 
dünya için su sorunu sosyal, ekonomik ve 
çevresel alanlarda kendini giderek daha 
fazla hissettiriyor. Dünya Ekonomik Forumu 
Küresel Risk Raporu 2022’ye göre su kıtlığını 
da kapsayan doğal kaynak krizleri dünyayı 
etkileyecek en önemli ilk 10 risk arasında yer 
alıyor. Problemin çözümünde kolektif yaklaşım 
gerektiğini ve olağan çözümlere alternatif 
yöntemler geliştirmenin öneminin farkındayız. 
Bu yaklaşım ile Borusan Grubu olarak su 
kaynaklarında kirlilik azaltımı, alternatif atık 
su arıtım metotları ya da ürünlerde ve prosesler 
bazında kullanılan su ihtiyacının azaltılmasını 
sağlayacak projeler üretip uygulayarak çözümün 
bir parçası olabileceğimize inanıyoruz. Bu 
amaç doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz 
sektörlerin yasal gerekliliklerini sağlıyor, su kıtlığı 
problemi için proaktif yaklaşım izleyen projeler 
geliştiriyoruz. 

Borçelik
Atık Su Arıtma Tesisi 
Optimizasyonu
İlgili Öncelikli Konu: İklim Krizi ile Mücadele ve 
Sıfır Karbon Ekonomisine Geçiş

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim
İlgili SKA: 6.3, 6.4, 14.1

Projenin Hikayesi

Atık Su Arıtma Tesisi Optimizasyonu, optimum 
kimyasal ve enerji tüketimi, arıtılmış suyun 
kalitesinin yükseltilmesi ve bundan fayda 
sağlanması amaçlarıyla başlatılan projede; birim 
atık su başına tüketilen kimyasal ve elektrik 
tüketim oranının azaltılması hedeflendi. 
Proje sürecinde arıtma süreç akış haritası 
oluşturuldu, arıtma prosesi laboratuvar ölçeğinde 
kuruldu ve analizler gerçekleştirilerek kimyasalların 
optimum dozajları tespit edildi. Süreç adımları 
tekrar değerlendirilerek arıtma prosesine katkı 
sağlamayan hatlar kapatıldı.

Kazanım

Elektrik: 0.09 $/kWh; (yıllık ortalama 
tüketimden tasarruf: 47.000 kWh, 4230 $)

Çamur bertaraf bedeli: 550 TL/ton, 
2,7*12*550=17820 TL/yıl)

Kireç: (0,07$/kg, 1456 $/yıl)

Demir sülfat: (66.7 $/ton, 840 $/yıl)

Kullanılan kimyasal miktarı azaltıldı.

Elektrik: 2,2 (son 5 yıl ortalama) 2021, 11 ay 
1,73 kWh/m3 %21 azalma,  0.09 $/kWh; (yıllık 
ortalama tüketimden tasarruf: 47.000 kWh, 
4230 $)

Çıkan arıtma çamuru: (son 5 yıl) 29.7 
ton/ay; 2021 12 aylık ortalama 27 ton; 
azalma: %9 (bertaraf bedeli: 550 TL/ton, 
2,7*12*550=17820 TL/yıl)

Kireç: Yıllık tüketim (son üç yıl ortalama) 
144.583, 2021 tüketim 123.770; azalma %14 
(0,07$/kg, 1456 $/yıl)

Demir sülfat: 12.6 ton/yıl ortalama kullanım, 2021: 
0 ton, azalma %100 (66.7 $/ton, 840 $/yıl)

Supsan 
Yıkama Prosesi Su Verimliliği 
Projesi 
İlgili Öncelikli Konu: İklim Krizi ile Mücadele ve 
Sıfır Karbon Ekonomisine Geçiş

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim
İlgili SKA: 6.3, 6.4,

Projenin Hikayesi

SUP-YK-468 FKK (Final Kalite Kontrol) yıkama 
prosesindeki daha iyi bir yıkama deterjanı ile 
depodaki suyun değiştirilme sıklığının ve su 
tüketiminin azaltılması

Final Kalite Kontrol departmanı maliyetleri 
incelendiğinde su ve deterjan kullanımında 
yapılacak tasarrufun pareto analizleri sonucuna 
göre maliyet azalışında en büyük etkiye sahip 
olduğu tespit edilmiştir. Proje ile %20 oranında 
deterjan kullanımında azaltım hedeflendi.
Kazanım

Deterjan tüketiminde hedef değerin de üstüne 
çıkarak %25 oranında bir azaltım sağlandı. Proje 
öncesi ayda 1600 litre olan su tüketimini 400 litre/
ay miktarına düşürerek tasarruf edildi. Sonuç olarak 
bu projede yapılan iyileştirme ile yıllık 1608 dolar 
(1608*8,6) tasarruf sağlanmıştır.
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Atık Yönetimi

Borusan Grubu olarak çevre ve iklim üzerindeki 
etkilerimizi en aza indirebilmek için atık yönetimini 
büyük bir titizlikle yönetiyor, üretim faaliyetlerimiz 
sonucu oluşan atıkları yasal gerekliliklere uygun 
biçimde depo, sevk ve bertaraf ederek yönetimini 
sağlıyoruz. Kurum olarak benimsediğimiz 
sürdürülebilir tüketim yaklaşımı ile atık miktarını 
minimize etmek için projeler üretiyoruz.

Atık yönetimi hiyerarşimizi küresel ölçeklere göre 
belirliyor ve üretim faaliyetlerimiz sonucunda açığa 
çıkan atıkları şartlar mümkün olduğu sürece önce 
önlüyor, mümkün değilse atık oluşumu azaltarak 
etkin bir şekilde ve entegre bakış 
açısıyla yönetimini sağlıyoruz. 

Borusan Otomotiv
Plastik Tüketiminin Azaltılması
İlgili Öncelikli Konu: İklim Krizi ile Mücadele ve Sıfır 
Karbon Ekonomisine Geçiş, Döngüsel Ekonomi, 
Sorumlu Ürün ve Hizmetler

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim
İlgili SKA: 12.2, 12.4

Projenin Hikayesi

Proje ile Borusan Oto şubelerimizde kullanılan 
tek kullanımlık plastik ürünlerin sıfıra indirilmesi 
ve şirket giderlerine pozitif katkı sağlaması 
hedeflenerek 155.312,50 TL tek seferlik bütçe 
ile yıllık 391.994 TL tutarında tek kullanımlık 
plastik bardaklardan ve plastik şişelerden 
tasarruf sağlandı.

Tek kullanımlık (32.364 adet pet şişe ve 40.400 
adet plastik bardak) tabak, çatallar kaldırıldı ve 
tüm personele kullanmaları için cam termos ile 
metal mug yaptırıldı, plastik su kullanımı kaldırılıp 
sebiller artırıldı ve naylon pipetler yerine kağıt pipet 
siparişleri verildi.

Kazanım

Plastik tüketiminin sıfıra indirilmiş olup çevre 
kirliliği ve doğanın kurtarılması bilincinin artırılması 
amacıyla bilinçli personellerin oluşmasına katkı 
sağlandı.

Borusan Lojistik 
Plastiksiz Cuma
İlgili Öncelikli Konu: İklim Krizi ile Mücadele ve 
Sıfır Karbon Ekonomisine Geçiş, Döngüsel 
Ekonomi, Sorumlu Ürün ve Hizmetler

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim
İlgili SKA: 12.2, 12.4

Projenin Hikayesi

Borusan Lojistik’te tek kullanımlık plastiklerin 
alternatiflerinin farkındalığını artırmak ve 
kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Plastiksiz 
Cuma projesi hayata geçirildi. Ekim 2021’de 
devreye alınan proje sayesinde, Her Cuma bir 
plastik kullanım alanının alternatifi ile ilgili tüm 
kullanıcılar ile mail paylaşılmaktadır.

Kazanım

Plastik kullanımı ile ilgili farkındalık 
çalışmaları yürütüldü.
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Biyolojik Çeşitlilik

Biyolojik Çeşitlilik

Dünya üzerinde tüm coğrafyaları ve ekonomileri 
etkisi altına alan iklim krizi ile biyolojik çeşitliliğin 
tahrip oluşunu, olumsuz hava olaylarının ve 
yarattığı etkilerin artışını, deniz seviyelerinin 
yükselmesi, küresel göç krizleri, salgın hastalıklar 
gibi birden fazla etkisi ile karşılaşıyoruz. 
Şahit olduğumuz tüm etkiler iklim değişikliği ile 
biyoçeşitlilik risklerinin birbirinden ayrılamaz bir 
bütün olduğunu gösteriyor. Tüm etkiler göz 
önünde bulundurulduğunda Dünya Ekonomik 
Forumu (WEF-World Economic Forum) 
2022 Küresel Risk Araştırma Raporu’ na göre 
ilk üç risk; İklim Değişikliği ile Mücadeledeki 
Başarısızlık, Aşırı Hava Olayları, Biyoçeşitlilik 
kaybı olarak sıralanıyor. Belirlenen riskler için ise 
tüm iş dünyasının ortaklıklar geliştirerek ilerleme 
kaydetmesi ve faaliyetlerinde döngüselliği 
korumayı, biyolojik çeşitliği desteklemeyi, 
emisyonlarını azaltmayı ve yenilenebilir 
kaynakları kullanmayı iş süreçlerine entegre 
etmeleri gerekiyor. 

Borusan EnBW Enerji
Ağaç Tohumlarının da Rüzgârı 
Oluyoruz – Ecording Tohum Topu 
Projesi
İlgili Öncelikli Konu: Biyoçeşitliliğin Korunması 
ve Geliştirilmesi

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim
İlgili SKA:15.2

Projenin Hikayesi

2021 yılı Haziran ve Kasım ayları arasında 
tamamlanan proje ile Mersin’de toplam
10.000 tohum topu atışı yapıldı.

Proje başlangıcı için tetikleyici nokta Karasal 
Yaşam – Ormansızlaşma ile Mücadelenin 
desteklenmesiydi. Kuşlar milyonlarca yıldır 
yedikleri ve taşıdıkları tohumlar ile biyoçeşitlilik 
zincirinin ayrılmaz bir halkası olmuşlar. Borusan 
EnBW Enerji, biyoçeşitlilik kaybını azaltmak ve 
ormansızlaşma ile mücadele için Ecodronelar 
aracılığı ile doğadan ilham alarak 10.000 
tohum topunun kızılçam ve sedir ormanına 
dönüşmesi adına önemli bir adım atmış oldu.

Borusan EnBW Enerji - BEE 
Biyoçeşitlilik Projesi – Sultan 
Zambağı (Lilium Martagon) Türü 
Korunma Projesi
İlgili Öncelikli Konu: Biyoçeşitliliğin Korunması 
ve Geliştirilmesi

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim
İlgili SKA:15.5

Projenin Hikayesi 

Mart 2021 tarihinden yıl sonuna kadar yasal 
izin süreçleri ve ekim aşamalarıyla devam eden 
Lilium Martagon türü korunma projesi Kırklareli 
Kıyıköy RES santralinde gerçekleştirildi. 
Latince adıyla Lilium Martagon olarak geçen 
Türk Zambağı, İstanbul Zambağı ve Sultan 
Zambağı olarak da bilinen türümüz özellikle son 
yıllarda satış amaçlı soğanları doğadan alındığı 
için doğal ortamında giderek azalmış, Avrupa 
coğrafyasında bulunan bu tür ülkemizden 
bu coğrafyalara taşınmış, bugün ise kendi 
anavatanında yok olma tehdidi ile karşı karşıya 
kalmıştır. Projenin amacı, Sultan Zambağı’nın 

laboratuvar ortamında çoğaltıp, biyoçeşitlilik 
bahçesinde doğaya yeniden kazandırılmak 
üzere hazırlanmasıdır. Ayrıca, proje boyunca, 
korunan türün özellikleri ve yapılan çalışmalarla 
yaratılan doğaya yeniden kazandırma 
etkisi başta şirket çalışanları ve yerel halkla 
paylaşılarak biyoçeşitlilik bilinci oluşturulması 
hedeflenmektedir.

Kazanım

Projede toplanan 100 bireyden 1000 bireye 
ulaşılması hedeflendi. 500 birey doğaya yeniden 
dikilirken kalan bireylerin yeniden üretim ve 
rejenerasyon için kullanılması planlandı. Projenin 
ilerleyen safhalarında Kasım 2022’de bahçeye 
ekimlerin yapılması planlanırken ilk rejenere 
edilmiş türlerin Nisan – Mayıs 2023’te çıkması 
bekleniyor. Proje kapsamında bölge okullarında 
biyoçeşitlilik farkındalık eğitimlerinin de verilmesi 
hedefleniyor.
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Borusan’da Döngüsellik

Faaliyetlerimiz için kullanılan kaynak 
kullanımını döngüsellik odağında 
şekillendiriyoruz.  Operasyonlarımız boyunca 
üretilen atık miktarını ve emisyon değerlerini 
azaltacak projeler geliştiriyor ve hayata 
geçiriyoruz. Bu sayede karbon ayak izimizi 
azaltarak, Kapsam 1 ve Kapsam 2 salımlarımızı 
“2030 Karbon Nötr Borusan” hedefimize doğru 
istikrarlı bir şekilde ilerletmeyi planlıyoruz. İklim 
kriziyle mücadeledeki sorumluluğumuzu çevre 
dostu çözüm ve hizmetlerle her geçen gün 
geliştiriyoruz.

Döngüsel ekonomi odaklı çalışmalarımız ile 
üretim çıktıları ve kullanılan materyallerin 
yaşam süresini uzatıyor, yeniden kullanım, geri 
kazanım ve geri dönüşümünü gerçekleştirerek 
atık hiyerarşisine uyum sağlıyoruz. Bu sayede, 
faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel 
etkileri azaltmak hatta ortadan kaldırmak ve 
bunu tüm değer zinciriyle birlikte başarmak 
ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. 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.
İş modellerimizi yenilikçilik ekseninde 
kurgulayarak; kaynak kullanımını etkin hale 
getiriyor, malzeme tercihimizde daha çevreci 
ürünleri seçiyor, inovasyonu iş süreçlerimize 
dahil ediyor, oluşan atıklarımızı azaltarak, 
dönüştürerek ve ekonomiye değer olarak geri 
kazandırarak döngüsellik alanında yeni
fırsatları belirliyoruz. 

Borusan Mannessmann 
Outlet projesi
İlgili Öncelikli Konu: Döngüsel Ekonomi

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim
İlgili SKA: 12.5

Borusan Grubu şirketlerinden Borusan 
Mannesmann,  müşterileri için sipariş edilen 
ancak satın alınmayan ya da ana pazarda 
satılmayan ürünleri Outlet platformu aracılığıyla 
satışını gerçekleştiriyor. Outlet platformundan 
önce bu ürünler hammadde olarak yeniden 
kullanılmak üzere üretim tesisine giderek 
prosese alınıyordu ancak bu enerji yoğun bir 
süreç olduğu için döngüselliği enerji kaybı 
olmadan esas alan Outlet platformu projesini 
uygulamasına başlandı. Platform ile, 2021 
Yılında 14.078 ton İç Piyasada olmak üzere 
232 ton İhracat Piyasalarında atıl Boru satışı 
gerçekleştirildi. Daha önce toplu satışlar ile 
gerçekleştirilen boruların değerlendirilmesine 
bu platform sayesinde daha çok kişinin erişimi 
sağlanmıştır.

Borusan Liman
Pet Şişe Projesi
İlgili Öncelikli Konu: Döngüsel Ekonomi

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim
İlgili SKA:15.5

Plastik şişelerin geri kazanımının yapılabilmesi 
ve pandemi sebebi ile liman bünyesinde 
yüksek miktarda atık plastik şişe oluşumu bu 
projenin gerçekleştirilmesinde tetikleyici sebep 
olarak açığa çıktı. Plastik şişelerin bertarafa 
gitmesi yerine geri kazanım tesisine verilerek 
iplik üretilmesi ve ipliğin iş kıyafetlerimizde 
kullanılarak döngüsel ekonomiye kazandırılması 
hedeflendi. Proje kapsamında Borusan 
Limanın faaliyetleri sebebiyle satın alım miktarı 

olan aylık 18.000 adet pet şişe toplanması 
planlanırken 1 kg PES iplik üretmek için 100 
adet pet şişe gerektiği gözlendi. 18.000 
adet pet şişe atığından aylık olarak yaklaşık 
180 kg PES ipliği üretilebiliyor ve Borusan 
Limanı olarak yılda ortalama 5.500 parça iş 
kıyafeti kullanılıyor. Değerlendirmelere göre 
1 yıllık iş kıyafeti ipliğinin Borusan Limanı 
atıklarından elde edilecek PES ipliklerden 
yapılması durumunda 2,5 yılda kullanılacak 
pet şişelerden temin edilebileceği öngörülerek 
Liman bünyesinde belirli noktalarda pet şişe 
toplama kutuları temin edildi ve şişelerin ayrı 
toplanması sağlandı.  Limanda oluşan pet 
şişe atıkları ayrı toplanarak, pet şişeleri geri 
kazanım yolu ile iplik haline getiren lisanslı geri 
kazanım firmasına gönderildi. Üretilen iplikler 
liman personelinin iş kıyafetlerinin üretiminde 
kullanılarak döngüsel ekonomiye kazandırıldı.  

Kazanım

Borusan Limanının Kapsam 3 bazında yaklaşık 
500 ton eşdeğer CO2 salınımı yaptığı biliniyor. 
Bu proje ile Kapsam 3 için CO2 salınımında 
%5-10 arası iyileşme olması öngörülmektedir. 
Uygulamanın Borusan Limanı ile kısıtlı kalmayıp 
tüm Borusan grup şirketlerinde benchmark olması 
ile kazanımın henüz hesaplanmamış olmakla 
birlikte daha da yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Borusan Limanı, projesinde gelecek hedefi 
olarak sadece kendi atıklarından değil, farklı 
firmaların da dönüştürülmüş atıklarından elde 
edilen PES ipliği kullanarak tüm iş kıyafetleri 
PES ipliklerinde döngüsel modele geçiş yapmayı 
belirledi.
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Borusan Cat 
CRC Operasyonları
İlgili Öncelikli Konu: Döngüsel Ekonomi

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim
İlgili SKA: 12.5

Revizyon Merkezlerinde iş makinalarının parçaları 
ve komponentleri, Cat standartlarına göre 
yenileniyor. Böylece komponent ve makinalara 
ikinci bazen de üçüncü hayat kazandırılabiliyor. 

2021 yılında müşterilere 84 milyon dolar katma 
değer yaratılarak, yaklaşık 5 bin tonluk materyal 
yeniden kullanılmış oldu.
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Sorumlu Tedarik Zinciri Yönetimi

Borusan’da Döngüsellik

%96’sı yerli tedarikçi olan toplam 7.412 
tedarikçimizle faaliyet gösterdiğimiz tüm 
sektörlerde değer yaratmaya devam ediyoruz. 

Borusan Grubu olarak aktif faaliyet
yürüttüğümüz tüm sektörlerde tedarik
zincirini önemli bir değer parçası olarak görüyor 
ve değerlendiriyoruz. Tüm dünyayı 2020 yılında 
etkisi altına alan ve 2021 itibarıyla azalsa da
etkilerini hissettiğimiz COVID-19 salgının 
oluşturduğu zorlu şartlarda tedarik zincirimizin, 
küresel pazarda sahip olduğumuz
tecrübeyle devamlılığı ve sürdürülebilirliğini 
sağlamayı başardık. Değer zincirinin
tamamında çevresel etkilerin en aza indirilmesi, 
tüm paydaşlarla iklim krizi nezdinde çalışmaların 
yürütülmesi hedeflerimiz dahilinde ve tedarik 
zincirimiz kaynaklı etkileri yönetmeye
odaklanmak istiyoruz. Tedarikçilerin çevresel 
açıdan performanslarının değerlendirilmesi 
önümüzdeki dönemde hedeflerimiz
arasında olup tüm Grup şirketlerinde tedarik
zinciri denetimlerini yaygınlaştırmayı
hedefliyoruz. Bu kapsamda, çevresel kriterler 
açısından 2021 yılı boyunca 363 adet denetim 
gerçekleştirdik.  

Grubumuz ile iş birliği yürüten tüm tedarikçi 
ve taşeronlarımızdan da aynı özen ve dikkatin 
gösterilmesini bekleyerek etik kurallarımıza ve 
Borusan Grubu Tedarikçi Çalışma Koşulları
Protokolüne uygun şekilde iş birliğimizi 
yürütüyoruz. Öte yandan tedarikçi çalışma
kriterlerimize uygun faaliyet yürütmeyen
özellikle etik dışı davranış, yasal uyumsuzluk
ya da yolsuzluk gibi vakaların tespiti halinde
tedarikçi ve taşeronlar ile çalışmamızı
durdurarak konuya ilişkin yazılı açıklama yapıyor 
ve iş birliğimizi noktalıyoruz. Grup olarak zorla 
veya cebren çalıştırma ve çocuk işçiliğinin
kesinlikle karşısında yer alırken bu konuda en 
ufak bir ihlalin yaşanma riskini önlemek için 
gerekli denetimleri gerçekleştiriyoruz.
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 mali-
yetlerinin dağılımına baktığımızda yerel satın 
alma oranımız toplam satın alma maliyetimizin 
%36’sına denk düşmekte ve bazı şirketlerimizde 
bu oran %100’ü bulmaktadır. 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.

Paydaş Görüşü 
(Borusan Cat)

Müşteri: Irakli Mgeladze /JEU Group- 
CEO Başkan Yardımcısı 
Ülke: Gürcistan 
Kategori : Kalite  

Borusan Cat’i, hem dünya çapında tanınmış 
bir marka olan Caterpillar’ın distribütörü 
olması hem de Borusan Cat olarak sunduğu 
yüksek kaliteli ve çevik servis hizmetlerine 
sahip olduğu için seçtik. Aramızda bu kadar 
güçlü bir bağ olmasının ana nedenlerinden bir 
tanesi, yüksek kalitede ve orijinal parçalarla 
yürüttükleri satış sonrası servis hizmetleri. 
Hızlı servis hizmetlerinin yanı sıra profesyonel 
çalışanlara da sahip ve bakımların doğru 
zamanda yapılması gibi şirketimiz için öncelik 
içeren bir konuda da fazlasıyla titizler. 

Paydaş Görüşü 
(Borusan Cat)

Müşteri: Podkorytov Vadim Alexandrovich / RFP 
Group - Mekanik Şef 
Ülke: Uzak Doğu Rusya 
Kategori : Dijital   

Bir Borusan Cat şirketi olan Amur Makine ile 
15 yıldan daha uzun süredir birlikte çalışıyoruz. 
Sadık ve çevik bir şirket. Yöneticilerden teknik 
ekibe her gün her saat iletişim kurabiliyoruz. 
Talep ya da şikayetlerimize her daim hızlı 
dönüş yapıyorlar ve işlerinin kalitesinden ayrıca 
çok memnunuz. Bir diğer önemli hizmeti 
ise dijitali hayatlarımızı kolaylaştırmak için 
kullanıyor olmaları. Örneğin, çevrimiçi yedek 
parça mağazası (PartsCatCom). Bu sayede 
tedarik yöneticilerimiz yedek parçaların nerede 
olduğunu, fiyatlarını ve diğer başka bilgilerini 
kolayca takip edebiliyor, bu bizim de işimizi
fazlasıyla kolaylaştırıyor. 
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İnsan 
Odaklı 
Yaklaşımımız

İnsan odaklı kurum kültürümüz ve toplumsal gelişim için düşlüyor, tasarlıyor,
gerçeğe dönüştürüyoruz.

Geleceğin iş modellerini tasarlarken çalışanlarımız ve içinde bulunduğumuz
toplum için değer yaratma süreçlerimizi, en önemli sermaye ögelerimizden
olan ‘İnsan’ odağında sürdürüyoruz. Bunun için çalışanlarımız, paydaşlarımız
ve topluluklardan ilham alıyoruz. Borusan olarak yeteneklerimizi güçlendiriyor,
çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerimiz ile farklılıklardan güç alıyoruz. İşimizi mutlu ve
güvende hisseden; yetkin çalışanlarımız ile geleceğe taşıyoruz. Etkilediğimiz tüm
paydaşlarımızı karar verme süreçlerimizin parçası haline getiriyor, yaptığımız
iş birlikleri sayesinde toplumumuz, paydaşlarımız ve iş ortaklarımız için değer
yaratıyoruz.
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Borusan Grubu kuruluşundan beri insan
odaklı kültürü benimsemiştir. 12 bini aşkın
nitelikli çalışanımızla köklü ve güçlü bir Grup
olarak faaliyet gösteriyoruz. Çalışanlarımızın
mesleki ve kişisel gelişimlerini destekliyor,

fikirlerine saygı duyuyor ve yaratıcılıklarını
ortaya koymalarını sağlıyoruz. Değer yaratan,
hayata anlam katan, mutlu ve gücünü
çalışanlardan alan bir organizasyon olarak
faaliyet gösteriyoruz.

Borusan Grubu’nda toplu iş sözleşmelerine dahil olan fabrika çalışanı yüzdesi: %82

ÇALIŞAN SAYILARI

YÖNETİM KATEGORİSİNE GÖRE ÜST YÖNETİM

Erkek Erkek Erkek

Kişi

Oran

Kadın Kadın Kadın

5.492 5.492 5.6131.090 1.115 1.161

%83 %83 %82%16 %16 %17

2019 2020 2021

Erkek Erkek Erkek

Kişi

Oran

Kadın Kadın Kadın

40 55 5611 13 13

%78 %80 %80%22 %20 %20

2019 2020 2021

Çalışanlarımız ile ilişkilerimizde sürekliliği
sağlamanın yanı sıra, yetenekli ve potansiyeli
yüksek adayları organizasyonumuza kazandırıyor,
çalışanlarımızın uzun vadede Borusan ailesinin
önemli bir üyesi olarak kalmalarını önemsiyoruz.
Bu kapsamda Holding ve Grup Şirketlerimiz
özelinde projeler geliştiriyoruz.

YÖNETİM KATEGORİSİNE GÖRE ORTA DÜZEY

Erkek Erkek Erkek

Kişi

Oran

Kadın Kadın Kadın

214 242 27173 76 83

%75 %76 %77%25 %24 %23
2019 2020 2021
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İSTİHDAM VE DEVİR (TÜRKİYE)

İşe yeni giren - Toplam

Beyaz Yaka 

Mavi Yaka 

İşten ayrılan - Toplam

Beyaz Yaka 

Mavi Yaka 

Kişi

Kişi

Kişi

462

371

91

1.178

945

233

533

474

59

529

411

118

823

531

292

677

509

168

CİNSİYETE GÖRE

2019 20192020 20202021 2021

2019 20192020 20202021 2021

%80 %80%89 %78%65 %75Oran

2019 20192020 20202021 2021

%20 %20%11 %22%35 %25Oran

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

   Erkek - İşe alınan

   Kadın - İşe alınan

   Erkek - İşten ayrılan

   Kadın - İşten ayrılan

347

115

906

273

402

131

416

113

629

194

511

166

%75 %77%75 %79%76 %75

%25 %23%25 %21%24 %25

Kişi

Kişi

Oran

Oran

2019 20192020 20202021 2021

İşe yeni giren - Toplam İşten ayrılan - Toplam

462 1.178533 529823 677Kişi
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YAŞA GÖRE YAŞA GÖRE

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

   18 - 30 Yaş - İşe alınan

   31 - 40 Yaş - İşe alınan

   41 - 50 Yaş - İşe alınan

   18 - 30 Yaş - İşten ayrılan

   31 - 40 Yaş - İşten ayrılan

   41 - 50 Yaş - İşten ayrılan

282

135

42

438

469

208

309

172

46

194

179

110

545

205

58

260

265

102

%61

%29

%9

%37

%40

%18

%58

%32

%9

%37

%34

%21

%66

%25

%7

%38

%39

%15

Kişi

Kişi

Kişi

Oran

Oran

Oran

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

   60 Yaş Üstü - İşe alınan

İşe alınan toplam

   60 Yaş Üstü - İşten ayrılan

İşten ayrılan toplam

1

462

7

1.179

0

533

6

529

1

823

1

677

%0 %1%0 %1%0 %0

Kişi

Kişi

2019 20192020 20202021 2021

   51 - 60  Yaş - İşe alınan    51 - 60 Yaş - İşten ayrılan

2 576 4014 49

%0 %5%1 %8%2 %7

Kişi

Oran

Oran
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Borusan Alpha Staj Programı
İlgili Öncelikli Konu: Çalışanların Gelişimi ve Bağlılığı

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İnsan
İlgili SKA: 8.6

Projenin Hikayesi

Borusan Alpha Genç Yetenek programı 
kapsamında, mevcut yılın Haziran-Temmuz 
döneminde lisans veya yüksek lisans eğitimini 
tamamlayabilecek öğrencileri değerlendiriyor, 
adayların potansiyellerini ölçebileceğimiz 
değerlendirme araçları sayesinde yeni mezunları 
tam zamanlı olarak işe alıyoruz. İki senelik 
yapılandırılmış bir gelişim programına dahil ederek, 
geleceğin liderleri olma yolunda destekliyoruz. 

Yüksek potansiyelli yetenekleri Borusan Grubu’na 
kazandırmayı insan sermayemizin sürekliliği için 
son derece önemli buluyoruz. 

Borusan Alpha Staj Programı ile genç yetenekleri 
aramıza dahil ediyor, eğitimlerine devam eden 
genç yeteneklerle çalışarak onların inisiyatif 
almalarına ve fark yaratabildikleri bir deneyim 
edinmelerine katkı sağlıyoruz. Bu sayede 
Borusan Grubu olarak genç yetenekleri aramıza 
katarak insan sermayemizin sürdürülebilirliğini 
sağlıyoruz. Borusan Alpha staj programı 
kapsamında, üniversite 3. ve 4. sınıf ya da yüksek 
lisans öğrencilerini uzun dönem stajyer olarak 
değerlendiriyoruz. Bu program boyunca öğrenciler 
haftanın 2 ya da 3 günü stajlarını yaparken bir 
yandan da eğitimlerine devam ediyorlar.

Kazanım

1991 yılından beri sürdürdüğümüz ve The 
Peer Awards for Excellence’dan uluslararası 
ödül kazanan bu proje ile gençlerin iş hayatına 
atılmadan farklı konularda bilgi sahibi olmalarını 
hedefliyor ve yetkinliklerini geliştirmelerine destek 
oluyoruz.

Staj programımıza dahil olan yetenekler için 
yapılandırılmış bir gelişim programı tasarlıyor, 
staj süreleri boyunca yüksek fayda görmelerini 
sağlıyoruz. Alpha stajyerlerimiz, staja başladıkları 
ilk gün itibarıyla deneyimli Borusan çalışanlarıyla 
birlikte öğreniyor, gelişiyor, projelerde yer 
alıyor ve katkı yaratıyorlar. Böylelikle Borusan 
olarak genç yeteneklerin kariyerlerine bir adım 
önde başlamalarına destek oluyoruz. Mezun 
olan stajyerleri Borusan Alpha Genç Yetenek 
Programı için mutlaka değerlendiriyor, Borusan 
yolculuklarının devam edebilmesi için onları 
destekliyoruz.

2021 yılında 343 genç yeteneği Alpha Staj 
Programı ile şirketlerimizde işe alırken, bu 
program sonucu istihdam etmeye başladığımız 
60 çalışanımız ise bugün yönetici ve üstü 
pozisyonlarda görev alıyor. Grup CEO’muz Erkan 
Kafadar da çalışma hayatına bu program ile 
başlamıştır.

İşveren Markası
Borçelik 
İlgili Öncelikli Konu: Çalışanların Gelişimi
ve Bağlılığı

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İnsan
İlgili SKA: 8.6

Projenin Hikayesi

“Her Anında Borçelik Yanında”

Borçelik, genç yetenekler ve öğrencilerin gözünde 
işveren markası algısını güçlendirmek, çalışanların 
da kurum algısını ve bağlılığını artırmak için İşveren 
Markası projesini hayata geçirmiştir. Sektörde 
ve faaliyet gösterilen bölgede en çok çalışılmak 
istenen firmalardan biri olmak, şirket ruhunu 
ve coşkusunu iç ve dış paydaşlar ve potansiyel 
Borçeliklilere aktarmak için yola çıkılan bu 
projede gençlik iletişimi çalışmaları ve etkinlikler 
hazırlanarak gençlerle bir araya gelinmiştir:

28 Mayıs Özyeğin Üniversitesi - Unplugged Talks

2 Haziran Uludağ Üniversitesi - İş Hayatına Hazırlık 
Programı 

09-10 Haziran YTÜ Sanal Kariyer Fuarı

3 Temmuz YTÜ TEDx Sponsorluk 

12-13 Temmuz ODTÜ 9.Malzeme Günleri

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Proje İş Birliği

Eylül-Uludağ Üniversitesi-İş Hayatına Hazırlık 
Programı
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Bununla birlikte cinsiyetten bağımsız terfi ve 
maaş politikalarını uyguluyoruz ve böylece 
kurum içinde adil bir ortam oluşmasını 
sağlarken verimi ve başarıyı doğrudan artırmış 
oluyoruz. İletişim, işe alım, terfi, performans ve 
ücretlendirme gibi her aksiyon ve politikanın 
toplumsal cinsiyet merceği üzerinden yeni bir 
bakışla ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. 
Bunun için de öncelikle zihinsel ve kültürel 
dönüşümümüzü gerçekleştiriyoruz. Tüm 
operasyonlarımıza, kararlarımıza, planlarımıza, 
süreçlerimize cinsiyet gözlüğünden bakarak 
köklü değişimler hedefliyoruz. Amacımız 
kısa vadeli değil kalıcı çözümler sunabilmek 
ve uygulayabilmek. Bu aşamada Cinsiyet 
Gözlüğü bir rehber olarak devreye giriyor. Tüm 
çalışanlarımız için oluşturulan kontrol listelerimiz 
bir reçete niteliği taşıyor.

Hayatın her alanında eşitlik konusunda derinliği 
artırmak için Borusan Eşittir Atölyeleri’ni 
tasarladık. Bu atölyeler ile çeşitlik, eşitlilik 
konusunda hem bireysel hem de kurumsal 
farkındalığın artmasını ve daha kapsayıcı 
bir kültür oluşturmayı amaçlıyoruz. Borusan 
liderleri, Borusan Eşittir komite üyeleri ve insan 
kaynakları ekiplerine yönelik yaptığımız atölyelerde 
İK süreçlerini eşitlik ve çeşitlilik perspektifiyle 
değerlendirmeyi odak noktası olarak belirledik. 
Beraberinde işe alım, terfi ve gelişim süreçlerini 
tartışarak gelişim aksiyon planları oluşturduk.

Bugüne kadar atölyelerimize katılım gösteren 
çalışanlarımızın memnuniyet oranı ise %94 oldu. 
Katılımcılardan bu kadar yüksek oranda olumlu 
geribildirim almak bu atölyeleri devam ettirmek 
için bize ilham veriyor.

Kadın liderlerin organizasyonlar için ne kadar 
stratejik bir önemi olduğunun bilincindeyiz. Ne 
kadar çok farklı ses ne kadar çok farklı 

İstihdam, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

2015’te almış olduğumuz davet üzerine Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri 
Liderlik Grubu’na (UN Women Empowerment Principles Leadership Group) üye olma 
statüsünü elde eden ilk Türk şirketi olarak, cinsiyet eşitliğinin kurumsal ve bireysel düzeyde 
benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Bu alanda Cinsiyet Gözlüğü programı ile 
2023’e kadar tüm şirketlerimizde 
Üst Yönetim kademesinde %30, 
Orta Yönetim kademesinde %40 kadın
oranına ulaşmayı hedefliyoruz.

Borusan Grubu olarak toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin tam olarak sağlandığı, kadın ve 
erkeğin her şartta eşit ve yan yana olduğu bir 
dünya hedefiyle çalışıyoruz. Bu hedefimizi tüm 
iş yapış biçimlerimize uygulamak da öncelikli 
amaçlarımızdan biri. İş dünyasında kadın ve 
erkeğin eşit temsiline, eşit hak ve fırsatlara 
sahip olmalarına, eşit terfi ve maaş imkânları, 
sunulmasına özellikle önem veriyoruz. Erkek 
egemen kabul edilen bir sektörde faaliyet 
gösteren bir kurum olarak kadın istihdamı ve 
kadının her işi yapabileceğini göstermek bizim 
için çok kıymetli. 

2015 yılında kurduğumuz Borusan Eşittir 
Platformu ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
hem kurumsal hem de bireysel düzeyde 
benimsenmesi ve içselleştirilmesi için attığımız 
adımları tek çatı altında toplamış olduk. Tüm 
grup şirketleri olarak benimsediğimiz Borusan 
Eşittir yaklaşımımız ile iş hayatındaki tüm karar 
alma ve uygulama süreçlerinde toplumsal 
cinsiyet eşitliğini gözetme, eşitsizlik durumlarını 
ortadan kaldırmaya yönelik kapsayıcı politikalar 
benimseme ve bu yönde adım atma konusunda 
taahhütte bulunma konularını odağımıza aldık. 

Borusan Grup şirketleri genel müdürleri, 
bu konudaki kararlılığını göstermek adına 5 
Mart 2020’de Borusan Eşittir Taahhüdü’nü 
imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
elçisi oldu ve üst yönetimin bu kararlılığını tüm 
seviyelerde göstermek için çalışıyorlar.

Borusan Eşittir 
kapsamında ilk olarak 

“Sevgi Dilde Başlar” 
hareketi ve ardından 
“Cinsiyetçiliğin 

Adını Koy” 
iletişimi ile zihniyet 
değişimi yönünde 

güçlü kampanyalar 
tasarladık. 

 
“Cinsiyet Gözlüğü” 

programımızı lanse ederek 
toplumsal cinsiyet eşitliği

konusunda somut adımlar 
atma kararlılığımızı 

ortaya koyduk. 

Tüm bunların 
yanı sıra geçtiğimiz yıl 

“Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği ve Hane İçi Şiddet 

Rehberi” ni 
hayata geçirerek 

Borusan Grubu’nda 
şiddete sıfır tolerans 

mesajının altını 
çizdik.
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görüş ve kapsayıcılık olursa bu çeşitlilik 
kurumun başarısına da yansıyor. Toplumsal 
cinsiyet eşitliğini her seviyede sağlamak ve 
ilham veren liderler ortaya çıkarmak için 
Liderlik Fakültesi’yle üst yönetimde kadın 
temsilini artırmayı hedefliyoruz. Fakültemiz 
bünyesindeki Kadın Lider Destekleme 
Programı ile kadın liderlerin daha donanımlı 
hale gelmesini, cam tavanları kırarak 
sağlam adımlarla yönetim basamaklarını 
tırmanmalarını amaçlıyoruz.

Tüm grup şirketlerimizde yakın olarak takip 
edilen işe alım hedeflerimiz var. Bu hedefler 
2025 yılına kadar ofis çalışanları için %40, 
fabrika, saha ve atölye çalışanları için ise 
%20 kadın işe alım oranı olarak belirlendi 
ve çok yakından, metriklerle takip ediliyor. 
Hedeflerimize yönelik güncel durumumuza 
bakacak olursak; ilk seviye yönetim 
kademesinde %30,6 orta seviye ve üst 
yönetim kademesinde %23, ofis çalışanlarında 
%26 ve fabrika saha çalışanlarında ise %3,3 
seviyesine ulaştık. Bununla birlikte kadın işe 
alım oranında bugüne kadar Grup genelinde 
%25 oranına sahibiz.

Pandeminin de etkisiyle toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanmasının giderek daha zor 
bir hale geldiğinin ne yazık ki farkındayız. 
Bu sebeple 2021 yılı boyunca kadınların 
hem iş yaşamında hem bireysel hayatlarında 
erkeklerle eşit şartlarda yaşamaları için 
yaptığımız çalışmalara ağırlık verdik. 
 İlk olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
Dayanışma Destek Platformu üzerinden 
canlı olarak yayınladığımız “Hayat Eşittir” 
etkinliğini düzenledik. Hayat Eşittir 
buluşmasında, hayallerinin peşinden koşan, 
bu uğurda mücadele eden ve başarıya 
ulaşmış Avrupa Jimnastik Şampiyonası’nda 
gümüş madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlı, 
Türkiye’nin en genç pilotlarından Selin Rudar 
Sevimli, Türkiye’nin en genç kadın orkestra 
şeflerinden Nisan Ak, Avrupa’nın ilk FIFA 
kokartlı kadın hakemi Lale Orta ilham veren 
hikayeleriyle yer aldılar.  “Hayallerimiz, 
haklarımız, sorumluluklarımız, işimiz eşittir” 
diyen kadınlar, karşılaştıkları zorlukları, 
heyecanlarını, hayallerini ve umutlarını 
katılımcılarla paylaştılar.

İstihdam, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Günü’nde ise GözünüAç kampanyamız 
kapsamında çekilen “Konuşamayanlar” 
filmi ile toplumun her kesiminde psikolojik, 
fiziksel, cinsel ya da siber şiddete uğrayan 
ve yaşadıklarını dile getiremeyen birçok 
kadının ortak sorununu ele aldık. Şiddete 
uğrayan bir kadının bunu dile getirmesinin 
ve yardım istemesinin ne kadar zor olduğu 
bir kez daha hatırlatırken, herkesi bu konuda 
bilinçlenmeye davet ettik.

Hayatın her alanında eşitlik konusunda 
derinliği artırmak için Borusan Eşittir 
Atölyeleri’ni tasarladık. Bu atölyeler ile 
çeşitlik, eşitlilik konusunda hem bireysel hem 
de kurumsal farkındalığın artmasını ve daha 
kapsayıcı bir kültür oluşturmayı amaçlıyoruz. 
Borusan liderleri, Borusan Eşittir komite 
üyeleri ve insan kaynakları ekiplerine yönelik 
yaptığımız atölyelerde İK süreçlerini eşitlik 
ve çeşitlilik perspektifiyle değerlendirmeyi 
odak noktası olarak belirledik. Beraberinde 
işe alım, terfi ve gelişim süreçlerini tartışarak 
gelişim aksiyon planları oluşturduk. Bugüne 
kadar atölyelerimize katılım gösteren 
çalışanlarımızın memnuniyet oranı ise %94 
oldu. 

Bu çalışmalarımıza ek olarak 1 Haziran 
2021’den itibaren yasal 1 haftalık Babalık 
İznine 1 hafta daha ekleyerek toplam izin 
süresini 2 haftaya çıkardık. Bebeği yeni 
doğan babalar, bu izinlerini isterlerse yasal 
süreyle birleştirebiliyor ya da doğumdan 
itibaren 1 ay içinde diledikleri zaman 
kullanabiliyor.

Aynı zamanda, kadın ve erkek farkı 
gözetmeksizin 0-6 yaş çocuk sahibi tüm 
çalışanlarımızın belirli anaokulu veya kreş/
gündüz bakım evlerinde çocuklarının 
eğitim veya gelişim programlarında özel 
indirimlerden faydalanmalarını sağlıyoruz.
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Holding olarak yapmış olduğumuz tüm 
toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarının yanı 
sıra Grup şirketlerimiz de kendi sektörlerinde 
dönüşüm yaratacak projelerle ilgili olarak 
çalışmaya devam ettiler.

Borçelik, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği, 
erkek egemen ağır sanayi alanında kadınların 
her işi yapabileceğini vurgulayan “Kadına Güç 
İş Yok” projesinin Faz 2 çalışmalarına başladı. 
Çelik sektöründe kadın istihdam etmeye 
yönelik örnek bir projeyle bir ilke imza atan 
Borçelik, program kapsamında kadın adaylara 
tavan vinci ehliyet programı gibi teknik 
eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim ve mentor-
menti programı gibi kapsamlı eğitimler verdi. 

Bir diğer grup şirketimiz olan Borusan 
Mannesmann’da emzirme odalarımızı 
yeniledik. Doğum yapmış ve işe geri dönmüş 
çalışan annelerimiz için fabrikalarımızdaki 
emzirme odalarını daha hijyenik, daha 
konforlu ve daha güvenli hale getirdik. Ayrıca 
Burası Eşitlik Sahası adını verdiğimiz proje 
ile fabrikalarımızdaki kadın çalışan sayısını 
artırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda 
Gemlik fabrikamızda üretim ve kalite 
departmanlarının eleman ihtiyacını kadın 
istihdamı ile gidermek için bir aday havuzu 
oluşturduk. Halkalı fabrikamızda ise kalite 
departmanındaki açık pozisyonlar kadın 
istihdamıyla kapatıldı. 

Borusan Otomotiv Grubu’nda ise Servis 
Danışmanı istihdam sürecimizde kadın 
adayları önceliklendirdik. Bu vizyonla açık 
olan Servis Danışmanı rolümüzün %50’sini 
kadın adaylarla doldurduk. Bununla beraber 
şirket bünyesinde eşitlikçi çalışmaları 
desteklemek amacıyla Anahtar Kadında 
projesini hayata geçirdik ve proje kapsamında 
7 kadın teknisyen Borusan Otomotiv Grubu 
bünyesinde çalışmaya başladı.

İstihdam, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Bilmeyen Kalmasın | TCE İletişim 
Stratejisini ve Yol Haritasını 
Oluşturmak & Uygulamak 
Borçelik
İlgili Öncelikli Konu: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İnsan
İlgili SKA: 5.1, 5.2

2021’de hazırlanan strateji sayesinde Borçelik, 
2015 yılından beri toplumsal cinsiyet eşitliğinde 
hayata geçirdiği projeleri, Ocak 2021 yılında 
hayata geçirdiği aksiyonların iletişimini 
yürütmüştür. Kadınlar Günü, Anneler Günü, 
Babalar Günü, 25 Kasım Kadına Şiddetle 
Mücadele Günü gibi özel günlerin iletişimini 
başarılı bir şekilde gerçekleştirerek çalışmalarındaki 
görünürlüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusundaki farkındalığı arttırmıştır. İş özel hayat 
dengesi destekleri kapsamında 2021 yılında 
doğum yapan ve hamile çalışanlara annelik 
paketi dağıtılmıştır. Çeşitli paydaşlarla farkındalık 
etkinlikleri düzenlenmiştir:

BUİKAD Noktalama Projesi: Bursa İş Kadınları ve 
Yöneticileri Derneği’nin (BUİKAD) kız öğrencileri 
iş hayatına hazırlamak için uygulamaya koyduğu 
Noktalama Projesi kapsamında 31 kız öğrenciyle 
bir araya gelerek, gönüllü çalışanların desteğiyle 
eğitimler, çevrimiçi mülakatlar ve departman 
tanıtımları gerçekleştirmiştir. 

Youthall –Inspiring Women Career Summit’te İcra 
kurulu üyesi ve Borusan Eşittir Borçelik Komitesi 
lideri Hafize Çetinel bu alanda yapılan çalışmaları 
öğrencilere anlatmıştır.  

İyimser Abla İş Birliği ile bölgemizdeki kadın 
kooperatiflerinin ürünlerinden zeytin, zeytinyağı 
ve zeytin sabunundan oluşan bir kutu 2022 yeni 
yıl hediyeleri kapsamında hazırlanarak kadın 
kooperatifleri ve yerli üreticiler desteklenmiştir.

Borusan Grubu Kadın Lider 
Destekleme Programı
İlgili Öncelikli Konu: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İnsan
İlgili SKA: 5.5, 5.B

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, lider 
gelişimini desteklemek ve tüm seviyelerde 
kararlı politikalarla ilham veren liderler ortaya 
çıkarmak için Borusan Grubu’nda “Kadın 
Lider Destekleme Programı”nı başlattık. Proje 
ile beraber, uzun yıllardır devam eden Liderlik 
Fakültesi altında kadın liderlerin daha donanımlı 
hale gelmeleri ve cam tavanları kırarak yönetim 
basamaklarını çıkmaları için çalışıyor, farklı bakış 
açılarının bir arada var olmasını teşvik ediyor ve 
üst yönetimde kadım temsiliyetinin artırılmasını 
amaçlıyoruz.

Program boyunca online platform üzerinden 
sunduğumuz dört ayrı gelişim modülü sunduk. 
Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi ve planlanan 
aksiyonların hayata geçirilmesi için iki adet grup 
koçluk seansı planladık. Tüm seviyelerde ilham 
veren kadın liderler ortaya çıkarmak için yola 
çıktığımız bu projeye 28 kişi katılım gösterdi ve 
program memnuniyeti %90 olarak gerçekleşti. 
Program kapsamında kadın liderlerimize 504 
saat gelişim yatırım desteği sağlandı.
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Çalışan Hakları ve Gelişimi

Çalışan Hakları ve Gelişimi

TÜM EĞİTİMLER (TÜRÜNE GÖRE)

2019 2020 2021

TOPLAM EĞİTİM SAATİ

211.207 175.145 132.137Saat

    Mesleki Gelişim

    İSG

    Kişisel Gelişim

    Diğer (Örn: Liderlik)

100.053

79.121

8.410

23.622

70.642

82.355

5.901

16.247

61.041

43.459

17.306

10.331

Saat

Saat

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

Çalışan Hakları ve Gelişimi

Borusan Grubu’nun sürdürülebilir büyümesi
ve başarısı için «İnsan» odağı iş yapış
şeklimizin merkezinde yer alır. Her bir
Borusanlının potansiyelini yüksek performansa
dönüştürürken, mutlu, anlamlı ve özgün bir
çalışma deneyimi yaşatmak vizyonu ile insan
odağını destekleriz.

Bu odak ile Borusan Grubu’nun uzun vadeli
stratejik hedeflerine ulaşması için Yetenekli
çalışanları organizasyona kazandıracak ve elde
tutacak İnsan Kaynakları çözümleri geliştirmek,
beceri ve yeterliliklerinin sürekli gelişimini teşvik
etmek, ve Borusan Kültürünü korumak ve
geliştirmek ana hedeflerimiz arasında yer alır.

Bu hedefler ile tüm grup şirketlerimizde
çalışanlarımızın refah ve güvenliğine hizmet
edecek ve şirketlerimizin iş sürekliliğini yetenek
politikaları ile destekleyecek Yetenek-Kariyer,
Çalışan Bağlılığı, Yetenek Gelişimi ve Kurum
Kültürü başlıklarına hizmet eden çalışmalar ve
projeler hayata geçirilir.

Çalışan Refahı ve Güvenliği 

Borusan Grubu olarak tüm çalışanlarımıza 
adil, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı 
sunuyor, insan odaklı kurum kültürümüz ile 
çalışanlarımızın refah ve güvenliğini gözetiyoruz. 
Tüm faaliyetlerimizde insan ve çalışan hakları 
ile ilgili yasa ve düzenlemelere tam uygun 
hareket etmek en çok önem verdiğimiz konular 
arasındadır.

Çalışanlarımızın sağlığı için tüm ofis 
çalışanlarımıza özel sağlık sigortası ile ayakta 
ve yatarak tedavi imkânı sunuyoruz. Yönetim 
seviyesine göre farklı kapsamlarda yıllık 
check-up ve hayat sigortası olanağının yanı sıra 
şirket katkılı Bireysel Emeklilik Planı ile en az bir 
yıl kıdemli yöneticilere emeklilik planı sağlıyoruz. 
Emeklilik Planı kapsamında her ay plana dahil 

olan çalışanların maaşından yapılan kesintiye ek 
olarak şirket desteğinde bulunuyoruz. Böylelikle 
Borusan Grubu’nda beş yılını tamamlayan plan 
kapsamında bulunan çalışanlar birikimlerini 
alabiliyorlar.
 
2021 yılında Borusan Grup’ta doğum izni 
hakkına sahip 44 kadın çalışanımızın hepsi 
izinlerini kullandılar ve izne ayrılan kadın 
çalışanların %100’ü izinleri bittikten sonra işe 
geri döndü. %95’i de işe döndükten sonra en az 
12 ay daha şirketimizde çalışmaya devam etti.

Yetenek Yönetimi 

Borusan Grubu olarak çalışanlarımızın 
yıl içindeki performansını değerlendiriyor, 
performans sonuçlarına göre gelişim planlarını 
belirleyerek Performans Yönetim Süreçleri 
uyguluyoruz. Mutlu ve yetkin, bağlı çalışan 
oranını yükseltmeyi, bireysel ve kurumsal 
başarılarımızı arttırmayı hedefliyoruz.

2021 yılı içerisindeki Performans Yönetim 
sürecinde, Borusan Grubu ofis çalışanlarımız
yüz yüze veya dijital ortamda yöneticileri ile
yıl sonu performans görüşmesi gerçekleştirmiştir. 

2 yılda bir düzenlediğimiz Yetenek-Kariyer 
Yönetimi takvimi ile, Borusan’ı geleceğe 
taşıyacak yüksek potansiyelli çalışanları 
belirliyoruz. Borusan Akademi’nin Türkiye’nin 
önde gelen üniversite ve kurumları ile iş birliği 
içinde düzenlediği, 2 yıl süren yapılandırılmış bir 
gelişim programı ile onlara geleceğin liderleri 
olarak yatırım yapıyoruz.

Borusan Grubu
Mentorluk Projesi
İlgili Öncelikli Konu: Çalışanların Gelişimi ve 
Bağlılığı

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İnsan

Borusan Holding Uzmanlık Merkezi ve
Borusan Akademi tarafından gerçekleştirilen 
Mentorluk projemizde, Grubumuzu çalışanları 
ile beraber geleceğe taşıyacak ilham veren 

liderler yetiştirmek ve ihtiyaçlar doğrultusunda 
sürdürülebilir gelişimi tasarlamayı amaçladık. 
Liderlerimizi Borusan kültürüne sahip çık-
maları ve bu değerleri yansıtan bir organi-
zasyonel iklim yaratmaları için desteklemeyi 
amaçlıyoruz. Proje kapsamında 94 katılım-
cıya Mentor Eğitimi ve 39 katılımcıya Mentor 
Süpervizyonu eğitimleri verdik. Bu sayede 
mentor ve mentee’lerimiz için ortak olarak 
liderlik gelişimlerine katkıda bulunarak kurum 
içi kişisel ve profesyonel gelişim kültürünü 
destekledik. 
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Global L&D Stratejisinin Oluşumu 
ve Yayılımı ve Yerel Yetenek 
Çalışmaları
Borusan Cat
İlgili Öncelikli Konu: Çalışanların Gelişimi ve Bağlılığı

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İnsan

2021 yılında başlanan proje ile Borusan Cat, 
altı ülkede gerçekleştirdiği faaliyetleri ile 
bütünleşmiş L&D (Learning and Development 
– Öğrenme ve Gelişim) yönetişim kurgusu 
ihtiyacı ile veriden öğrenen, esnek ve şirket 
öncelikleri ile kişiselleşmiş bir L&D deneyimi 
yaşatmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda 
eğitim müfredatları ve süreçleri hazırlanarak 
6 ülkede uygulanacak ortak L&D Stratejisi ve 
inisiyatifleri oluşturulmuştur. Gelişen günümüz 
dünyasına uyum sağlamak için faaliyette 
bulunduğumuz 6 ülkede yürütülen çalışmalar 
sayesinde yeteneklerimizi güçlendiriyor ve 
sürekli olarak gelişiyoruz. Faaliyetlerimiz, 
düzenli olarak görüşmelerimiz ve yarattığımız iş 
birlikleri sayesinde sadece paydaşlarımıza değer 
yaratmakla kalmıyor, yerel yeteneklerimizin 
sosyal, kültürel ve profesyonel anlamda 
gelişmeleri için çalışıyor, düzenli olarak 
gelişimlerini takip ediyor, geleceğe bugünden 
hazır olmaları için her türlü gelişim fırsatlarını 
sunuyoruz.

Satışta Kariyer Yolu (SKY)
Satış Danışmanı Yetiştirme Projesi
Borusan Oto
İlgili Öncelikli Konu: Çalışanların Gelişimi ve Bağlılığı

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İnsan

Borusan Oto İstanbul şubelerinde gerçekleştirilen 
proje sayesinde Borusan Oto değerlerine sahip satış 
danışmanlarının yetiştirilmesi amaçlanmış, geleceğin 
satış yöneticilerini yetiştirmek adına 10 personel alımı 
hedeflenmiş, 9 personel işe alımları gerçekleştirilmiştir. 
Adayların eğitim ve gelişim süreçleri planlanarak 
takım çalışması, iletişim becerileri, zaman yönetimi 
gibi modüllerin bulunduğu ilk iş deneyimlerine yönelik 
eğitim programları düzenlenmiştir. 2022 yılında proje 
yeni satış danışmanı adayları ile devam edecektir.

Çalışan Hakları ve Gelişimi

#DengedeyizHareketi 
Borusan EnBW Enerji
İlgili Öncelikli Konu: Çalışanların Gelişimi ve 
Bağlılığı

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İnsan

Borusan EnBW Enerji İnsan Kaynakları ve 
Kurumsal İletişim departmanlarının katkılarıyla, 
pandemi döneminde iş ve özel hayat dengesini 
korumak ve etkin toplantı yönetimi kültürü 
oluşturmak amacıyla #DengedeyizHareketi 
projesi başlamıştır. Yeni çalışma düzeni ile 
ilgili çalışanların ihtiyacını analiz etmek 
amaçlı anketler şirket içinde paylaşılmış, 
toplantı yönetimi ve odaklanma zamanlarının 
tanımlanmasına yönelik planlamalar yapılmıştır. 
Bu sayede tüm çalışanlar için geçerli toplantısız 
ve telefon görüşmesiz gün, haftalık iş planlarının 
yapılması, haftalık iş planlarının değerlendirilmesi, 
odaklı çalışma ve bireysel gelişim saatleri 
belirlenerek şirket içindeki tüm çalışanların iş 
ve özel hayat dengesinin sağlanmasına katkıda 
bulunulmuş ve çalışan bağlılığının artırılması 
hedeflenmiştir
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Değişim Yönetimi Kültürü
Borusan Cat
İlgili Öncelikli Konu: Çalışanların Gelişimi ve 
Bağlılığı

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İnsan

Borusan Cat’in faaliyette bulunduğu tüm ülkelerde, 
hızla gelişen günümüz dünyasına uyum sağlayan 
ve stratejik hedeflere ulaşmada ekiplere liderlik 
yapan organizasyon kültürü oluşturma amacıyla 
Nisan 2021’de ‘Değişim Yönetimi Kültürü’ projesi 
başlamıştır. “Proaktif çözüm üretme” inisiyatifi, 
değişim yönetimi metodunun uygulanacağı pilot 
çalışma olarak belirlenmiş ve tüm ülkelerdeki satış 
organizasyonları bu değişimlerden en çok etkilenecek 
hedef roller olarak belirlenmiştir. Gerekli değişim 
yönetimi yetkinlikleri kazandırmak ve müşteri odağı 
endeksi hedefine hızla ulaşmak amaçlanmış, bu 
doğrultuda altı ülke için kilit sponsor haritaları 
hazırlanıp sponsor yetkinlik değerlendirmeleri 
yapılarak, bireyleri değişime hazırlama, ekip 
liderleri için değişim yönetimi eğitimleri, değişim 
yönetiminin planlarının hazırlanması gibi faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir. 

Yeni Düzen Çalışma &
COVID-19 Yönetimi
Borusan Lojistik
İlgili Öncelikli Konu: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kriz 
Yönetimi ve Salgın Hastalıklarla Mücadele

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İnsan
İlgili SKA: 8.8

2021 yılı içerisinde devam eden pandemi koşullarına uygun 
yeni çalışma düzeni ve buna bağlı çalışma ortamlarının 
oluşturulması ihtiyacı oluştu. Yolda geçen süreyi azaltmak 
adına, İstanbul Anadolu yakasında 2, Avrupa yakasında
2 adet çalışma alanı alternatifi oluşturuldu. Tüm çalışanlar 
bu sayede kendilerine yakın lokasyonlardan çalışmaya 
başladı ve ofis tasarımları tüm çalışanlar için rezervasyon 
sistemi ile işleyecek şekilde yeniden tasarlandı. Çalışan 
bağlılığını sürdürmek ve iş birliği, koordinasyon ve sosyalleşme 
ortamlarını oluşturmak adına hibrit ve uzaktan çalışma 
modellerine devam edildi. Çalışan sağlığını korumak adına 
tüm lokasyonlarda COVİD-19 vaka takipleri yapıldı.
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Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için üretim, operasyon ve diğer tüm 
çalışma alanlarımızda güvenlik standartlarına uygun çalışırız. 
 
İnsan sağlığını, can güvenliğini en önemli değer olarak görür,
olası tehlikelere karşı köklü ve kalıcı önlemleri alırız. Her şeye rağmen 
oluşan kazaları kayda alır, bildirir, tekrar yaşanmasını önler ve çıkardığımız sonuçları paylaşırız. 
Çalışma kaynaklı sağlık risklerini değerlendirir, düzenli sağlık gözetimiyle meslek 
hastalıklarını önlemek için çalışırız. Hedeflerimizi çalışma 
arkadaşlarımızın  sağlık ve güvenliğinden ödün vermeden 
yakalayabilmeyi, asıl başarımız sayarız. Tüm çalışma 
arkadaşlarımızdan sağlık ve güvenlik kültürümüze 
uygun çalışmalarını arzularız. Sağlık ve güvenlik
düzeyi bakımından ülkemizin en iyisi, 
sektörlerimizin öncüsü olmak için durmadan 
çalışırız. 

İşte Budur. İşte Sağlık ve Güvenlik Budur
İşte Borusanlı Olmak Budur!

ISTE SAGLIK VE
GÜVENLIK BUDUR

Borusan Holding’in İSG alanındaki ilkeleri
aşağıdaki gibidir:

• Bulunduğu lokasyonlarda yürürlükte olan tüm
 kanun, yönetmelik, ulusal ve uluslararası
 standartlara uyar.

• Tüm sektörlerde ana hedefi olan “Sıfır İş
 Kazası” idealine ulaşmak için çalışmalar
 yürütür.

• Çalışanların maruz kalabileceği potansiyel
 tehlikeli durumları önceden tespit ederek, risk
 seviyelerine uygun önlemleri alır.

• Önüne geçemediği iş kazası, meslek hastalığı
 ve kıl payı atlatılan olaylarda vaka incelemesini
 mümkün olan en üst düzeyde yapar ve
 belirlenen kök nedenler için uygun aksiyonları
 alarak olayın tekrar etmemesini sağlamaya
 çalışır.

• Tüm çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve alt
 işverenler için güvenli çalışma ortamı sağlar,
 bulunduğu sektörlerde en iyi uygulama
 örneklerini yaratmaya çalışır.

• Kurduğu tüm sistemleri ve gerçekleştirmekte
 olduğu faaliyetleri sürekli olarak denetler, ilgili
 tarafların erişimine ve denetlemesine açık
 tutar.

• İş Sağlığı ve Güvenliği’nin tüm süreçlerine
 kendi sorumluluk alanlarında tüm
 çalışanları aktif olarak dahil ederek, onları hak,
 görev ve sorumlulukları konusunda doğru
 şekilde bilinçlendirerek, İSG kültürünün
 gelişimine katkı sunmalarını bekler.

• Tüm lider ve yöneticilerin sorumlu oldukları
 alanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği’nin iş yapış
 şekli haline getirerek, sürecin sahiplenilmesini
 sağlar.

• Sürekli iyileştirme prensibine dayalı bir yönetim
 sistemi belirler ve gelişimi için çaba sarf eder.

Kaza sıklık oranları ve İSG komiteleri ile ilgili
verilere Ekler bölümünden ulaşabilirsiniz.

Borusan’da İş Sağlığı ve Güvenliği

Borusan’da İş Sağlığı ve Güvenliği

Borusan Grubu olarak çalışanlarımızım sağlık ve güvenliği en büyük önceliğimizdir. 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetimine azami önem veriyor, faaliyetlerimizin 
takibini büyük bir özenle gerçekleştirirken tüm çalışanlarımız, taşeronlarımız, 
müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz adına güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamayı
hedefliyoruz. “İş biter, herkes evine sevdiklerine gider.” söylemimiz ile hareket 
ediyor, bu doğrultuda risk analizleri, performans ölçümleri, eğitimler, tatbikatlar 
ve altyapı iyileştirmeleri uygulamalarımızı “Sıfır iş kazası” hedefimiz çerçevesinde 
geliştiriyoruz. 2021 senesinde ölümlü iş kazası sayımız bulunmamaktadır. 
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Borusan’da İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık Olsun Bilekliği – Borusan 
Mannesmann

İlgili Öncelikli Konu: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kriz 
Yönetimi ve Salgın Hastalıklarla Mücadele
İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İnsan
İlgili SKA: 8.8

2021 Ocak ayında başlanan projede pandemi
sonrası iş sahalarında sağlıklı ve güvenli çalışma
koşullarını etkin bir şekilde sürdürmek ve bulaş
riskini minimize etmek amacıyla Sağlık Olsun
Bilekliği projesi hayata geçirildi. Bu sayede iş
sahalarında sosyal mesafenin çalışma alanında
sağlanması ve yakın temaslı çalışanların
hızlıca tespit edilebilmesi amaçlandı.
Çalışanlara Sağlık Olsun bilekliği dağıtılarak
bilekliklerin kullanımı ve özellikleri hakkında
bilgilendirmeler yapılmıştır. Çalışanlar Personel
Kartları yerine bilekliklerde bulunan NFC

teknolojisi sayesinde şirkete girişlerini
bilekliklerini kullanarak yapmaktadır. Aynı
zamanda yemekhane ve sosyal alanlara girişler
yine bileklikler kullanılarak yapılmaktadır. Ofis
ortamında, servis kullanırken veya şirket
bünyesinde sosyal mesafenin korunması için
akıllı bileklikler kullanılmaktadır. 1,5 metrenin
ihlal edilmesi durumunda titreşim ile uyarı
vermektedir. 1,5 metre ve 2 dakikayı aşan bir
sosyal mesafe ihlali durumunda iş yeri hekimi
ve sağlık birimi ekranlarına potansiyel
olarak tanımlanmakta, pozitif vaka sonrası yakın
temaslıları tespit etmek (filyasyon) için bileklik
üzerinden tutulan bu veriler kullanılmaktadır.
Çalışanların, ofiste, serviste ve şirket içerisinde
1,5 metrelik sosyal mesafe kuralını ihlal etmesi
durumunda sesli ve titreşim ile uyararak
farkındalığın artması sağlandı. Pozitif bir vaka
sonrası yapılan filyasyon çalışmalarında çok
hızlı bir şekilde yakın temaslıların tespit edilerek
karantinaya alınması ve dolayısıyla bulaş riskinin
azalması sağlandı. Şirkete girişlerde, yemekhane
ve sosyal alanlara girişlerde NFC temassız geçiş
hem temas ile bulaş riskinin azaltılmasına
hem de kurumsal kimlik algısının
desteklenmesine katkı sağlandı

Borusan Mannesmann – 
Boru Çekme ve Kaldırma 
Operasyonu İSG İyileştirmesi

İlgili Öncelikli Konu: İş Sağlığı ve Güvenliği
İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İnsan
İlgili SKA: 8.8

Borusan Mannesmann’da üretim hattı
üzerindeki boru otomasyon sistem ile
kaldırılarak, çalışanların maruz kaldığı İSG
riskleri elimine edilmesi ve makina verimliliğinin
artırılması amaçlandı. Güvenli iş yeri kültürünü
geliştirmek amaçlı 2021 Mart ayında başlatılan
projede çalışanların operasyonlar sırasında
maruz kaldığı ergonomik ve kayma, takılma,
düşme gibi kaza riskleri en aza indirildi. Çift
taraflı pnömatik kaldırma sistemi dizayn edilerek
borunun hat üzerinden tek bir buton komutu ile

sapanlama ve vinç operasyonuna, operatörün el
ile müdahalesine gerek kalmadan borunun hat
üzerinden otomatik bir şekilde kaldırılıp
indirilmesi sağlandı. Boru kaldırma
kolları, çalışanların hareketli bölgeye girmesini
engelleyebilmesi için, elektrik valfleri ile
kumanda panosuna tanımlanarak kontrolü
bu kumanda panosundan yapılması sağlandı.
Bu sayede çalışanların riskleri elimine edilerek
çalışanların iş motivasyonuna ve güvenliğine
katkı oluşturuldu. İyileştirme sonrasında makina
verimliliğinde yaklaşık 40 500 saat/yıl, iş gücü
kaybında ise 90 kişi-gün’lük bir kazanç sağlandı.
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Borusan’da İş Sağlığı ve Güvenliği

Borusan EnBW Enerji – İSG Kültürü 
Gelişim Programı

Borusan EnBW Enerji’de 3 yıldır başarılı bir İSG
Kültürü Gelişim Programı gerçekleştiriliyor.
Uluslararası kabul görmüş
Hudson&Parker ölçümleme sistemi ve İSG
Kültürü Gelişim Programı ile İSG algısının tüm
şirkette ilerlemesi sağlanmakta ve SMART
olarak ölçümü yapılmaktadır. Bu program
kapsamında,

• Dinamik Risk Değerlendirme uygulaması
 ile çalışanlar devamlı yeni riskler bularak risk
 sistemini beslemeye devam eder ve güvenlik
 kültürünü kendi elleri ile inşa ederler.

• İSG Hedef Kataloğu uygulaması ile
 çalışanlar yaptıkları her işin içerisindeki
 güvenliği daha iyi algılar, birbirinden öğrenip
 ihtiyacına göre geliştirir.

• İSG performansının takibi reaktif ve proaktif
 performans olarak iki başlıkta değerlendirilir.
 Reaktif performans kaza sıklık oranını
 anlatırken, proaktif performans tüm
 ekiplerin bu veri ile bağ kurabilmesini ve kendi
 etkisini anlamasını sağlar.

Borusan Lojistik - Elektronik
Takoz Uygulaması

İlgili Öncelikli Konu: İş Sağlığı ve Güvenliği
İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İnsan
İlgili SKA: 8.
8

Bu projede, yükleme/boşaltma faaliyetlerini
tüm önlemler alınmadan başlamasını ve
kontrolsüz şekilde bitirilmesini önlemek amacıyla
her türlü davranışın dijital sisteme tanımlanmış
kurgular dizisi ile insan kontrolünden çıkararak
hata veya kaza ihtimalini ortadan kaldırmak
amaçlandı Projenin hedefi “0 iş kazası” olarak
belirlendi.

Operatör yükleme/boşaltma işlemi için
kullanacağı rampayı depo içerisindeki
panolardan devreye alır. Henüz rampa kapıları
açılmaz. Operatör dış alana çıkarak akıllı takozu
teker önüne koyar ve sensörü devreye almış olur.
Rampa etrafında dış alandaki led
ışıklandırmalar kırmızıya döner, aynı ışıklandırma
rampa iç bölgesinde de mevcuttur. Bu durum
o rampada işlem yapıldığı anlamına gelir. Artık
rampa kapısı açılabilir durumdadır.

Operatör aracın ön camına çalışma var uyarı
levhasını asar. Sürücüden araç anahtarlarını
teslim alır. Ardından operatör kapıyı ve rampayı
devreye alabilmek için depo içerisine gider. Tüm
süreç yükleme/boşaltma işlemi için hazırdır ve
operasyon başlayabilir.

İşlem sırasında takoz yerinden çıkartılırsa hem iç
hem dış alanda alarm çalmaya başlar ve
uyarı verir. O sırada operatör dorse içerisinde ise
kesinlikle dorse içerisinden çıkmaz. Ekibine bilgi
vererek dış alana bakılmasını sağlar.

Yükleme/Boşaltma işlemi bitiminde operatör
dış alanda tırın tekerine yerleştirdiği
elektronik takozu yerinden alır ve ledler tekrar
yeşile döner. Aracın uyarı levhası alınır araç
anahtarı sürücüye teslim edilir ve operasyon
biter.

Proje sayesinde, lojistik ana işlerinden olan
yükleme/boşaltma işlemlerinde iş kazası
yaşamadan çalışmaya devam edilmesi,
çalışanların kendilerini ve iş yerlerini değerli
hissetmesi, İSG kültürünün parçası olma
gayretlerinin artması ve çalışanların iş yerlerine
olan güvenlerinin artması sağlanmıştır. Ayrıca,
yerli ve global müşterilerin projeye ilgisi
Borusan Lojistik’e yaklaşımlarını olumlu yönde
etkilemiştir.
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Teknolojinin iş yapışımız ve paydaşlarımızla
olan iletişimimizin yapı taşlarını oluşturduğu bu
dönemde müşterilerin bilgi güvenliği özel bir
önem taşıyor. Öncelikli konularımız arasında
değerlendirdiğimiz Bilgi Güvenliği’nin
sağlanması için Grup şirketlerimiz genelinde
çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede 2021
yılı sonu itibarıyla Borçelik de 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 yürütmeye devam etmektedir. 

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 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 aksiyonları Grup genelinde
titizlikle değerlendiriliyor ve güncelliği bu sayede
sağlıyoruz.

2021’de grup şirketlerimize müşteri gizliliğinin 
ihlali ile ilgili dış veya düzenleyici kurumlardan 
herhangi bir şikayet iletilmemiştir. Buna 
karşın müşteri veri kaybına yönelik bir vaka 
yaşanmamıştır. Şikayet sonrası sistem ve 
prosedürlerde düzeltmeler gerçekleştirilmektedir.

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 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.

Borusan Holding olarak operasyonlarımızın doğası dolayısıyla müşterilerimizle 
birebir ilişkilerimiz bulunmamaktadır. Fakat grup şirketlerimizin faaliyet gösterdiği 
çeşitli sektörler ve kapsamlı değer zincirlerimizde yer alan müşterilerimizi öncelikli 
paydaşlarımız olarak görüyoruz, öncelikli konularımızı belirlerken görüşlerini 
alıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti için çalışıyor, bilgi güvenliğine özen 
göstererek gerekli güvenlik önlemlerini alıyoruz.
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Paydaş Görüşü  (Borusan Cat)

Müşteri: Murat Zantur / Perenco - Tedarik Zinciri Süpervizörü 
Ülke:  Türkiye Kategori: Kalite  

‘Borusan ile yaklaşık 20 yıldır birlikte çalışıyoruz. Borusan Cat parçalarına olan 
talebimiz, elektrik kullanımımızdaki azalma ve doğalgaza geçişimiz sebebiyle zamanla 
azaldı. Ancak bize gösterdikleri ilgi ve özenden, gerçekleştirdikleri ziyaretlerden ve 
taleplerimize verdikleri hızlı cevaplardan memnunuz. İşimizi kolaylaştırdığı ve hizmeti 
zaman ve mekandan bağımsız verdiği için Borusan Cat’e teşekkür ederim.’

Müşteri: Azer Mustafayev / Evrascon - Saha Formeni 
Ülke: Azerbaycan  Kategori: Proaktivite 

‘Borusan Cat ile birden fazla iş birliği gerçekleştirdik ve zaman içerisinde başardıkları 
büyük işlere tanık oldum. Çalışmalarını her zaman takdir etmişimdir çünkü hak 
ettiklerine inanıyorum. Makinelerin uygunluğu ve yedek parçaların zamanında 
teslim edilmesiyle bize her zaman destek sağladılar. Zaman içerisinde Azerbaycan’ 
ın altyapı projelerinde de vazgeçilmez bir role sahip oldular. Bir süre önce müşteri 
temsilcilerimizden Mayis Bey beni aradı ve makinemiz CAT 950 yükleyicisinin ikinci 
enjektöründe bir sorun görüldüğünü bildirdi. Dijital araçları sayesinde potansiyel arıza 
tespiti yapmışlar. Tam da bunun üzerine, benim ekibimden birisi motorla ilgili bir sorun 
için beni aradı. Tüm süreçte makinanın serisi, işleyişi hatta potansiyel arızası ile ilgili 
ayrıntılı bilgi sahibi olmaları beni ilk etapta oldukça şaşırttı ama şirketin çok geliştiğini 
de böylece anladım. Borusan’ın makinalardaki sorunu ve sorunun yerini, makinanın 
kendisini bile görmeden, sadece dijital cihazlarla öğrenebildiğini görmek beni çok mutlu 
etti. Bu herkese hem zaman hem para kazandırıyor. Borusan’ın gelecekte daha da 
gelişerek ilerlemesini diliyorum ve buna inancım tam.’

Müşteri: Asmiyev Zhangeldy / Construction & Engineering - Proje Yöneticisi 
Ülke:  Kazakistan  Kategori: Kalite 

‘Yaklaşık 2008 yılından beri Borusan Cat ile çalışıyoruz. Bu iş birliği ile Borusan Cat’ 
in çoğu konuda değişen yaklaşımlarına ve birçok ilerici dönüşümüne tanıklık ettik. Bu 
esnek ve öncü yaklaşımını seviyoruz. Bazı sorunlar yaşansa da kurulan iyi diyaloglar 
ve müzakereler ile ihtiyacımız olanlar tarafımıza her zaman sunuldu. Müşteriye çözüm 
odaklı yaklaşımı, Borusan Cat için gerçekleştirdiği dönüşümünün sonuçlarından birisidir. 
Şirketin sunduğu hizmetler işlerimizi kolaylaştırıcıdır ve açıkçası Kazakistan’da en iyi 
hizmeti Borusan Cat’ in verdiğini düşünüyorum.’
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Borusan Oto – Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na Uyum Denetimi

En büyük B2C şirketimiz olan Borusan Oto’nun Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili 
mevzuatlara uyum durumunu belirlemek, olası uyumsuzlukları tespit edip ivedilikle 
giderilmesinin sağlanmasını hedefleyerek, KVKK ile ilgili mevzuat ve yükümlülüklere 
%100 uyum sağlanması hedeflendi.

Aşağıda sıralanan yasal düzenlemeler kapsamında uyum çalışması gerçekleştirildi.

• KVKK

• Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

• Hakkında Yönetmelik

• Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

• Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

• Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
 Hakkında Tebliğ

• Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde yer alanKişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik ve    
İdari Tedbirler

• Kişisel Verilerin Korunması Kurul (“Kurul”) Kararları

• Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken 
Yeterli Önlemler ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 
2018/10 Sayılı Kararı

Borusan Mannesmann – PPAP Sürecinin
İyileştirilmesi Projesi

Müşteri Kalite ve Proje Yönetimi bölümü katkıları ile PPAP dosyasındaki hataların
kaldırılarak, tek seferde parça onayını alarak müşteri memnuniyetinin artırılması
hedeflendi. Bu alanda PPAP dosyalarının hazırlığında kullanılan dökümanlara 
formülasyon eklenerek, MES üzerinden ölçüm raporları ‘İstenen ve Bulunan’ şeklinde 
Excel’e raporlandı. MES’te çekilen veriler otomatik olarak PPAP taslak dosyasına akarak 
manuel girişler minimize edildi.

Paydaş Görüşü (Borusan Mannesmann)

Do Kil Oh / Posco Daewoo Türkiye – Genel Müdür

‘2006 yılında Suudi Arabistan’ daki ofisin başındayken SABIC isimli çelik üreticisini 
ziyaret ettim. Oradan Borusan Mannesmann’ a API normunda sıcak sac tedarik etmeye 
çalışıyorduk. O dönemde Borusan Mannesmann’ ın hem fabrikasını hem de merkez ofisini 
ziyaret ettim. Deneme siparişi üzerinde anlaştık. O dönem çok şaşırdım. Dört sene Suudi 
Arabistan’ da kaldım ve Türkiye’ ye geldiğimde her şeyden önce ne kadar güzel bir ülke ve 
büyük bir pazar olduğunu gördüm. Borusan Mannesmann şu an çok daha global bir firma 
ama o dönemde bile benim görüşüme göre uluslararası ve global bir firmaydı. İş yaparken 
tutum ve davranışları, nezaketleri, çalışma şekiller ile de öyleydiler.  Borusan Mannesmann’ 
a biz “Best Man in Business” (BMB) diyoruz. Çalışanlar sadece işlerine değil müşteri, 
tedarikçi ve pazara odaklı bir şekilde çalışıyorlar. Bu onları rakiplerinden farklılaştırıyor. 
Ayrıca üretim açısından da farklılıkları var. Borusan Mannesmann’ ın ABD’ de büyük bir 
üretim tesisi var ve bu yatırımı tam zamanında yaptılar. Orada yerli üretici haline geldiler 
ve bunu da tam zamanında yaptılar. Bundan dolayı değerlendirmeleri ve iş yapış şekilleri 
diğer firmalara göre daha kapsamlı ve esnek.’
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Borusan Okyanus Gönüllüleri

Toplumsal faydayı önceliklerimiz arasına almış, 
bunu kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası 
haline getirmiş bir kurum olarak gönüllülük 
faaliyetlerimize önem veriyoruz. Bu kapsamda
12 yıldır Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu 
çatısı altında binlerce gönüllümüzle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik odak alanlarımız 
olan insan, iklim ve İnovasyon başlıkları paralelinde 
ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor, yaşamak istediğimiz bir 
toplum inşa etmeye çalışıyoruz.

Gönüllülük çalışmalarımızı toplumumuzun 
ihtiyacına göre şekillendiriyoruz. 2021 yılında 
hepimizi üzen orman yangınları sonrasında 
devam ettiğimiz ağaçlandırma çalışmalarımızın 
kapsamını arttırdık. Bir olmanın gücüyle Borusan 
Doğal Yaşama Destek Fonumuzu kurduk. Yangın 
felaketinin acısını bir nebze olsun dindirmek ve 
bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için 700 bin TL’lik bir destek 
oluşturduk. 

Sosyal Pazaryeri projesiyle yangında zarar görmüş 
3 köyü sahiplendik ve köylerin ihtiyaçlarını yerel 
esnaftan karşıladık. Yardım Edene Yardım projesi 
ile yangın söndürme çalışmalarına destek veren
90 kişiye psikososyal destek vermeye katkıda
bulunmak için çalışmalar yürütüyoruz.

Grup şirketlerimizden Borusan Mannesmann’ın 
Okyanus Gönüllü Borusanlılar’a öncülük etmesi ile 
çocuklara özel bir masal kitabı hazırlandı. 7 aylık 
çalışmamızın sonucunda tamamı Grup şirketleri 
çalışanları tarafından yazılan “Borusan’dan 
Masallar” kitabının 300 tanesi Bütün Çocuklar 
Bizim Derneği’ne bağışladık. Borusan Limanı’nda 
Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında deniz dibindeki 
kirliliğinin azaltılması ve kıyı şeridindeki kirliliğin 
temizlenerek bilinçlendirme çalışmalarıyla önüne 
geçilmesi için Dip Temizliği projesini hayata 
geçirdik. Gemlik Körfezi’nde yapılan çalışma 
sonucu toplanan 2700 kg atık lisanslı çöp 
toplama firmalarına iletildi.

Borusan EnBW Enerji sürdürülebilirlik 
gönüllülerinin katılımıyla 2021 yılında Lilium 
Martagon Sultan Zambağı Biyoçeşitlilik projesi 
çiçek soğan ekimi yaptı. Ayrıca, Kuş Ev ve Yarasa 
Tünekleri projesi kapsamında Gönen Ticaret Odası 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin 
kendi el emekleriyle hazırlanan ev ve tünekler, 
Borusan EnBW Enerji çalışanları tarafından 
ornitologlar tarafından belirlenen şekilde boyandı. 
Bu projenin amacı kuş ve yarasa popülasyonlarının 
orman alanlarında artışını sağlamak; böylece, 
ağaçlara zarar veren böceklerle beslenen bu türler 
sayesinde böcek popülasyonunu dengeleyerek 
ağaçların sağlıklı kalabilmesine destek olmaktır.

Borusan olarak kurulduğumuz günden beri sosyal ve ilişkisel sermayemizi en değerli sermaye 
ögelerimizden biri olarak benimsedik. Eğitim, kültür ve sanatın sürekli olarak en büyük destekçilerinden 
olmayı hedefliyoruz. Dünyadan Aldığımız İlhamla geleceğimize bugünden ilham verebilmek için 
çalışanlarımız, paydaşlarımız ve topluluklardan ilham alıyoruz. Borusan olarak yeteneklerimizi 
güçlendiriyor, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerimizle sürekli olarak gelişiyoruz. İşimizi mutlu ve güvende 
hisseden; yetkin çalışanlarımızla geleceğe taşıyoruz. Faaliyetlerimizle etkilediğimiz paydaşlarımızı karar 
verme süreçlerimizin parçası haline getiriyor, yaratılan iş birliğimiz sayesinde toplumumuz, paydaşlarımız 
ve iş ortaklarımız için topluma değer katıyoruz. Grup şirketlerimizin operasyonel süreçlerinin toplum 
üzerindeki etkileri konusunda risklerimizi yönetirken faaliyetlerimizin toplumun üzerinde herhangi bir 
olumsuz etki yaratmaması için gereken özeni titizlikle gösteriyoruz.
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Borusan Kocabıyık Vakfı

Borusan Kocabıyık Vakfı, eğitim alanında
problemlerin derinleşmesini ve pandemi
ortamında uzaktan eğitim politikasının yarattığı
fırsat eşitsizliklerini dikkate alarak 2021 yılında
faaliyet ve proje yelpazesini genişletti.

Uzaktan Eğitime Destek Projesi kapsamında,
pandemi sürecinde ortaya çıkan uzaktan
eğitime erişim sorunlarının derinleştirdiği fırsat
eşitsizlikleri ve eğitim seviyesinin geri kalmasının
önüne geçmesi hedeflendi. Toplamda 4000
tablet ve bilgisayar öğrencilere ulaştırıldı.

2021-2022 eğitim yılı bursiyer programı için 
3931 başvuru alındı. İhtiyaç büyüklüğü
değerlendirilerek, Vakıf Tüzüğü’nün net ve 
tanımlı şartları dahilinde burs kontenjanı ve
aylık burs ödemeleri yükseltildi. 237 bursiyer ile 
yeni öğrenim dönemi açılmış oldu.

Maddi destek vermenin yanı sıra, bursiyerleri
iş hayatına hazırlamak ve daha donanımlı
bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için
“Hep1İZ Destek Programı” başlatıldı. Maddi 
olarak desteklenen bursiyerler psikolojik destek,
sağlıklı beslenme, hukuk danışmanlığı, tıbbi bilgi
danışmanlığı gibi konularda başvurabilecekleri
bir programa dahil edildi. Ayrıca, Storytel üyeliği
sağlanarak etkin zaman kullanımı ve kitap
okuma alışkanlıkları hedeflendi. Gelen
talepler de değerlendirilerek, Hep1İZ Destek
Programı kapsamına bursiyerlerin seviyelerine
göre İngilizce eğitim desteğini de eklendi. Son
olarak, Borusan çalışanlarından gönüllülerin yer
aldığı bir mentorluk sistemini de hayata geçirildi.

Bugüne kadar 38 bursiyere ulaşılan ve lisansüstü
seviyesinde, yurt dışı eğitim fırsatlarını
desteklemek amacı ile verilen klasik müzik
bursları kapsamında, bu dönemde 11 üstün
yetenekli müzik bursiyerine burs imkânı yaratıldı.

Borusan Kocabıyık Vakfı, üniversite
öğrencilerinin barınma ve beslenme
konularında giderek artan sorunlarını dikkate
alıp Grup şirketlerimizin de desteğiyle Askıda

Ne Var Derneği’nin iş birliğiyle
#KonumuzSensin projesini tasarladı. Bu suretle,
toplam 1.645 öğrencinin yemek ve yurt
giderlerini 1 aylık bir süre için de olsa karşılandı.

2021 yılında yurt genelindeki 139 okula,
kütüphanelerine kaynak olması amacıyla 18 bini
aşkın kitap bağışında bulunuldu. Türkiye’nin dört
bir yanındaki ihtiyaç sahibi okullara 6 yılda 70
ilde 607 okula bağışlanan kitap sayısı 84 bin
adete ulaştı. 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 devam ediyor.

Vakfedilen 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 inşaatları, 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 ile  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Kütüphanesi’nin restorasyon projesi ile birçok
ödüle layık görülmüştük. Bu eğitim kurumlarının
temel ihtiyaçlarının sağlanması ve eğitim
seviyelerinin geliştirilmesi için düzenli olarak
ya da ihtiyaçları bazında destekleme çalışmaları
her yıl olduğu gibi 2021 yılında da devam etti.

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

3931 başvuru alındı. İhtiyaç büyüklüğü
değerlendirilerek, Vakıf Tüzüğü’nün net ve
tanımlı şartları dahilinde burs kontenjanı ve
aylık burs ödemeleri yükseltildi. 237 bursiyer
ile yeni öğrenim dönemi açılmış oldu.
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Topluma Katkı

Aynı şekilde, yine MTA bünyesinde ‘4972
Borusan Robotik’ ve ‘7444 Ay Yıldız Robotik’
takımlarının çalışmaları da desteklendi. Ulusal ve
uluslararası robot yarışmalarına katılmayı
misyon edinen robotik takımlar, farklı kulvarlarda
sayısız robot yarışmalarına katıldı ve burada da
başarılarıyla adından bahsettirip birçok alanda ödül
alarak çalışmalarına devam ediyorlar.

Asım Kocabıyık’ın kurucularından olduğu ve Borusan
Kocabıyık Vakfı olarak üye olduğumuz çocuğun ve
toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme
nitelikli veri, yapıcı-diyalog ve farklı görüşlerden ortak
akıl oluşturararak katkı yapan bağımsız ve kâr amacı
gütmeyen Eğitim Reformu Girişimi’ne (ERG) ve
Türkiye’nin önde gelen vakıf ve derneklerinin
bulunduğu 23 sivil toplum kuruluşu tarafından
üçüncü sektörün yasal, mali ve işlevsel altyapısını
geliştirmek amacıyla kurulan ve  bizim de ana
destekçilerinden olduğumuz Türkiye Üçüncü Sektör 
Vakfı’na (TÜSEV) ve yine çatı destekçisi olduğumuz,
dernek olarak kendini; iklim krizi nedeniyle bir gün
başımıza gelebileceklere karşın dünyaya ve
kaynaklarına saygılı nesiller yetiştirmeye adamış olan
‘Yuvam Dünya’ ile iş birliğimiz ve üyeliğimiz devam 
etmektedir.

Toplumsal ve bireysel sağlık ve giderek artan
şiddet, ihmal ve istismar olaylarının önüne
geçmek için eğitimin anahtar rol üstlendiğini
bilerek davranışsal değişim yaratan Mellow
Parenting olumlu ebeveynlik eğitimlerinin
ülkemizde de verilmesi ve yaygınlaştırılması
için çalışmalar sürdürüldü. Özellikle eğitmen ve
kolaylaştırıcı eğitimlerine verilen destek
önceliklendirildi. Mellow Parenting eğitimleri
farklı kültürlerde ve gelişmişlik seviyelerindeki
ülkelerde bilimsel olarak kanıtlanmış
metodolojilerle geliştirilmiş olması ve pandemi
sürecinde de çevrimiçi uyarlamalarla eğitim
fırsatları yaratılması, yayılım ve etkiyi
büyüttü. Aynı zamanda bu eğitimlerle
beraber ve ilerleyen dönemlerde bilimsel
yayınları desteklemek, üniversite öğrencileri ile
ortak projeler geliştirmek üzere de çalışmakta
olan Günyüzü Platformu’nun sürdürülebilir ve
kurumsal bir yapı kazanabilmesi için de
destekler sürüyor. 

2022 yılının en önemli projesi olacak olan
Bursa Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek
Asım Kocabıyık Yerleşkesi Öğrenci Merkezi
projesini Ağustos 2021 Gemlik Belediyesi ve
Bursa Uludağ Üniversitesi ile ortak bir protokolle
başlatıldı. Böylelikle, proje sonuçlandığında
kampüste ciddi boyutta artan öğrenci sayısını
karşılayacak amfileri, kütüphane ve sosyal
merkezi üniversiteye kazandırılmış olacak.

Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi (MTA) öğrencilerinin yürüttüğü
BHS Eco Team projesine verilen destek
2021’de de devam etti. Shell’in, gençleri enerji
tasarruflu yenilikçi araçlar tasarlayıp üretmeye
teşvik etmek amacıyla düzenlediği, uluslararası
öğrenci inovasyon yarışması bizim
öğrencilerimizin de geleceğin enerji ihtiyacına
yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirme
tutkusuyla araç üretmesine ve nice başarılar
elde etmesine vesile oluyor.
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Borusan Sanat

Borusan Sanat, bugün çalışmalarını Borusan 
Holding’in kurucusu Asım Kocabıyık’ın hayata 
geçirdiği ve ağırlıklı olarak eğitim ve öğretime 
destek veren Borusan Kocabıyık Vakfı’na bağlı 
olarak sürdürüyor.

Borusan Holding ve Borusan Sanat, uzun
yıllardır İstanbul Müzik Festivali ile verimli bir
iş birliği içinde… 2021’de Borusan İstanbul
Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet,
BİFO Özel başlığını taşıyan üç konserle 49.
İstanbul Müzik Festivali’nde izleyicilerle
buluştu. 25 Ağustos’ta Sakıp Sabancı Müzesi
Fıstıklı Teras’ta “Borusan Quartet & Paul
Meyer”, 2 Eylül’de Maximum Uniq
Açıkhava’da, Tabita Berglund yönetimindeki
BİFO’nun “akordeon sihirbazı” Martynas
Levickis’i konuk ettiği “Piazzolla 100 Yaşında”
ve topluluğun 14 Kasım’da İstanbul Lütfi Kırdar
ICEC’te Finnegan Downie Dear yönetiminde
Rusya’nın genç ve başarılı piyanisti Alexander
Malofeev’e eşlik ettiği “Bir Rus Kışı” festival
programında yer aldı. Bu konserlerden ilk ikisi
Borusan Sanat’ın katkılarıyla gerçekleşirken,
son konsere ise Borusan Holding sponsor oldu.

Borusan Sanat, kültür-sanat
organizasyonlarının derinden etkilendiği bu
dönemde, küresel salgına tedbir amaçlı olarak
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası,
Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi’nin
2021 sezonu programını üç aylık dönemlerde
açıklama ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen
fiziksel konserleri koltuk kapasitesini yarıya
düşürerek gerçekleştirme kararı aldı.

2021’in ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan
bu ilk dönemde, Borusan İstanbul Filarmoni
Orkestrası’nın yeni konser mekânı olan Zorlu
Performans Sanatları Merkezi Turkcell Platinum

Sahnesi’nde dört, Borusan Quartet’in
topluluk ile özdeşleşen Kadıköy Belediyesi
Süreyya Operası’nda iki, Borusan Müzik Evi’nde
ise yeni müziğin ağırlıklı olduğu 10 konser
izleyiciyle buluştu.

BİFO, 14 Ekim’de sezonun Açılış Konseri’nde
günümüzün ilgiyle takip edilen piyanistlerinden
Alice Sara Ott’u ağırladı. Konserde orkestrayı,
BİFO’nun sanat danışmanı ve sürekli konuk şefi
Patrick Hahn yönetti. 4 Kasım’da onursal şefi
Gürer Aykal yönetimindeki BİFO, ustalığıyla
büyük beğeni toplayan viyolonsel sanatçısı
Pablo Ferrández’e eşlik etti. Aralık ayında ise
topluluk, gerçekleştirdiği iki konserde, dünyanın
en saygın müzik merkezlerinde zleyicilerle
buluşan piyano ikilisi Katia ve Marielle Labèque’i
konuk etti: 9 Aralık’ta büyük besteciye saygı
niteliği taşıyan “Eşsiz ve Benzersiz: Mozart”
konserini orkestra şefi ve piyanist Maxim
Emelyanychev yönetti; 16 Aralık’ta Karel
Deseure’nin yönettiği “Rüyalarımdaki Müzik”
başlığını taşıyan konserde ise Labèque’lerin
yanı sıra, gitar virtüözleri David Chalmin ve 
Bryce Dessner müzikseverlerle buluştu.

18 Kasım’da Abstra Feat. Ab Baars & Wolter
Wierbos ile başlayan Borusan Müzik Evi
konserleri, 19 Kasım’da Yuri Honing Quartet,
25 Kasım’da KOD Müzik iş birliğiyle düzenlenen
Nova Muzak #32 Brom, 26 Kasım’da
Saadet Türköz Songdreaming3 Trio,
27 Kasım’da Berke Can Özcan & Arve
Henriksen, 3 Aralık’ta yine KOD Müzik
iş birliğiyle gerçekleşen Nova Muzak #33
Schnellertollermeier, 4 Aralık’ta Shakespeare
ve Müzik, 24 Aralık’ta Töz Trio & Hezarfen
Ensemble ile devam etti.

Kültür & Sanat

Kültür & Sanat94



Kültür & Sanat

Ekim 2021’den Aralık 2021’e kadar tüm bu
konserlerde Borusan Sanat, 5000’i aşkın izleyiciye
ulaştı. Ayrıca konser mekânlarından yapılan,
çevrimiçi radyo Borusan Klasik üzerinden dinleyiciye
ulaşan canlı radyo yayınlarında BİFO ve Borusan
Quartet’in gerçekleştirdiği konserler yer aldı.
Sürdürülebilirlik kapsamında ise tüm basılı
malzemeler dijital olarak üretilmeye başlandı.
Konser kitapçıkları, sezon kitapçıkları, afişler
dijital mecralar için yeniden tasarlanarak
QR kodlarıyla izleyiciye ulaştı.

Borusan Sanat, 2020’de hayata geçirdiği
BİFO Maraton adını taşıyan radyo programını
2021’de de sürdürdü. 29 Aralık 2021- 2 Ocak 2022 
tarihleri arasında her akşam saat 20.00’de
Borusan Klasik’te izleyicilerin beğenisini kazanan
konserlerin kayıtları radyodan yayınlandı.

2021 yılında gerçekleşen Borusan İstanbul Filarmoni
Orkestrası, Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi
konserlerinden bir seçki 2022’de borusansanat.tv’de
ekranlarından konserlere ulaşmak isteyen
izleyicilerimize sunularak sezona hem dijital hem de
fiziki olarak devam ediliyor.
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Borusan Contemporary

Borusan Contemporary, bir Borusan Holding
ortaklığı olan Borusan Kocabıyık Vakfı’nın
iştiraki olarak, 2011’in Eylül ayından bu yana
İstanbul kültür yaşamının önemli bir aktörü
olarak topluma katkı sağlamaktadır.

30 yıllık bir geçmişe sahip olan Borusan
Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nu İstanbul’un
ikonik yapılarından “Perili Köşk” olarak anılan
Yusuf Ziya Paşa Köşkü’nde konumlandırarak,
özgün bir sanat kurumunu kültür sahnesine
kazandırmaktadır.

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 buluşmaya 2021 yılında da devam
etmiştir.

Yusuf Ziya Paşa Köşkü, 2007 yılında Borusan
Grubu tarafından kiralanarak restore edilmiş
olup, o tarihten bu yana Grubun yönetim
merkezi olarak kullanılmaktadır. 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,
Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda yer
alan eserlerden seçkiler ile Yeni Medya sanatını
odağına alan geçici sergiler hazırlamak;
koleksiyona dâhil edilen 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 arası çocuklara yönelik yoğun eğitim
programları ve etkinlikleri planlayan Borusan
Contemporary, fiziki ziyarete açık olduğu
süreçte yılda ortalama 14.000 ziyaretçiyi
ağırlamaktadır. Borusan Contemporary, 2021
yılında da çeşitli dijital sunumlar aracılığı ile
izleyicileri ile buluşmuştur. Borusan
Contemporary’nin internet sitesi, sosyal medya
hesapları ve son koleksiyon sergisi Düş Suda
sergisi için özel olarak üretilen “Düş Suda Sergi
Rotası”na 2021 yılında toplam 101.761 kez
erişilmiş ve Borusan Contemporary’nin diğer
kültür kurumları ile gerçekleştirdiği iş birlikleri
aracılığıyla fiziki olarak da ziyaret edilmiştir.

Mart 2021’de izleyici ile çeşitli dijital sunumlar
aracılığı ile buluşan Düş Suda sergisi için ilk
olarak 360 derece sanal sergi turu oluşturulmuş,
bu tur Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan
“Dijital Sesli Rehber” ile desteklenmiştir. Sanal
sergi turu Borusan Contemporary’nin internet
sitesi üzerinden izleyici erişimine açılmış ve
internet sitesi bir sergi mekânı olarak
kullanılmıştır. 2021 yılında Borusan
Contemporary’nin internet sitesi 23.768 kez
ziyaret edilmiştir.

Ayrıca, Güney Koreli fotoğrafçı Boomoon’un
Düş Suda sergisinde gösterilen Boğaz’da Balık
Oyunu No. 8 isimli eserinden ilhamla üretilen bir
masa üstü deneyimi de internet sitesi üzerinde
yer alan sergi sayfasında izleyiciye sunulmuş ve
749 kez deneyimlenmiştir. Yine sergi sayfası
üzerinden erişime açılan sergiye özel hazırlanan
Dijital Sergi Rehberi de toplam 1.349 kez
kullanılmıştır.

Boomoon’un Boğaz’da Balık Oyunu No. 8 isimli eserinden ilhamla üretilen projeksiyon yerleştirmesi. 
Fotoğraf: Özge Balkan
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Boomoon’un aynı eserinden ilhamla üretilen
sanal gerçeklik deneyimi ise Borusan
Contemporary’nin YouTube hesabı üzerinden
masa üstünde veya sanal gerçeklik gözlüğü ile
deneyimlenebilecek şekilde izleyici erişimine
sunulmuştur. Söz konusu sunum, 986 kez ziyaret
edilmiştir. Boğaz’da Balık Oyunu No. 8’den
yola çıkan bir diğer sunum ise Perili Köşk’ün
dış cephesindeki balkon altlarına yansıtılan bir
projeksiyon yerleştirmesidir. Yerleştirme, Perili
Köşk’ün önünden geçenler tarafından
izlenebilmiş ve sergiyi kamusal alana taşıyan
bir rol oynamıştır.

Perili Köşk’ün dış cephesindeki projeksiyon
yerleştirmesinin yanında kamusal alandaki
sunumlar Borusan Müzik Evi’nin İstiklal
Caddesi’nde yer alan binasının vitrinine
yerleştirilen bir ekranda sergiye paralel olarak
gösterilen video seçkisi ve sergiye özel olarak
Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile desteklenen
“Düş Suda Sergi Rotası” ile genişletilmiştir.

Kuruçeşme Parkı – Emirgan Korusu arasındaki
sahil hattı boyunca sergiden eserler dijital
olarak gizlenmiş, uygulama aracılığıyla
bu rotada bulunan izleyicilerin deneyimine
sunulmuştur. iOS ve Android işletim
sistemlerinde uyumlu olarak çalışan uygulama
iOS cihazlara 844 kez indirilmiştir.

Son olarak, yukarıda bahsedildiği gibi,
sunumlarının büyük kısmı dijital mecraya taşınan
Düş Suda sergisi için Türkçe ve İngilizce olmak
üzere iki dilli bir sergi kitabı yayınlanmış, eserlerin
yerleşimlerini belgeleyen fotoğraflarla beraber,
Edip Cansever’in sergiye ilham veren şiiri de
bu yayınla okuyuculara ilk kez İngilizce olarak
sunulmuştur.

Borusan Contemporary, kültür kurumlarıyla
gerçekleştirdiği iş birlikleri kapsamında
Contemporary Istanbul Vakfı’nın Fişekhane’de
yer alan Cocoon by CIF sanat merkezinde
Hareket Eden Anılar isimli bir koleksiyon
seçkisini izleyici ile buluşturmuştur. Borusan
Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan 17 esere yer
veren sergi, 27 Mayıs – 12 Ağustos 2021
tarihleri arasında fiziki olarak ziyaret edilmiştir.

Ayrıca 1-6 Haziran 2021 tarihleri arasında
Contemporary Istanbul sanal fuarına Kathrin
Stumreich’ın Egemenlik isimli yerleştirmesi ile
katılım göstermiştir.

Hisar Okulları iş birliğinde Dünyanın Soluğu
isimli koleksiyon sergisi 6 Eylül 2021 - 30 Ocak
2022 tarihleri arasında okulun kültür
merkezinde öğrenci ve velilere yönelik olmak
üzere ziyarete açılmıştır.

1-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen
212 Photography Istanbul festivali için
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Borusan
Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan derlenen ve
Başka Bir Kıyamet Mümkün başlığını taşıyan bir
fotoğraf seçkisi, Akaretler Sıra Evler’de yer alan
mekânında sergilenmiştir.

2021 yılında iki adet çocuk atölyesi dijital
olarak düzenlenerek Borusan Contemporary’nin
YouTube hesabı üzerinden yayınlanmıştır.
“Robot Sanatçımı Yapıyorum” ve 23 Nisan için
düzenlenen “Stencil Atölyesi” isimli atölyeler
3.978 kez görüntülenmiştir.

Yeni Medya sanatı üzerine yeni düşüncelerin
üretilmesi amacıyla Temmuz 2018’de yayına
alınan ve yeni içeriklerle düzenli olarak
geliştirilen Borusan Contemporary Blog’un,
2021 yılında yayınlanan toplam 21 içeriğine
34.722 okuyucu tarafından erişilmiştir. Blog,
böylelikle açıldığı günden bu yana toplam
134.100 sanat okuruna ulaşmış bulunmaktadır.
Koleksiyon ve sergilere odaklanan metinlere,
eser okumalarına, sanatçılar ve küratörlerle
gerçekleştirilen söyleşilere her ay düzenli yer
vererek sanat okuryazarlığının gelişimine katkıda
bulunmayı amaçlayan Borusan Contemporary
Blog, sanatsal ve küratöryel perspektifleri de
geliştirecek şekilde tasarlanmıştır.

Kültür & Sanat

Fotoğraf: Özge Balkan.
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Borusan Contemporary’nin Google Arts &
Culture platformu üzerinden sunduğu geçici
ve koleksiyon sergileri (Üvercinka, Bill Viola:
Geçici, Universal Everything: Akışkan Bedenler,
Mika Tajima: Æther ve Borusan Çağdaş Sanat
Koleksiyonu seçkisi) ile Borusan Çağdaş Sanat
Koleksiyonu eserleri 2021 yılında 40.692 kişi
tarafından erişilmiştir.

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

Uluslararası Kurumsal Çağdaş Sanat
Koleksiyonlar Birliği’nin (IACCCA) 2021 yılında
yayına hazırladığı Art In The Times of Ecological
Disruption isimli yayında Edward Burtynsky’nin
Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda yer
alan Petrol Yatakları #19A & #19B (2003) ve
Pirinç Tarlaları #3A & #3B, Batı Yunnan
Eyaleti, Çin, Diptik (2012) isimli eserleriyle
katılım göstermiştir. Yayın IACCCA’nın internet
sitesi üzerinden ücretsiz olarak
indirilebilmektedir.

Kültür & Sanat

Markus Weggenmann, İsimsiz No. 338, 2007. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu. Fotoğraf: Hadiye Cangökçe
Maurizio Nannucci, Hareket, 2011. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu. Fotoğraf: Hadiye Cangökçe
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İş Birliklerimiz ve Ortaklıklarımız

İş Birliklerimiz ve Ortaklıklarımız

Adana Genç İş İnsanları Derneği (AGİAD)

AEAA – European Association of Artist Managers

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası

AmCham Turkey / ABFT (Amerikan Şirketler Derneği)

Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İş Birliği Platformu (ARGEMİP)

Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD)

Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD)

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB)

BM Kadını Güçlendirme Prensipleri (WEPs)

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)

Bodrum Ticaret Odası (BODTO)

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO)

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği

Demiryolu Taşımacılığı Derneği

Ankara Sanayi Odası (ASO)

Bursa Sanayici ve İş Adamları Derneği (BUSİAD)

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA)

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Ankara Ticaret Odası (ATO)

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Deniz Ticaret Odası

Dünya Enerji Konseyi – Türk Milli Komitesi

Eğitim Reformu Girişimi Platformu

Borusan Oto

Borusan Sanat

Borusan Otomotiv

Borusan Cat

Borçelik

Borusan Mannesmann

Borçelik

Borusan Mannesmann

Borusan Holding, Borçelik

Borusan Mannesmann

Borusan Oto

Borusan Oto

Borçelik

Borusan Lojistik

Borusan Oto

Borçelik

Borusan Holding

Borusan Holding, Borusan Mannesmann, 
Borçelik

Borusan Oto

Borçelik

Borusan Cat

Borusan EnBW Enerji

Borusan Kocabıyık Vakfı

Elektrik Üreticileri Derneği

IICEC – Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji
ve İklim Etkinlikleri Merkezi

İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İMDER)

Enerji Ticaret Derneği

İktisadi Kalkınma Vakfı

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği

Entegre Raporlama Türkiye Derneği (ERTA)

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB)

Kurumsal İletişimciler Derneği

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası

İstanbul Sanayi Odası

Kurumsal Risk Yönetim Derneği

Global İlişkiler Forumu Derneği

İstanbul Ticaret Odası (İTO)

Mersin Yetkili Otomotiv Satıcıları Derneği (MODER)

GÜYAD – Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği

İstif Makinaları Distribütörleri ve
İmalatçıları Derneği (İSDER)

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED)

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS)

IAMA- International Artist Managers Association

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)

Otomotiv Distribütörü Derneği (ODD)

Otomotiv Teknolojileri Platformu (OTEP)

Borusan EnBW Enerji

Borusan EnBW Enerji

Borusan Cat

Borusan EnBW Enerji

Borusan Holding

Borusan Mannesmann

Borusan Holding

Borusan Mannesmann, Borçelik

Borusan Holding, Borçelik, Borusan Cat

Borçelik

Borusan Oto, Borçelik

Borusan Danışmanlık

Borusan Holding

Borusan Oto, Borçelik, Borusan Cat

Borusan Oto

Borusan EnBW Enerji

Borusan Cat

Borusan Otomotiv

SUPSAN

Borusan Sanat

Borusan Holding, Borusan Lojistik

Borusan Otomotiv

Borçelik
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İş Birliklerimiz ve Ortaklıklarımız

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)

Tedarik Zincir Derneği

Özel Sektör Gönüllüler Derneği

TEMA Vakfı

Pet-Der

SAHA Derneği Çağdaş Sanatı Destekleme

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

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD)

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)

Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD)

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

Tümaküder

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN)

Türkiye Madenciler Derneği

Tünelcilik Derneği

Türkiye Kalite Derneği (KALDER)

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye
Otomotiv Ticaret Meclisi

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

Türkiye Kojenerasyon Derneği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enerji Meclisi

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği

Borusan Oto

Borusan Holding

Borusan Holding

Borusan Holding

Borusan Otomotiv

Borusan Holding

Borçelik

Borusan Oto

Borçelik, SUPSAN

Borusan Mannesmann

Borusan Danışmanlık, Borusan Otomotiv

Borusan Holding, Borusan Lojistik

Borusan Otomotiv Premium

Borusan Mannesmann

Borusan Otomotiv

Borusan Holding, Borçelik

Borusan Cat

Borusan Mannesmann

Borusan Holding, Borçelik, Borusan Lojistik

Borçelik

Borusan Holding, Borusan Lojistik, Borusan EnBW Enerji

Borusan Otomotiv

Borusan Holding, Borusan EnBW Enerji

Borusan Cat

Borusan EnBW Enerji

Borusan Lojistik

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği

UN Global Compact Türkiye Ağı

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI)

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası Derneği

Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB)

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği (UTİKAD)

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)

Borusan EnBW Enerji, Borusan Lojistik

Borusan Holding, Borçelik

Borusan Kocabıyık Vakfı

Yuvam Dünya

43. Grup Meslek Komitesi (İSO)

Borusan Kocabıyık Vakfı

Borusan Mannesmann

Borçelik

Borusan Holding, Borusan Cat

SUPSAN

Borusan Lojistik

Borçelik
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İnovasyon
Borusan’da Ar-Ge ve İnovasyon

Sürdürülebilir değer yaratma çerçevemiz kapsamında Ar-Ge ve İnovasyon
faaliyetlerine en yüksek derecede önem atfediyoruz ve Borusan’ı geleceğe
taşıyacak yenilikçi fikirleri, alanında yetkin Borusanlılarla hayata geçiriyoruz.
200 yıllık bir şirket olma vizyonumuzla paralel olarak kaynaklarımızı,
paydaşlarımıza ve Türkiye ekonomisine yüksek katma değer yaratma amacıyla
kullanıyoruz. Borusan Grup şirketleri olarak 2021 yılı faaliyet dönemindeki
ekonomik performansımızı Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarımızla taçlandırarak
hem ürün ve hizmetlerimizin paydaşlarımıza sunduğu faydayı artırıyor hem de
iş süreçlerimizi çevre ve toplum için daha sürdürülebilir hale getiriyoruz.

Borusan Grubu Üst Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nin
koordinasyonunda, çalışanlarımızın üstün gayretleriyle Borusan’ı 2030
Sürdürülebilirlik Hedefleri’ne taşıyacak ve dünyadaki gelişmelere etkin cevap
verecek yenilikleri Grup şirketlerimiz bünyesinde hayata geçiriyoruz.
Özellikle COVID-19 salgınıyla artan dijitalleşme ve otomasyon ihtiyaçlarını,
Grup şirketlerimizin Ar-Ge departmanlarında öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz
projelerle karşılıyoruz. Üniversite ve start-up iş birliklerimizle inovasyon ağımızı
genişleterek paydaşlarımızla ortak hareket ediyor ve ekosisteme destek
veriyoruz.

İhracat pazarlarımızdaki mevzuat gelişmeleriyle uyumlu olarak Ar-Ge
faaliyetlerimizi Avrupa Yeşil Mutabakatı ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Yeşil
Mutabakat Eylem Planı doğrultusunda yönetip ürünlerimizin ve hizmetlerimizin
karbon yoğunluğunu azaltacak uygulamaları hayata geçiriyoruz. Entegre değer
yaratma modelimizin, sürdürülebilirlik odak alanlarımızın ve Borusan öncelikli
konularımızın önemli bir bileşeni olan Ar-Ge ve inovasyonu faaliyetlerimizin
merkezine alıyoruz ve tüm Borusan Grup şirketleri olarak paydaşlarımız için
en yüksek fikri sermaye değerini yaratma gayesiyle çalışmalarımızı durmaksızın
sürdürüyoruz.
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Supsan
Doğrudan Sertleştirme Proses 
Tasarımı ve Geliştirilmesi
İlgili Öncelikli Konu:  Sorumlu Ürün ve Hizmetler

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim/İnovasyon 
İlgili SKA: 12.2 /  13.2

2019 yılında Supsan’ın Teknoloji ve Strateji 
Geliştirme Birimi ile Üretim Ar-Ge Birimlerinin 
iş birliğiyle proje yapılabilirlik, modelleme ve 
tasarım çalışmalarıyla başlattığımız ve 2021 
yılında da pilot uygulama, prototip üretimi, test 
ve doğrulama çalışmalarıyla devam ettiğimiz, 
yaklaşık 1 milyon TL kaynak ayırdığımız Doğrudan 
Sertleştirme Proses Tasarımı ve Geliştirilmesi 
projesiyle supap üretiminin ısıl işlem süreçlerinde 
görülen fırsatlardan istifade ederek verimlilik artışı 
ve pazarda fiyat rekabeti elde etmeyi amaçladık. 
Ayrıca ısıl işlem uygulamalarının geliştirilmesiyle 
kalite risklerini ortadan kaldıracak yeni teknoloji 
ve üretim metotlarının Supsan’a kazandırılmasını 
hedefledik.

Ar-Ge sürecinin sonunda elde edilecek mevcut 
kalite standartlarına uygun ürünlerimizle 
şirketimizin ulusal ve uluslararası piyasalardaki 
rekabet gücünü artıracağız. Bu yeni üretim 
metodunun uygulanmasıyla birden fazla fırında 
gerçekleştirilen ve fazla enerji sarfiyatına sebep 
olan mevcut uygulama yerine dövme sıcaklığını 
kullanarak yeniden ısıtmaya gerek duymadan 
sertleştirme işlemi gerçekleştirerek 1 adet 
sertleştirme fırınından tasarruf edeceğiz. Üretim 
süreçlerimizde %80 doğrudan sertleştirme 
yöntemine geçilmesiyle bir supabın üretim 
süresinde yaklaşık %2,4 iyileşme gerçekleştirirken 
yıllık ortalama 209 bin KWh elektrik tasarrufu 
ile hem çevresel hem de finansal verimlilik 
sağlayacağız. Böylece şirketimizin elektrik ve 
doğal gaz tüketimi azaltarak hem karbon ayak 
izimizin küçülmesine hem de enerji giderlerinden 
tasarruf edilmesine katkıda bulunacağız.

Borusan Cat
Uzaktan Servis Hizmetleri Projesi
İlgili Öncelikli Konu: Dijital Dönüşüm / Müşteri 
İlişkilerinde Mükemmeliyet

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim/İnovasyon 
İlgili SKA: 12.2 /  13.2

Yenilikçiliği ve dönüşen iş modellerini dikkate
alarak, giyilebilir ve diğer teknolojik cihazların
kullanılmasıyla geleneksel servis hizmeti
çözümlerimizin iyileştirilebildiği alanlarda
müşteriler için yeni değer yaratmak için başlatılan
girişimdir. Teknolojilerin belirlenmesi, proaktif
ve dijital iş ve anlaşma modelleri ile merkezi
destek mekanizmalarını içeren yeni modellerin
oluşturulmasını kapsamaktadır.

Hizmetin hızını ve kalitesini artırarak hem müşteri
hem de Borusan Cat maliyetlerini düşürmek,
ekipman ve ünitelerin duruş sürelerini azaltmayı
hedefledik.

Giyilebilir gözlüklerle başlayan araştırma 
çalışmaları, Gelişmiş Destek ve Tam Uzaktan 
Servisler, Uzaktan Uzman servis Rehberliği, 
Görsel Yardım, Dijital İş Akışı tasarımı, Video 
Kaydı ve Fotoğraf ile dijital kütüphane, Mobil 
Uygulama Yeteneği ve Programlar aracılığıyla 
Çevrimiçi Destek sunulması özelliklerinin devreye 
alınması için devam ediyor.

Borusan’da Ar-Ge ve İnovasyon

BORUSAN GRUBU 2021 YILI AR-GE PERFORMANSI 

Ar-Ge Çalışanı 

Patent Başvurusu

Ar-Ge ve İnovasyon Projesi 

Robotik Süreç Otomasyon Projesi

173

15

116 

72 

Ar-Ge ve İnovasyon 
yatırımları sonucu elde 
edilen maliyet faydası

30.837.887
USD

Borçelik

2020 yılında Türkiye’nin en yüksek Ar-Ge 
harcaması yapan ilk 100 şirketi arasında yer 
alarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde önemli bir 
fark yarattık. Ar-Ge ve İnovasyon alanlarında 
yaptığımız çalışmalardaki ivmemizi artırarak 
tüm paydaşlarımız için daha yüksek katma 
değer yaratma hedefiyle çalışıyoruz. 2021 
faaliyet yılında toplam 50 Ar-Ge çalışanı 
bulunan şirketimizde, bu dönemde de 7 adet 
patent başvurusu yapmış olup yapay zeka 

tabanlı kestirimci bakım ve ileri planlama ve 
optimizasyon projelerinde start-up iş birlikleri 
gerçekleştirdik. Türkiye, Almanya ve Portekiz’de 
bulunan çeşitli üniversitelerle inovatif projeleri 
hayata geçirdik. Yıl içinde Ar-Ge departmanı 
ve iş birliklerinin sonucunda ürün portföyümüze 
8 adet yeni ürün ekledik. Ar-Ge, inovasyon 
ve dijitalleşme çalışmalarıyla iyileştirdiğimiz 
süreçlerden  1 milyon 590 bin USD’den fazla 
maliyet faydası elde ettik.

Supsan
Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği başarılı Ar-Ge 
çalışmalarıyla adından söz ettiren Türkiye’nin lider 
motor supabı üreticisi Supsan olarak, 2021 yılında 
da ürün ve hizmetlerimizde yarattığımız değeri 
artırmak amacıyla toplam yatırımımızın üçte birini 
Ar-Ge faaliyetlerine ayırdık ve alanında yetkin 
25 Ar-Ge çalışanımızla yürüttüğümüz projelerle 
sektörde öncü olduk. 2021 yılı faaliyet döneminde

Ar-Ge çalışmalarımızın sonucu olarak ürettiğimiz 
sodyum dolgulu supap ve lider bir ağır vasıta 
üreticisine tedarik ettiğimiz motor supabıyla 
ürün portföyümüze yenilerini ilave ettik. Yine aynı 
dönemde toplamda 9 adet RPA (Robotik Proses 
Otomasyonu) projesini devreye alarak yıl içinde 
ortalama 25.425 USD maliyet faydası sağladık.

Borusan Cat
Caterpillar’ın Amerika’daki uzman ekibi 
tarafından değerlendirilen ve sonuçları tüm 
dünya ile paylaşılan ‘Best Practices 2021 (En İyi 
Uygulama Örneği)’ raporunda 30 örnekten

13’ü Türkiye Revizyon Merkezi ekibinin kendi 
fikir ve projeleriydi. Sadece 5 yıl önce kurulan 
Türkiye Revizyon Merkezi, bu sürede en çok ‘Best 
Practices’ yayınlayan Caterpillar distribütörleri 
arasında yerini aldı.

Grup Şirketlerimiz Tarafından 2021 Yılında
Hayata Geçirilen Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmaları
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Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm

Paydaş Görüşü 
(Borusan Cat)

Müşteri: Osmon Aruunov / Kyrgyz Beton 
Company - Müşteri Yöneticisi 
Ülke: Kırgızistan 
Kategori:  Kalite

Şirketimiz 25 yıldır yol yapımı alanında faaliyet 
göstermektedir ve şu an Borusan Cat Kırgızistan 
ile çalışıyoruz. Yeni projemiz Issyk-Kul-Balykchy-
Barskoon yolu üzerinde, 1 adet ünite ve harfli 
ekskavatör Borusan Cat Kırgızistan firmasına ait 
ve ilerleyen zamanlar için daha iyi iş birliklerimiz 
olacağına inanıyoruz. Tüm müşteriler gibi bizler 
de bize özel fırsatlar, çözümler, hızlı ve kaliteli 
hizmetler için Borusan Cat ile çalışıyoruz. 

Borusan Cat
İnsan Kaynakları’nda Dijital 
Dönüşüm, SAP Success Factors İK 
Çalışan Veri Yönetimi Projesi
İlgili Öncelikli Konu:  Çalışanların Gelişimi ve Bağlılığı / 
Etkin Kurumsal Yönetim

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İnsan
İlgili SKA: 8.3

Tüm Borusan Cat lokasyonlarında Ekim 2021’den 
itibaren başlattığımız ve 2 milyon TL’den fazla kaynak 
ayırdığımız bu dijital dönüşüm projesiyle yurt dışı
Borusan Cat temsilciliklerindeki dijital İK altyapısı, 
Borusan Cat Türkiye’deki SAP Sucess Factors 
sistemiyle uyumlu hale getirilerek şirket genelinde 
İK süreçlerini hizalandıracağız. 2022 Nisan ayında 
hayata geçirmeyi planladığımız bu proje sayesinde tüm 
İK süreçlerini ve verilerini tek bir platform üzerinden 
yöneterek operasyonel verimlilik sağlayacağız ve hem 
çalışanlar ile yöneticilerin hem de İK ekiplerinin kullanıcı 
deneyimlerini iyileştirileceğiz. Altı ülkedeki Borusan Cat 
verilerinin hizalanmasıyla tek bir platform üzerinden 
raporlama yapılmasının önünü açıp, şirketin stratejik 
inisiyatiflerini destekleyecek verileri kolaylıkla erişilebilir 
hale getireceğiz. 

Proje sonunda, çalışan ve yöneticilerin kullandığı 
İK self-servis ekranları daha iyi bir kullanımı 
deneyimi sunacakken sistemler üzerinde aktif olan 
tüm İK süreçlerini birbirleriyle entegre çalışmasını 
sağlayacağız. Ayrıca bu dijital dönüşüm yatırımıyla 
tek platformda toplayacağımız İK verileri, makine 
öğrenmesi yoluyla analiz edilerek yine veriye 
dayalı gelecek tahmini yapabilecek uygulamaların 
desteklenmesine zemin oluşturacağız. İK süreçlerinin 
veriye dayalı şekilde yürütülmesiyle, insan kaynağımızı 
daha iyi tanıyarak çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini 
ve performanslarını işe başlangıç tarihlerinden itibaren 
yakından takip edebilecek ve yönetebileceğiz. Böylece 
İK süreçlerimizi daha adil, eşitlikçi ve şeffaf bir hale 
getirirken çalışanlarımızın deneyimlerini de daha iyi 
bir noktaya taşıyacağız.

Dijital dönüşüm, Borusan Grubu’nun gelecek vizyonunda anahtar bir rol oynamakta ve öncelikli 
konularımız arasında yer almaktadır. 2020 yılının ilk aylarında başlayan ve hâlâ etkilerini 
hissettiğimiz COVID-19 salgını sürecinde, güçlü ve dayanıklı dijital altyapıya sahip şirketler yeni 
çalışma düzenine hızlıca uyum sağlayarak iş süreçlerinin devamlılığını etkili bir şekilde sağlarken 
çalışanlarını ve paydaşlarını salgının olumsuz etkilerine karşı koruyabilmişlerdir. 

Borusan Grup şirketleri olarak güçlü dijital altyapımızla salgın süresince çalışanlarımızı, 
çalışanlarımızın ailelerini ve paydaşlarımızı korumaya en yüksek derecede özen gösterdik. 2021 
yılı içinde sürdürülebilir iş modelimizi destekleyecek dijital dönüşüm yatırımlarını hayata geçirerek 
teknolojik altyapımızı güçlendirdik. Dijital dönüşüm projelerimizin odağına çevresel ve sosyal değer 
yaratmayı alarak kaynaklarımızı bu yönde değerlendirdik. İş süreçlerimizde kâğıt tüketimimizi
en aza indirecek uygulamalardan çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliklerini en üst düzeye 
çıkartacak projelere kadar birçok çalışmayı Borusan Grup şirketleri bünyesinde 2021 yılında da 
hayata geçirmeye devam ettik.

Grup Şirketlerimiz Tarafından 2021 Yılında Hayata Geçirilen
Dijital Dönüşüm Çalışmaları

Borusan Cat: Borusan Cat, dijitalleşmeyi odağına alan İnovasyon çalışmalarını 74 kişilik bir ekiple 
sürdürmektedir. 

2021 yılında Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda geliştirilen
Boom 360 Mobil Uygulaması’nın lansmanı yapılmıştır.
Müşterilerin dijital çözüm ortağı Boom 360’ın Türkiye’de
yayılımıyla müşterilerin %16’sı uygulamaya kaydolarak,
‘servis’, ‘ekipmanlarım’, ‘finansallarım’, ‘tekliflerim’ ve
‘yedek parça satın alma’ gibi modüllerden faydalanmaya
başlamıştır.  

RFMS ve Müneccim gibi yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşteri
deneyimi her adımda geliştirilmeye devam edilmiştir.
2021 yılında dijital dönüşüm ve inovasyon çalışmaları için
5,9 milyon $ harcama, 4,9 milyon $ yatırım yapılmıştır.

Online satış kanalı PCC (parts.cat.com) Türkiye, Kazakistan,
Azerbaycan, Uzak Doğru Rusya ve Gürcistan’da 1000’den
fazla müşteri tarafından aktif olarak kullanılarak, 2021 faaliyet
dönemi için belirlenen satış hedeflerinin üzerinde satış
gerçekleştirmiştir. 
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Dijital Dönüşüm

Borusan Limanı
İş Makinaları Puantaj ve İş Takibinin 
Dijitalizasyonu
İlgili Öncelikli Konu: Dijital Dönüşüm / İklim Krizi ile 
Mücadele ve Sıfır Karbon Ekonomisine Geçiş

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim / İnovasyon
İlgili SKA: 13.2

Borusan Limanı olarak, 2021 yılında
önemli dijital dönüşüm projelerine imza atarak
iş süreçlerimizin verimliliğini artırma,
çalışanlarımızı koruma ve çevresel
performansımızı iyileştirme konularında büyük
kazanımlar elde ettik. Mart 2021’de başlayıp
beş hafta içinde hayata geçirdiğimiz ve
yaklaşık 46 bin TL kaynak ayırdığımız
İş Makinaları Puantaj ve İş Takibinin
Dijitalizasyonu projesiyle daha önceleri kâğıt
üzerinde kayıt altına alınan ve bilgilerin sistem
üzerinden erişilemediği iş makinası puantaj
bilgilerini artık elektronik ortam üzerinden
doldurabilmekte ve erişebilmekteyiz. Yeşil
Liman vizyonuyla uygulamaya aldığımız bu
proje sayesinde aylık ortalama 2500 adet
kağıttan tasarruf ederek kâğıt israfının önüne
geçiyoruz. Yıllık 25.000 TL’ye varan maliyet
tasarrufu sağlıyor ve bu sayede ağaçlarımızı
koruyoruz. İş makinası operatörlerine
düzenlediğimiz eğitimlerle de hem iş takibini
yapacakları yazılımı kullanmalarını sağlıyor
hem de operatörlerin dijital becerilerini
geliştirmelerine katkıda bulunuyoruz.

Supsan
Gelen Faturaların QAD 
Entegrasyonu
İlgili Öncelikli Konu: Dijital Dönüşüm / İklim Krizi ile 
Mücadele ve Sıfır Karbon Ekonomisine Geçiş

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim / İnovasyon
İlgili SKA: 13.2

2021 faaliyet döneminde uygulamaya
geçirdiğimiz dijital dönüşüm projeleriyle iş
süreçlerimizi daha etkin bir şekilde yürütürken
operasyonlarımızın çevresel etkilerini de
yönetmeyi amaçlarız. Şubat 2021’de
başlattığımız ve 6 ayda tamamladığımız Gelen
Faturaların QAD Entegrasyonu projesiyle hem
kâğıt faturalar kaynaklı kâğıt israfının önüne
geçtik hem de manuel işlenen kâğıt faturaların
iş birimlerimiz üzerindeki ekstra yükünü de
dijitalleşme sayesinde hafiflettik. Böylelikle
faturaların takibi daha kolay hale getirirken
manuel süreçlerin yarattığı iş gücü kaybının
önüne geçtik. Tüm fatura süreçlerimizi dijital
platforma aktarılmasıyla müşteri
memnuniyeti artmış, mutabakat sorunlarında
azalma görülmüştür.

Borusan Otomotiv
Kullanılmış Oto Ekspertiz 
Süreçlerinin Dijitale Taşınması
İlgili Öncelikli Konu: Dijital Dönüşüm / Müşteri 
İlişkilerinde Mükemmeliyet

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim / İnovasyon
İlgili SKA: 13.2

Borusan Otomotiv olarak, 2021 yılı ilk
çeyreğinde 60.000 TL üzerinde bir bütçeyle
hayata geçirdiğimiz Kullanılmış Oto
Ekspertiz Süreçlerinin Dijitale Taşınması
projesiyle ekspertiz yapılacak tüm
otomobillerin eksiksiz ve hatasız şekilde aynı
şablon üzerinden dijital ortamda kayıt
alınmasını, kullanılacak tablet ile daha hızlı ve
entegre bir süreç geliştirilmesini amaçladık.
Kâğıt tabanlı ekspertiz süreçlerindeki
yetersizlikleri gidererek ekspertiz kayıtlarının
daha detaylı olarak sisteme girilebilmesi ve
raporlanması sağladık. İlk etapta
bayilerimizdeki ekspertiz danışmanlarına
toplamda 12 adet tablet dağıttık. Patent ve
lisansları Borusan Otomotiv SAP ekibine ait
olan bu yazılımı Borusan özelinde hazırladık.
Devreye aldığımız bu uygulamayla kâğıt
üzerinde ortalama 20 dakikada yapılan
ekspertiz süreçlerini 10 dakikaya kadar
iyileştirdik ve ekspertiz çalışanlarının iş
performanslarına katkı sağladık. Tüm ekspertiz
süreçlerinin dijitalleşmesi sayesinde yıllık
ortalama 10.000 TL kâğıt tasarrufu
gerçekleştirdik ve verilerin bulut teknolojisiyle
depolanması sayesinde arşivleme
maliyetlerinden tasarruf ettik. Projenin getirisini
2021 yılında yaklaşık 6.500 € olarak hesapladık
ve gelecek yıllarda da bu getirinin artacağını
tahmin etmekteyiz.
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Dijital Dönüşüm

Borusan Lojistik
ATLAS LTL Lojistik Sistemi 
Geliştirilmesi Projesi
İlgili Öncelikli Konu: Dijital Dönüşüm / Yenilikçi İş 
Modellerinin Benimsenmesi

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İnovasyon

Bu proje kapsamında Borusan Lojistik’in 
ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen 
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımı 
olan Atlas’a ilişkin geliştirmeler yaptık. 
Borusan Lojistik için altyapı niteliğinde olan 
ATLAS, fazlandırılmış şekilde bir Kurumsal 
Kaynak Planlama (ERP) yazılımı olarak 
geliştirilmektedir. 2016 yılında Borusan 
Lojistik’te gerçekleştirdiğimiz uluslararası 
taşımacılık operasyonlarının teknik altyapı ve 
teknolojik iyileştirmeler yaparak, tek bir platform 
üzerinden takip edilmesi ihtiyacı nedeniyle 
başlattığımız “ATLAS Faz-1” projesine, 2019 
yılında “ATLAS Filo Yönetimi Uygulaması” 
projesiyle devam ettik, 2020 yılında da yeni 
açılan “LTL Lojistik Yönetimi Sisteminin 
Geliştirilmesi’” konusunu hedefledik. 52 Ar-Ge 
çalışanından oluşan Borusan Lojistik Ar-Ge 
departmanı, 2021 yılı içerisinde 3 adet patent 
başvurusu yapmıştır. Ar-Ge faaliyetlerinin 
sonucu olarak ürettiğimiz ATLAS LTL Platformu 
ve Lokasyon Datası Doğrulama Platformu ile 
müşterilerimize sunduğumuz ürün yelpazesini 
genişlettik.

ATLAS platformunun geliştirilme amacı, 
farklı platformlarda geliştirilmiş ve birbiriyle 
entegre çalışmayan, eski teknolojiye sahip farklı 
uygulamalar yerine, tüm yurt içi/yurt dışı lojistik 
süreçlerinin güncel teknolojiler kullanılarak web 
tabanlı tek bir platform üzerinden dijital olarak 
yönetilmesinin sağlanmasıdır. Böylece müşteri 
memnuniyeti ve rekabet gücümüzü artıracak, 
geliştirme maliyetleri, planlama ve operasyon 
sürelerini kısaltacak ve performans iyileştirmeleri 
ile birim zamanda yapılan iş sayısı artırarak 
verimlilik artışı sağlayacak bir platform 

geliştirilmesini hedefledik. Türkiye içerisinde
27 şehir ve 80 aktarma merkezi arasındaki yük 
ve araç trafiğinin yönetilmesi için geliştirilen yeni 
sistemi 120 ofis personeli 500 depo personeli 
kullanmaktadır. Bu proje ile müşterilerimizin 
ve pazarın beklentilerini daha iyi karşılamayı, 
karar mekanizmaları için doğru ve hızlı raporlar 
üretmeyi, operasyonel ekiplere kullanım kolaylığı 
sağlamayı hedefleyerek daha etkin, daha 
verimli, daha sinerjik ve daha hızlı bir yazılım 
oluşturuyoruz. 
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Borusan Araç İhale
Kolay Sat
İlgili Öncelikli Konu: Dijital Dönüşüm / Yenilikçi İş 
Modellerinin Benimsenmesi / Müşteri İlişkilerinde 
Mükemmeliyet

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İnovasyon

Salgın döneminin oluşturduğu yeni normal, 
müşteri beklentilerini değiştirmiş ve yenilikçi 
iş modellerinin hayata geçirilmesini zorunlu 
kılmıştır. Borusan Araç İhale olarak da bu 
trendler yakından takip ederek müşteri 
memnuniyetini artıracak katma değerli 
projeler geliştiriyoruz. Özellikle salgın 
döneminde hizmeti müşteriye ulaştırmak, 
rekabetçilik açısından kilit rol oynamaya 
başlamıştır. Ağustos 2021’de devreye 
aldığımız bir hizmet olan ve yazılımını kendi 
imkânlarımızla geliştirdiğimiz
Kolay Sat uygulamasıyla, müşterilerimizin 
ihaleye çıkarmak istedikleri araçlarının 
bilgilerini www.borusanaracihale.com 
web sitesinde yer alan Kolay Sat ekranına 
girerek talep ettikleri lokasyonda mobil 
ekspertiz hizmetinden yararlanma imkânı 
sağlıyoruz. Şu an için yalnızca Ankara, Bursa, 

İstanbul, İzmir ve Kocaeli’nde sağladığımız 
bu hizmetin gelecekte başka illerde de 
yaygınlaştırılması hedefliyoruz. Müşteri odaklı 
iş modelini merkeze alarak, bu tür hizmetleri 
müşterilerimize ulaştırarak müşteri ilişkilerimizi 
kuvvetlendirmekte ve rekabetin giderek arttığı 
2. el otomotiv sektöründeki lider konumumuzu 
pekiştirmekteyiz. Oldukça yeni bir hizmet 
olmasına rağmen 2021 yılı içinde toplam
33 araç Kolay Sat hizmeti üzerinden yapılan 
ihalelerde satılmıştır.

Yenilikçi İş Modellerimiz

Yenilikçi İş Modellerimiz

Borusan Otomotiv
Borusan Otomotiv Elektrifikasyon 
Dönüşüm Platformu
İlgili Öncelikli Konu: Yenilikçi İş Modellerinin 
Benimsenmesi / İklim Krizi ile Mücadele ve Sıfır 
Karbon Ekonomisine Geçiş / İnovasyon ve Ar-Ge / 
Sorumlu Ürün ve Hizmetler

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim / İnovasyon
İlgili SKA: 12.A / 13.3

Daha sürdürülebilir bir dünyayı mümkün kılmak 
için otomotiv sektörü üzerine düşen kilit rolün 
farkındayız. Fosil yakıtların çevreye verdiği zararın 
en aza indirilmesi ve iklim kriziyle mücadele 
amacıyla yakın gelecekte elektrikli araçlara 
geçiş hayati bir konu olarak öne çıkmaktadır. 
Türkiye’nin lider otomotiv distribütörleri arasında 
yer alan Borusan Otomotiv Grubu olarak, 
elektrikli araç dönüşüm trendlerini yakından 
takip etmekte ve “Türkiye Otomotiv Sektörünün 
Elektrifikasyon Dönüşümü’nde Öncü Olmak” 
vizyonuyla Türkiye’de otomobil kullanımına yeni 
bir yaklaşım kazandırarak çevre dostu ulaşıma 
çözüm üreten öncü şirket olmayı hedeflemekteyiz. 
Sahiplerine sıfır karbon emisyonlu bir sürüş 
keyfi sunan çevre dostu elektrikli araçların 
günümüzde yeni yaygınlaşıyor olması sebebiyle 
dünyada ve ülkemizde şarj istasyonlarının yaygın 
bulunamaması gibi durumlar müşteri deneyimini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Borusan Otomotiv 
Grubu olarak 2022 yılı itibarıyla devreye almayı 
planladığımız Elektrifikasyon Dönüşüm Platformu 
ile tüm kritik paydaşların katılımı ile güçlü bir 
network ortamı sağlayarak olası iş birliklerinin 
yolunu açmak, sektördeki engelleri aşarak 
dönüşümü sağlamak ve bu dönüşümle tüketiciyi 
buluşturmayı hedeflemekteyiz.
Elektrikli araç girişimlerinin yanı sıra 2021 yılında 
Ar-Ge faaliyetlerimizin çıktısı olarak veriye 

dayalı parça arıza tahmini, servis tahmini, sipariş 
optimizasyonu gibi veri yönetişim platformları 
sunduk; BMW Prime ve BotoPay Kiosk gibi 
uygulamalarla da müşteri deneyimini iyileştirdik. 
Raporlama dönemi içerisinde 17 adet RPA Süreç 
Geliştirme otomasyon projesi hayata geçirdik. 
Geliştirilen yenilikçi ürünler ve iş modelleri ile 
yaklaşık 1.745.000 USD maliyet faydası sağladık.

Paydaş Görüşü
(Borusan Otomotiv)

Cem Bahar
Eşarj Üst Düzey Yönetici

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok sektörü 
derinden etkileme ve dönüştürme potansiyeline 
sahip olan e-mobilite pazarı hızla gelişmeye devam 
ediyor. Sürdürülebilir, çevreye duyarlı bir gelecek 
kurma vizyonuyla ulusal düzeyde hedeflemeler 
oluşturuluyor. Türkiye’de gelişim aşamasının 
henüz başlangıcında olan e-mobilite sektöründe, 
elektrikli araçların pratik hayata sağlıklı bir şekilde 
kazandırılmasını ve hızlı yayılımını mümkün kılacak 
en önemli husus elektrikli araç şarj istasyonu 
altyapısının kurulması olarak görülüyor. Bu 
doğrultuda, Türkiye’de e-mobilite sektörüne yön 
veren Borusan Otomotiv – Eşarj iş birliğiyle, 10 
yılı aşkın süredir elektrikli araç kullanıcılarına 
evlerinde ve iş yerlerinde teknoloji odaklı e-mobilite 
çözümleri sunmaya ve 2021 yılı itibarıyla Borusan 
Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis teşkilatında 
halka açık olarak kullanılan şarj istasyonları ile 
hizmet vermeye devam ediyoruz.  

Borusan Grubu olarak tüm iş yapış süreçlerimizde benimsediğimiz yenilikçi iş modellerimizle 
günümüzün ve geleceğin trendlerini yakalarken aynı zamanda faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki 
girişimlere öncülük ederek hem Grup şirketlerimiz hem de paydaşlarımız için sürdürülebilir değer 
yaratacak uygulamaları hayata geçiririz. Özellikle COVID-19’un çalışanlarımıza yönelik risklerini 
asgariye indirecek ve dijitalleşme yatırımlarımızdan beslenen yenilikçi iş modellerimizle yeni 
normale uyum sağladık. Yegâne evimiz olan dünyamızın geleceği için en önemli tehditler arasında 
gördüğümüz iklim krizinin yarattığı çevresel riskleri de yenilikçi iş modellerimize entegre ederek 
Borusan Grubu’nun karbon nötr hedeflerine vaktinde ulaşmasını amaçlarız. Referans (BAU) 
senaryoların iklim krizini önlemede yetersiz kalacağını gösteren IPCC gibi bilimsel mercileri titizlikle 
dikkate alıyor ve faaliyetlerimizdeki karbon yoğunluğunu etkin bir şekilde azaltarak düşük karbon 
ekonomisine geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Grup Şirketlerimiz Tarafından 2021 Yılında 
Hayata Geçirilen Yenilikçi İş Modelleri
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Yenilikçi İş Modellerimiz

Borusan Limanı
Liman CRM Uygulaması
İlgili Öncelikli Konu: Dijital Dönüşüm / Müşteri 
İlişkilerinde Mükemmeliyet

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İnovasyon

Borusan Limanı’nda 2021 yılının ilk 
yarısında yaklaşık 76.500 TL kaynak ile 
başlattığımız, projede şirket öz kaynaklarıyla 
geliştirdiğimiz CRM uygulamasını şirketimizin 
ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurarak özelleştirdik. Şirketin yazılım 
uzmanları tarafından geliştirilen sistem 
sayesinde dışa bağımlılık sona erdirilirken
yazılım lisansı ücretlerinden yaptığımız 
tasarruf da hesaba katıldığında yıllık 
giderlerde ortalama 350.000 TL tasarruf 
sağladık. Yazılımın in-house olarak 
geliştirilmesi sebebiyle hem karşılaşılan 
sorunlar daha hızlı çözülebilmiş
hem de müşteri verilerinin gizliliği en üst 
düzeyde sağlanmıştır. Müşterilere gönderilen 
teklif şablonlarının çok kısa sürede sistem 
üzerinden hazırlanarak müşteriye iletilmesi 
sayesinde iş süreçlerimiz hızlanmış ve 
müşteri memnuniyeti artırılmıştır. Ayrıca 
müşterilerimizin şirketimiz ile ilgili yapmış 
olduğu anket sonuçlarına anlık ulaşılabilmesi 
sayesinde müşterilerin isteklerini yakından 
takip ederek müşteri memnuniyetini en üst 
düzeyde tutacak aksiyonları ivedilikle alma 
imkanına kavuştuk. 

Borusan
eTA
İlgili Öncelikli Konu: Dijital Dönüşüm / Yenilikçi İş 
Modellerinin Benimsenmesi / İklim Krizi ile Mücadele 
ve Sıfır Karbon Ekonomisine Geçiş / İnovasyon ve 
Ar-Ge / Sorumlu Ürün ve Hizmetler

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İklim / İnovasyon
İlgili SKA: 9.4 / 13.2

Borusan Lojistik Ar-Ge ekibi tarafından 
geliştirilen “eTA Platformu” 2012 yılı itibarıyla 
Türkiye’de nakliyecileri ve kamyoncuları 
aracılar olmaksızın dijital ortamda bir araya 
getiren ilk dijital lojistik girişimidir. eTA işletim 
modeli, tüm teslimatların Borusan Lojistik 
tarafından gerçekleştirildiği “dijital taşıma” 
olarak tanımlanmaktadır. eTA başlangıçta 
ağırlıklı olarak küçük ölçekli işletmelere 
odaklanırken, büyük müşterilerin işlemleri 
Borusan Lojistik tarafından yönetilmiştir. 
Böylelikle eTA eşsiz bir fırsat bulmuş ve hem 
nakliyecilerden hem de kamyonculardan öncü 
kullanıcılarla tamamen dijital bir operasyon 
yürütürken, aynı zamanda gelecekteki 
dijitalleşmeye yönelik büyük ölçekli işlemleri 
değerlendirebilmiştir. 

Kamyoncular, eTA ekibi tarafından
incelenmek ve onaylanmak üzere araçlarını
ve ticari belgelerini yükleyerek “eTA Mobil
Uygulaması” aracılığıyla “eTA Platformu”na
kaydolabilmektedir. Bu kayıtla birlikte
kamyoncular “eTA Mobil Uygulaması”nda
yayınlanan seferlere göz atabilmekte,
seferler için anında teklif vererek, gelecek
tarihli seferlerini güvenceye alabilmeleri için
önceden istedikleri rotalar için yük talep
edebilmektedirler. “Tam Yükle Zamanında
Teslimat” performansından ödün vermeyen
Borusan Lojistik, “eTA Platformu”
kullanıcısı bağımsız bir kamyoncunun
sefere başlayamama durumunda kendi
kamyonlarını kullanmaktadır. Başarılı
tamamlanan bir seferin ardından yapılan
tüm ödemeler Borusan Lojistik tarafından
“eTA Platformu”nun ödeme sistemi olan
eTA Kart üzerinden yapılmaktadır. Anında
ödemenin yanı sıra eTA Kart, kamyonculara
indirim ve avantajlar da sunmaktadır. 

Kamyonculara kişiselleştirilmiş sefer önerileri 
ve nakliyecilere en iyi fiyat hesaplamaları 
sunabilmek için “eTA Platformu”, bulut 
bilişim hizmetlerinden yararlanmak amacıyla 
tamamen bulut hizmetlerine aktarılmaktadır. 
Dijitalleşme aracılığıyla verimlilik ve müşteri 
memnuniyeti sağlamanın yanı sıra, eTA için 
bir diğer önemli başarı faktörü de çevresel 
sürdürülebilirliktir.
 

Türkiye’de FTL hizmetleri için %24 civarında 
olduğu tahmin ettiğimiz boş sefer oranını, 
kişiselleştirilmiş sefer önerileri sunan ve 
seferlere en yakın kamyoncuları atayan eTA ile 
bu oranı %18’e indirmeyi ve FTL seferlerinden 
kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltarak 
karbon ayak izimizi küçültüyoruz.

Borusan Cat Müneccim2.0 projesi 
İlgili Öncelikli Konu: Dijital Dönüşüm / Yenilikçi İş
Modellerinin Benimsenmesi / İklim Krizi ile Mücadele
ve Sıfır Karbon Ekonomisine Geçiş / İnovasyon ve
Ar-Ge / Sorumlu Ürün ve Hizmetleri

İlgili Sürdürülebilirlik Odak Alanı: İnovasyon

IoT teknolojisini kullanan Müneccim, arıza 
olasılığını bir problemle karşılaşmadan çok önce 
proaktif olarak tespit edebilmekte, buna bağlı 
olarak revizyon merkezlerinde komponentlerdeki 
problemler ortadan kaldırılmaktadır. Bu şekilde, 
büyük arızalar meydana gelmeden önce gerekli 
önlemler alınmaktadır. Bu proaktif iş modeli 
ile, müşterilerinin bakım ve onarım maliyetleri 
düşürülürken, makinenin hizmet ömrü de 
uzatılmaktadır.

Arızaları 1 ay önceden öngören Proaktif iş modeli 
Müneccim, büyük arızalar oluşmadan önce gerekli 
aksiyonların alınmasını sağlamakta ve müşteriler 
için çok maliyetli olabilen sahanın durması 
problemini çözerek bakım ve onarım maliyetlerini 
düşürmekte ve makinenin kullanım ömrünü 
uzatmaktadır. Yaptığı tespitlerde %96 doğruluk 
oranı ve 1.171 işlem sayısı ile Müneccim teknolojisi 
sayesinde Türkiye’de arıza öncesi tespit yapılarak 
satış miktarına 2,4 milyon Euro, müşterinin 
kazancına ise 5,6 milyon Euro katkı sağlanmıştır. 

1 müşteriye 5 iş makinesi olacak şekilde Müneccim 
ile 25 tondan fazla atık oluşmasına engel olunarak 
döngüsel ekonomiye de katkı sağlanmıştır.
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FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ*

ÇEVRESEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ - ENERJİ

Yaratılan ve Dağıtılan Ekonomik Değer** Birim 2019 2020 2021

Yaratılan Ekonomik Değer (Gelirler) TL 22.773.944.668 26.082.692.894 46.663.120.579

Paydaşlara Dağıtılan Ekonomik Değer** Birim 2019 2020 2021

İşletme giderleri TL 20.297.039.907 22.940.497.243 40.541.273.346

Çalışanlara sağlanan faydalar TL 1.319.469.338 1.529.500.427 2.245.540.038

Devlete sağlanan faydalar TL 142.799.716 334.561.571 930.559.653

Sermaye sağlayıcılara sağlanan faydalar TL 220.432.802 217.123.812 541.178.421

Topluma sağlanan faydalar TL 42.157.296 34.649.237 52.021.450

Toplam*** TL 22.021.899.059 25.056.332.290 44.310.572.908

Yenilenemez Doğrudan Enerji (GJ cinsinden) Yenilenemez Dolaylı Enerji 
(GJ cinsinden)

Benzin Motorin Doğal Gaz Fuel-Oil Elektrik

 GJ** 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Borçelik 750,63 591,67 5.003,70 7.481,88 5.897,85 15,56 1.745.042,00* 1.643.317,00* 1.741.414,37 0,00 0,00 0,00 636.146,29 612.876,60 654.718,71

Supsan 0,00 39,42 370,55 760,44 544,17 140,19 8.804,67 7.925,98 10.083,45 0,00 0,00 0,00 25.055,19 19.753,26 27.140,16

Borusan
Mannesmann 0,00 292,58* 4.270,19 12.091,74 12.883,69 16.475,47 287.996,86 292.095,63 372.987,18 0,00 0,00 0,00 318.230,42 303.659,32* 357.106,61

Borusan Cat 427,28 375,39 10.050,28 40.471,90 31.950,49 24.824,85 691,05 722,17 938,46 0,00 0,00 0,00 5.057,12 3.853,57 11.736,74

Borusan
Otomotiv 47,80 58,14 63,03 1.242,70 877,35 1.313,65 35.695,23 34.970,93 26.798,35 55.548,13 22.263,78 22.263,78 44.913,85 36.500,38* 33.685,62

Borusan
Araç İhale MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD 1.425,60

Borusan
Lojistik 453,72 223,53 2.980,17 146.161,50 136.077,17 117.142,77 1.983,81 4.798,66 4.645,61 0,00 0,00 0,00 22.412,23 23.611,54 29.684,99

Borusan
Limanı 9,20 10,64 457,96 28.726,85 30.508,87 56.571,78 1.161,50 1.525,79 1.765,25 0,00 0,00 0,00 16.063,43 15.728,52 15.822,43

Borusan
EnBW Enerji 3.335,71 3.619,74* 881,53 2.728,65 2.657,77 3.336,96 150,43 0,00 319,98 0,00 0,00 0,00 8.826,00 8.840,00 20.830,38

TOPLAM    5.024,34    5.211,11    24.077,41    239.665,66    221.397,36    219.821,23    2.081.525,55    1.985.356,16     417.538,28    55.548,13 22.263,78 22.263,78 1.076.704,53 721.163,87 1.152.151,24

*Finansallar hakkında daha detaylı bilgi için bu raporun 31 Aralık 2021 Tarihli Konsolide Mali Veriler ve Bağımsız Denetim Raporu bölümünü inceleyebilirsiniz.
**Borusan Grubu konsolide finansal verileridir.
***Paydaşlara dağıtılan ekonomik değerlerin toplamıdır.

*İlgili veriler 2019 ve/veya 2020 yılları için revize edilmiştir.
** Benzin, motorin ve fuel-oil verileri litre ölçü biriminden, doğal gaz verileri metreküp ölçü biriminden ve elektrik verileri kilowatt/saat ölçü biriminden gigajoules birimine IPCC 2006 Ulusal Sera Gazları Envanteri Yönergesi’ne göre çevrilmiştir.
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ÇEVRESEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ - EMİSYON

Doğrudan CO2 Salımı (t CO2 e cinsinden) Dolaylı CO2 Salımı (t CO2 e cinsinden)

t CO2 e 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Borçelik* 96.588 92.081 98.991 80.013 76.831 82.076

Supsan 561 469 612 3.445 2.716 3.726

Borusan Mannesmann** 17.269 15.607 22.575 45.070 38.015 47.313

Borusan Cat 3.081 3.083 2.562 1.729 1.292 1.483

Borusan Otomotiv 2.402 2.101 1.630 5.823 4.715 4.208

Borusan Araç İhale MD MD MD MD MD MD

Borusan Lojistik 12.161 11.153 9.952 3.026 2.946 2.927,65

Borusan Limanı 2.618 2.796 4.943 2.013,73 2.036 1.818,50

Borusan EnBW Enerji 579 592 520 1.213 1.214 1.270

TOPLAM*** 135.258 127.882 141.785 142.332 129.765 144.822

*Borçelik Kapsam 2 emisyonları IEA veritabanı kullanılarak hesaplanmıştır. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (MRV)” kapsamında hesaplanan ve doğrulanmış değerlerdir. Dolaylı emisyon değerleri henüz doğrulanmamış olup,
hesaplamada Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) “Emission Factors 2018” referans değerleri kullanılmıştır.
**Borusan Mannesmann Boru Kapsam 2 emisyonları IPCC veritabanı kullanılarak hesaplanmıştır.
***Dolaylı ve doğrudan CO2 salımlarında, 2020 senesine göre %10’luk artış olmuştur. Pandeminin yoğunluğunun bitişi ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi üretimlerimizde artış olmuştur. 2030’a kadar %25’lik azalış hedeflerimize uzak kaldığımız
görünmektedir. 2030 hedefine ulaşmak adına projeler geliştiriyor, mevcut iş yapış şekillerimizi hedeflerimiz doğrultusunda şekillendiriyoruz.

ÇEVRESEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ - ATIK - TÜRÜNE GÖRE ATIK MİKTARLARI

Tehlikeli Atıklar Tehlikeli Olmayan Atıklar

Ton 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Borçelik 1.814 2.484 4.607,40 89.725 81.290 87.393,85

Supsan 288 140 223 24 35 67

Borusan Mannesmann 4.277,33* 9.446,37* 5.559,29 42.728,55* 27.260,94* 39.004,62

Borusan Cat 387,93* 232,48* 188,66 267,87* 183,73* 217,43

Borusan Otomotiv 149,85* 118,35* 174,12 107,76* 77,69* 150,06

Borusan Araç İhale MD MD MD MD MD MD

Borusan Lojistik 7 25 16,17 816 1.045 1.055,42

Borusan Limanı 63,58* 61,20* 47,94 121,97* 92,16* 120,90

Borusan EnBW Enerji 7,80* 7,80* 8,66 13.660 9.450 2.962

TOPLAM 6.995,48 12.515,19 9.744,41 147.451,15 119.434,52 133.798,24

*İlgili veriler 2019 ve 2020 yılları için revize edilmiştir
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ÇEVRESEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ - ATIK - BERTARAF YÖNTEMİNE GÖRE ATIK MİKTARLARI

ÇEVRESEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ - SU - ÇEKİLEN TOPLAM SU HACMİ

*Borusan Mannesmann, Borusan Cat ve Borusan Otomotiv’in verileri 2019 ve 2020 yılları için revize edilmiştir.
**Bertaraf edilen atık miktarlarımızda, 2020 senesine göre %15’lik artış olmuştur. Pandeminin yoğunluğunun bitişi ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi üretimlerimizde artış olmuştur. 2030’a kadar %50’lik azalış hedeflerimize uzak kaldığımız
görünmektedir. 2030 hedefine ulaşmak adına projeler geliştiriyor, mevcut iş yapış şekillerimizi hedeflerimiz doğrultusunda şekillendiriyoruz.

Enerji Geri Kazanımı Geri Kazanım Atık Sahası Atık Yakımı Diğer

Ton 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Borçelik 255,00 0 0 90.829,00 83.318,00 91.541,48 455,00 457,00 459,77 0,00 0,00 0,00 MD MD MD

Supsan MD MD MD 312,00 175,00 291,09 0 0 0 20,00 40,00 5,00 MD MD MD

Borusan
Mannesmann* 3.614,63 3.811,02 4.828,88 43.032,22 32.513,05 39.480,84 356,74 380,36 250,81 2,07 2,38 2,80 0,22 0,50 MD

Borusan Cat* 213,62 94,40 165,38 438,63 201,12 231,24 0,002 0,004 0,00 3,54 1,20 9,46 MD MD MD
Borusan

Otomotiv* 0 0 MD 226,19 170,51 302,28 0 0 MD 0 0 MD 31,43 25,53 21,90

Borusan
Araç İhale MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD

Borusan
Lojistik 0 0 0 823,00 1.070,00 1.072,00 0 0 0 0 0 0 MD MD MD

Borusan
Limanı 0 0 253,88 1.283,28 982,80 1.246,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02

Borusan
EnBW Enerji 0 0 0 11,50 4,50 5,60 0 0 0 0 0 0 7,50 10,75 11,00

TOPLAM** 4.083,25 3.905,42 4.840,26 136.955,82 118.434,97 136.140,62 811,74 837,36 915,01 25,61 43,58 17,36 39,15 36,78 32,92

*Üçüncü taraf Suları ve Yağmur Suyu Tüketiminde %10 azalış gerçekleşmiştir.

Yer Altı Suları Yağmur Suyu Üçüncü Taraf Suları (Şebeke Suyu vb.)

Megalitre 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Borçelik 682,80 669,20 693,56 0 0 MD 10,40 11,20 7,46

Supsan 0 0 MD 0 0 MD 10,60 8,30 8,46

Borusan Mannesmann 195,60 403,60 374,53 0 0 MD 64,40 86,10 73,14

Borusan Cat 2,80 3,20 6,80 0 0 MD 19,30 24,20 27,25

Borusan Otomotiv 9,10 7,50 7,68 6,20 6,60 2,61 60,90 46,50 37,34

Borusan Araç İhale MD MD MD MD MD MD MD MD 2,72

Borusan Lojistik 0 0 MD 0 0 MD 19,70 22,70 20,06

Borusan Limanı 0 0 MD 0 0 MD 9,60 10,70 12,49

Borusan EnBW Enerji 0 0 MD 0 0 MD 3,40 4,70 3,21

TOPLAM* 890,30 1083,50 1082,56 6,20 6,60 2,61 198,30 214,40 192,13
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ÇEVRESEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ - SU - ATIK SU DEŞARJI

SOSYAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ - YAŞA GÖRE

Yer Altı Suları Deniz Suyu Yağmur Suyu Üçüncü Taraf Suları (Şebeke Suyu vb.)

 Megalitre 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Borçelik MD MD MD 127,96 125,82 128,51 MD MD MD 10,44 11,24 7,46

Supsan MD MD MD MD MD MD MD MD MD 10,18 7,99 8,35

Borusan
Mannesmann MD MD MD 94,72 96,80 73,18 MD MD MD 18,62 17,15 37,16

Borusan Cat MD MD MD MD MD MD MD MD MD 22,07 27,47 34,05

Borusan Otomotiv MD MD MD MD MD MD MD MD MD 76,21 60,47 47,63

Borusan Araç İhale MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD 2,72

Borusan Lojistik MD MD MD MD MD MD MD MD MD 19,67 22,74 20,06

Borusan Limanı MD MD MD MD MD MD MD MD MD 0,096 0,01 0,012

Borusan
EnBW Enerji MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD

TOPLAM 0 0 0 222,69 222,62 201,71 0 0 0 166,76 157,71 171,91

Birim 2019 2020 2021

18 - 30 Yaş Arası

Kadın 425 406 422

Oran %6,46 %6,14 %6,23

Erkek 1.574 1.418 1.399

Oran %23,91 %21,46 %20,65

31 - 40 Yaş Arası

Kadın 514 526 546

Oran %7,81 %7,96 %8,06

Erkek 2.432 2.495 2.476

Oran %36,95 %37,76 %36,55

41 - 50 Yaş Arası

Kadın 141 165 176

Oran %2,14 %2,50 %2,60

Erkek 1.332 1.415 1.540

Oran %20,24 %21,42 %22,73

Birim 2019 2020 2021

51 - 60 Yaş Arası

Kadın 9 17 16

Oran %0,14 %0,26 %0,24

Erkek 143 153 186

Oran %2,17 %2,32 %2,75

60 Yaş Üstü

Kadın 1 1 1

Oran %0,02 %0,02 %0,01

Erkek 11 11 12

Oran %0,17 %0,17 %0,18

 TOPLAM 6.582 6.607 6.774
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SOSYAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ - İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE

SOSYAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ - CİNSİYETE GÖRE

SOSYAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ - SÖZLEŞME TÜRÜNE GÖRE

Birim 2019 2020 2021

   Beyaz Yaka - Kadın Kişi 1.022 1.053 1.075

   Beyaz Yaka - Erkek Kişi 3.064 3.124 3.154

   Mavi Yaka - Kadın Kişi 68 62 86

   Mavi Yaka - Erkek Kişi 2.428 2.368 2.459

   TOPLAM 6.582 6.607 6.774

Birim 2019 2020 2021

Erkek
Kişi 5.492 5.492 5.613

Oran %83,44 %83,12 %82,86

Kadın
Kişi 1.090 1.115 1.161

Oran %16,56 %16,88 %17,14

   TOPLAM* 6.582 6.607 6.774

*Kadın çalışan oranında 2021’de %17’lik hedefe ulaşıldı.

Birim 2019 2020 2021

Belirsiz Süreli  - Kadın Kişi 1.080 1.099 1.121

Belirsiz Süreli  - Erkek Kişi 5.400 5.392 5.439

Belirli Süreli - Kadın Kişi 10 16 40

Belirli Süreli - Erkek Kişi 92 100 174

   TOPLAM 6.582 6.607 6.774

SOSYAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ - DİĞER GRUPLAR

SOSYAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ - YÖNETİM KATEGORİSİNE GÖRE

Birim 2019 2020 2021

Yabancı

Kadın 2 2 5

Oran %0,03 %0,03 %0,07

Erkek 7 4 3

Oran %0,11 %0,06 %0,04

Engelli

Kadın 28 28 26

Oran %0,43 %0,42 %0,38

Erkek 148 143 141

Oran %2,25 %2,16 %2,08

Birim 2019 2020 2021

Üst Yönetim

Kadın 11 13 13

Oran %22 %20 %20

Erkek 40 55 56

Oran %78 %80 %80

Orta Düzey

Kadın 73 76 83

Oran %25 %24 %23

Erkek 214 242 271

Oran %75 %76 %77

Diğer

Kadın 1.005 1.026 1.066

Oran %15,27 %15,53 %15,74

Erkek 5.238 5.210 5.298

Oran %79,58 %78,86 %78,21

 TOPLAM 6.582 6.607 6.774
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BORUSAN GRUBU KONSOLİDE İSTİHDAM VE DEVİR VERİLERİ
İSTİHDAM VE DEVİR (TÜRKİYE)

BORUSAN GRUBU KONSOLİDE İSTİHDAM VE DEVİR VERİLERİ
CİNSİYETE GÖRE

BORUSAN GRUBU KONSOLİDE İSTİHDAM VE DEVİR VERİLERİ
YAŞA GÖRE

Birim 2019 2020 2021

İşe Yeni Giren - Toplam Kişi 462 533 823

Beyaz Yaka Kişi 371 474 531

Mavi Yaka Kişi 91 59 292

İşten Ayrılan - Toplam Kişi 1.179 529 677

Beyaz Yaka Kişi 945 411 509

Mavi Yaka Kişi 233 118 168

   TOPLAM 1.640 1.062 1.500

Birim 2019 2020 2021

   Erkek - İşe Alınan
Kişi 347 402 629

Oran %21,15 %37,85 %41,93

   Erkek - İşten Ayrılan
Kişi 906 416 511

Oran %55,21 %39,17 %34,07

   Kadın - İşe Alınan
Kişi 115 131 194

Oran %7,01 %12,34 %12,93

   Kadın - İşten Ayrılan
Kişi 273 113 166

Oran %16,64 %10,64 %11,07

   TOPLAM 1.641 1.062 1.500

Birim 2019 2020 2021

18 - 30 Yaş - İşe Alınan
Kişi 282 309 545

Oran %17,18 %29,10 %36,33

18 - 30 Yaş - İşten Ayrılan
Kişi 438 194 260

Oran %26,69 %18,27 %17,33

31 - 40 Yaş - İşe Alınan
Kişi 135 172 205

Oran %8,23 %16,20 %13,67

31 - 40 Yaş - İşten Ayrılan
Kişi 469 179 265

Oran %28,58 %16,85 %17,67

41 - 50 Yaş - İşe Alınan
Kişi 42 46 58

Oran %2,56 %4,33 %3,87

41 - 50 Yaş - İşten Ayrılan
Kişi 208 110 102

Oran %12,68 %10,36 %6,80

51 - 60  Yaş - İşe Alınan
Kişi 2 6 14

Oran %0,12 %0,56 %0,93

51 - 60  Yaş - İşten Ayrılan
Kişi 57 40 49

Oran %3,47 %3,77 %3,27

60 Yaş  Üstü - İşe Alınan
Kişi 1 0 1

Oran %0,06 %0,00 %0,07

60 Yaş  Üstü - İşten Ayrılan
Kişi 7 6 1

Oran %0,43 %0,56 %0,07

   TOPLAM 1.641 1.062 1.500
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BORUSAN GRUBU KONSOLİDE DOĞUM İZNİ KULLANAN ÇALIŞANLAR

BORUSAN GRUBU İŞ KAZALARI İSTATİSTİKLERİ

BORUSAN GRUBU YAN HAK SAĞLANAN ÇALIŞAN VERİLERİ

Birim 2019 2020 2021

Kadın

Doğum iznine hak kazanan çalışanlar Kişi 52 54 44

Doğum izni kullanan çalışanlar Kişi 52 54 44

Doğum izni bittikten sonra
işe dönen çalışanlar Kişi 48 54 44

Doğum izninden sonra işe dönen ve
sonrasında en az 12 ay daha çalışanlar Kişi 35 52 42

Erkek

Doğum iznine hak kazanan çalışanlar Kişi 276 285 228

Doğum izni kullanan çalışanlar Kişi 276 285 228

Doğum izni bittikten sonra
işe dönen çalışanlar Kişi 276 285 228

Doğum izninden sonra işe dönen ve
sonrasında en az 12 ay daha çalışanlar Kişi 276 284 227

Hayat sigortası Sağlık hizmetleri

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Borusan Holding 163 183 198 163 195 211

Borçelik 408 395 394 412 401 395

Supsan 65 60 57 66 62 57

Borusan Mannesmann 907 855 271 907 907 277

Borusan Cat 1515 1198 1322 1515 1198 1322

Borusan Otomotiv 943 964 981 945 971 976

Borusan Araç İhale MD MD MD MD MD MD

Borusan Lojistik 1126 1219 1211 1.128 1.225 1.216

Borusan Limanı 76 83 105 76 83 105

Borusan EnBW Enerji 148 153 133 148 154 129

TOPLAM 3760 3829 4164 3769 3915 4204

KAZALAR

Kaza Sıklık Oranı (IR) Ölüm (adet/yıl)

Şirket Alt işveren Şirket Alt işveren

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Borçelik 5,70 7,78 6,38 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kerim Çelik 12,27 4,23 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Supsan 18,23 3,88 14,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Borusan
Mannesmann 6,02 6,65 6,15 3,55 2,73 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Borusan Cat 25,13 10,63 8,97 0,89 1,41 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Borusan Otomotiv 3,18 1,56 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Borusan Araç İhale MD MD 0,00 MD MD 0,00 MD MD 0,00 MD MD 0,00

Borusan Lojistik 14,04 17,40 1,32 9,14 8,61 9,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Borusan Limanı 8,55 9,21 2,01 32,60 41,49 56,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Borusan
EnBW Enerji 1,53 1,34 1,14 3,05 1,70 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*Kaza sıklık oranında 2020’ye göre şirket bazında %28’lik bir azalış olmuştur. Alt işveren oranında ise %40 artış gerçekleşmiştir. Ölümlü kaza sayısı bulunmamaktadır.
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BORUSAN GRUBU İŞ KAZALARI İSTATİSTİKLERİ

KAYIP GÜNLER

İş kazası sebebiyle kayıp gün oranı Meslek hastalığı oranı (ODR) Kayıp gün oranı (LDR) Devamsızlık oranı (AR)

Şirket Alt işveren Şirket Alt işveren Şirket Alt işveren Şirket Alt işveren

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Borçelik 0,10 0,15 0,12 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,15 0,12 0,71 0,00 0,00 3,87 6,47 7,20 0,00 0,00 0,00

Kerim Çelik 0,78 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 9,81 4,19 10,29 0,00 0,00 0,00

Supsan 0,11 0,02 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,82 7,75 25,34 0,00 0,00 0,00 0,01 0,12 0,04 MD MD MD

Borusan Mannesmann 0,34 0,26 0,44 0,48 0,19 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MD MD MD MD MD MD 3,83 5,26 4,71 - - -

Borusan Cat 0,26 0,11 0,11 0,01 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,93 104,98 108,52 2,67 14,11 0,00 - 900,00 1147,00 - 747,11 1403,81

Borusan Otomotiv 0,04 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MD MD MD 0,00 0,00 MD 0,00 0,00 MD 0,00 0,00 MD

Borusan Araç İhale MD MD 0,00 MD MD 0,00 MD MD 0,00 MD MD 0,00 MD MD 0,00 MD MD 0,00 MD MD 0,00 MD MD 0,00

Borusan Lojistik 4,90 8,40 0,11 1,25 0,78 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 8,40 0,11 1,25 0,78 1,55 MD MD _ MD MD _

Borusan Limanı 1,98 4,32 0,87 4,60 12,55 13,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 4,32 0,87 4,60 12,55 13,86 0.023 0.059 0,04 0.027 0.088 0,04

Borusan EnBW Enerji 0,00 0,00 M.D 0.038 0.164 M.D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ödülün Adı   Ödülü Veren Kurum Ödülü Alan Şirket Ödül Detayı

Social Media Awards Marketing Türkiye Borusan Holding Bronz

Felis  MediaCat Borusan Holding Felis

En Beğenilen Şirketler Araştırması  Capital Borusan Holding En Beğenilen 19. Şirket

En Beğenilen Şirketler Araştırması  Capital Borusan Holding En Beğenilen 2. Şirket

En Beğenilen Şirketler Araştırması Capital Borusan Holding En Beğenilen 3. şirket

Fortune Yılın En Güçlü Liderleri Fortune Türkiye Borusan Holding Liste kapsamında

Ekonomist En Başarılı 50 IK Lideri Ekonomist Borusan Holding 38. sırada

Business Life - Türkiye’nin En Etkin 50 CEO’su Business Life Borusan Holding 13. sırada

Ekonomist En Zengin 100 Ekonomist Borusan Holding 21. Sırada

Fast Company Sürdürülebilirlik Liderleri Fast Company Borusan Holding 34. sırada

Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Borusan Holding 7. sırada / 50 şirket arasından

Fast Company En Yenilikçi 50 HR Lideri Fast Company Borusan Holding 12. sırada

Fortune En Etkin 50 CHRO Fortune Borusan Holding Liste kapsamında

Capital - Z Kuşağı Araştırması Capital Borusan Holding 10. sırada

Capital - Satınalma Liderleri Araştırması Capital Borusan Holding 37. sırada

Fast Company Corporate Culture 100 Fast Company Borusan Holding 23. sırada

MESS İş Güvenliğinin Yıldızları MESS Borçelik

COVID-19 Kriz Yönetimi ve Önlem Çalışmaları ile “Krizi En
İyi Yönetenler” Kategorisi - Tavsiye Edilen Uygulama 

Bursa Çelik Servis Merkezi Dilme Hattı Keçe Değişimi
Sürecinin İyileştirilmesi Projesi

 “İSG Elçileri” Kategorisi

“Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” Araştırması Capital Dergisi Borçelik Demir Çelik Sektörünün “En Beğenilen” 2. Şirketi

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması İstanbul Sanayi Odası Borçelik Türkiye’nin En Büyük 28. Sanayi Kuruluşu
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Fortune 500 - 2020 Fortune Borçelik Türkiye’nin En Büyük 49. Şirketi

Capital 500 Listesi - 2020 Capital Borçelik Türkiye’nin En Büyük 64. Şirketi 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Bölgeleri Zirvesi - 2021 T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Borçelik
Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi

36-50 Ar-Ge Personel İstihdamı - 1’incisi

Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması - 2020 Turkish Time Borçelik

Ar-Ge Harcamalarında 96. Sırada

Faydalı Model İlk 50’de 9. Sırada

Patent İlk 50’de 44. Sırada

Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri BTSO Borçelik Sektör Liderleri Kategorisinde Metal Sektörü Lideri - 2020

Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması - 2020 BTSO Borçelik
Bursa’nın 4. Büyük Şirketi

Metal Sektörü Lideri

SAP Türkiye Kalite Ödülleri - 2021 SAP Borçelik İş Dönüşümü Kategorisi - Finalist

Sürdürülebilir İş Ödülleri Sürdürülebilir İş Ödülleri Borçelik

Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Gerçek Zamanlı Köprülü
Vinç Simülatörü - Finalist

Kadına Güç İş Yok - Finalist

Ecovadis üzerinden yapılan CSR (Corporate Social Responsibility)
değerlendirmesinde Altın Madalya ECOVADIS platformu Supsan Altın Madalya (Gold Medal)

Ar-Ge ilk 500 Turkish Time Ekonomi  ve İş Kültürü Portalı Supsan Ar-Ge Merkezlerinin Sıralaması 

İSG Elçileri Ödülü MESS Borusan Mannesmann Boru Çekme ve Kaldırma Operasyonu İSG İyileştirmesi

Altın Eldiven Tavsiye Edilen İyi Uygulama Ödülü MESS Borusan Mannesmann Sağlık Olsun Mobil Uygulaması ve Sağlık Olsun Bilekliği

Service Excellence - Gold Caterpillar Borusan Cat Uzak Doğu Rusya

Service Excellence - Gold Caterpillar Borusan Cat Türkiye

Service Excellence - Gold Caterpillar Borusan Cat Kazakistan

Service Excellence - Silver Caterpillar Borusan Cat Azerbaycan

Service Excellence - Silver Caterpillar Borusan Cat Gürcistan

Parts Excellence - Gold Caterpillar Borusan Cat Uzak Doğu Rusya

Parts Excellence - Gold Caterpillar Borusan Cat Türkiye

Parts Excellence - Gold Caterpillar Borusan Cat Kazakistan

Parts Excellence - Silver Caterpillar Borusan Cat Azerbaycan

Parts Excellence - Gold Caterpillar Borusan Cat Gürcistan
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The Best Blog - Bronz Stevie Borusan Cat theBClog.com kurumsal blog sayfası ile

Türkiye’nin En İnovatif Şirketleri Fast Company Borusan Cat Müneccim adlı yapay zeka uygulaması ile 12.

Web Creativity - Altın Marcomm Borusan Cat theBClog.com kurumsal blog sayfası ile

Brand Entertainment: “İçerik-Yönetim”– Altın Davey Borusan Cat Türkiye Sektörün ilk YouTube etkinliği olan
‘Borusan Cat Durmaz’ ile

Brand Entertainment: “Genel Etkinlik-Canlı Yayın” – Gümüş Davey Borusan Cat Türkiye Sektörün ilk YouTube etkinliği olan
‘Borusan Cat Durmaz’ ile

Brand Entertainment: “Markalı Kampanya” – Gümüş Davey Borusan Cat Türkiye Sektörün ilk YouTube etkinliği olan
‘Borusan Cat Durmaz’ ile

Müşteri Mükemmelliği Ödülleri - Müşterilerin Seçimi ödülü KOFAX Borusan Cat İş süreçlerine entegre ettiği 130’un üzerinde robot ile

Best Retail Marketing Plan in EAME  Caterpillar Borusan Cat Türkiye  En İyi Retail Pazarlama Planı

Online Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı Ödülü MarTech Awards Borusan Otomotiv - BMW The Magic Remote

Çağrı Merkezi Kalite Ligi Ödülleri – Birincilik CC Academia Türkiye Borusan Otomotiv Borusan Otomotiv İletişim Merkezi Kalite Değerlendirmeleri

Veri Analitiği Ödülleri’nde Otomotiv Üreticileri kategorisinde Altın ödül 

Social Media Awards Turkey Borusan Otomotiv – BMW 

 ‘’The Magic Remote’’ projesiyle de Jüri Ödülleri’nde Online Medya Satın 
Alma kategorisinde Gümüş ödül

Sosyal Medyada Verinin Etkili Kullanımı kategorisinde Bronz ödül

Yeni Teknolojilerin Kullanımı kategorisinde Bronz ödül

Veri Analitiği Ödülleri’nin Motosiklet kategorisinde Bronz ödül Social Media Awards Turkey Borusan Otomotiv – BMW Motorrad

Türkiye’de Yılın Otomobili Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) Borusan Otomotiv –
Jaguar Land Rover Yeni Land Rover Defender

İletişim Merkezimiz Webhelp ile katıldığımız “En İyi Müşteri Hizmeti” ve
“En İyi Sosyal Medya Kullanımı” kategorilerinde 2 altın ödül 

Contact Center World Borusan Otomotiv
Borusan Otomotiv CX organizasyonu olarak katıldığımız “En İyi CX

Organizasyonu” kategorisinde altın ödül

“Binek Otomotiv” kategorisinde birincilik ödülü A.L.F.A Ödülleri Borusan Otomotiv – BMW 

Future of Connectedness / Bağlantının Geleceği kategorisinde
üçüncülük ödülü IDC DX 2021 Borusan Otomotiv SAP Exec Dashboard

Medya İnovasyonunda Mükemmellik kategorisinde ödül FELİS 2021 Borusan Otomotiv – BMW “The Magic Remote” projesi 

GT4 Avrupa Serisi Monza Pisti 1. Ayak Yarışlarında PRO-AM
Kategorisinde İkincilik SRO Motorsports Group’ Borusan Otomotiv Motorsport GT4 Avrupa Serisi yarışındaki derece

GT4 Avrupa Serisi Spa-Francorchamps Pisti 4. Ayak Yarışlarında AM
Kategorisinde Birinci ve İkinci Yarışta toplam İki Birincilik SRO Motorsports Group’ Borusan Otomotiv Motorsport GT4 Avrupa Serisi yarışındaki derece

GT4 Avrupa Serisi Nürburgring Pisti 5. Ayak Yarışlarında PRO - AM
Kategorisinde İkincilik SRO Motorsports Group’ Borusan Otomotiv Motorsport GT4 Avrupa Serisi yarışındaki derece

GT4 Avrupa Serisi Barcelona Pisti 6. Ayak Yarışlarında Silver
Kategorisinde İkincilik SRO Motorsports Group’ Borusan Otomotiv Motorsport GT4 Avrupa Serisi yarışındaki derece

MINI Marketing Award’da 27 Ülke Arasından Birincilik BMW AG Borusan Otomotiv – MINI MINI COUNTRYMAN x DOĞA İLE YENİLEN  

MINI Satış Danışmanları Sosyal Medya Yarışmasında MINI ELECTRIC
kategorisinde Birincilik BMW AG Borusan Oto MINI ELECTRIC 
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Dijitalde Marka İletişimi – Sosyal Medya Kampanyası kategorisinde
Birincilik,

Halkla İlişkiler Çalışmaları kategorisinde Birincilik 
İstanbul Marketing Awards Borusan Otomotiv – BMW BMWlicious

Next 2021-Teknoloji Liderleri (CTO, CIO, CDO) Fortune Borusan Otomotiv

2021 SAP Türkiye Kalite Ödülleri’nde Finalist Sertifikası SAP Türkiye Borusan Otomotiv Borusan Otomotiv S/4HANA Faz II -Satış&Satış Sonrası 
Süreçleri Dijital Dönüşüm Projesi

Türkiye Karting Şampiyonası’nda “Formula Senior” kategorisinde kadınlar 
klasmanında 4 Birincilik Kupası, 3 İkincilik Kupası ve 1 Üçüncülük Kupası,
“Mini” kategorisinde kadınlar klasmanında 9 Birincilik Kupası, 6 İkincilik 

Kupası, 1 Üçüncülük Kupası

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Borusan Otomotiv Motorsport –
BOM Karting Yarış derecesi

BMW markasıyla yarışan 88 takım arasında 10.luk ile
“BMW Sports Trophy” Kupası BMW Motorsport Borusan Otomotiv Motorsport Yarış derecesi

ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyatörleri
“Yılın PR/Etkinlik Uygulaması” Ödülü Otomotiv Distribütörleri Derneği Borusan Otomotiv Borusan Otomotiv Grubu Autoshow 2021

Mobility Basın Toplantısı

Yılın En İyi Covid-19 Bağlantılı İletişim/Farkındalık Kampanyası Ödülü Golden Pulse Awards Borusan Oto Borusan Oto’da Halit Yerebakan İle Bir Gün

A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Ödülleri’nde “Otomotiv Üst 
Segment Sektör Birincisi” ketgorisinde Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten 

Marka Ödülü
Şikayetvar.com Borusan Otomotiv – BMW

Next 2021-Teknoloji Liderleri (CTO, CIO, CDO)  Fortune Borusan Otomotiv CDO - Aslı de Munnink

IDC Women Transforming Technology Summit,
“Best Digital Transformation Leader” 3.lük Ödülü IDC Borusan Otomotiv CDO - Aslı de Munnink

Altın Lider Ödülleri Türkiye’nin En Beğenilen İlk 50 CEO’su Ödülü Altın Lider Ödülleri Borusan Otomotiv CEO - Hakan Tiftik

Capital’in 20.’sini düzenlediği “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri”
araştırmasında en beğenilen Lojistik şirketlerinde ikinci olduk. Capital Borusan Lojistik

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen
“The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde

yılın en itibarlı lojistik şirketi seçildik. 
Marketing Türkiye ve AKADEMETRE Borusan Lojistik

Bukoli iş modelimiz TÜSİAD’ın yayınladığı “e-Ticaretin Öne Çıkan Başarısı, 
Tüketici Davranışlarında Dijitalleşme” raporunda “Türkiye’nin
e-ticaret ve Taşımacılık” kategorisinde Türkiye’nin öne çıkan

iş modelleri arasında gösterildi. 

TÜSİAD Borusan Lojistik
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Borçelik Supsan Borusan
Mannesmann Borusan Cat Borusan Otomotiv Borusan Araç İhale Borusan Lojistik Borusan Limanı Borusan EnBW Enerji

ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi

Gemlik,
Bursa ÇSM,
Manisa ÇSM, 
BOSB Depo 

Halkalı / İstanbul Gemlik
Halkalı
Bursa
Merkez

Gebze, 
Tuzla, 
Almaty,
Karaganda, 
Khabarovsk

Borusan Otomotiv 
Çatalca Dağıtım Merkezi 
Borusan Oto Avcılar 

Tüm tesisler
eTA

Borusan Limanı Borusan EnBW Enerji
Merkez Ofis
Yedigöl Aksu HES
Bandırma RES
Balabanlı RES
Koru RES
Mut RES
Harmanlık RES
Fuat RES
Kartaldağı RES
Kıyıköy RES

ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi

Gemlik,
Bursa ÇSM,
Manisa ÇSM

Halkalı / İstanbul Gemlik
Halkalı
Bursa
Merkez

Gebze, 
Tuzla, 
Almaty, 
Karaganda, 
Amur, 
Sakhalin

Tüm tesisler
eTA

Borusan Limanı Borusan EnBW Enerji
Merkez Ofis
Yedigöl Aksu HES
Bandırma RES
Balabanlı RES
Koru RES
Mut RES
Harmanlık RES
Fuat RES
Kartaldağı RES
Kıyıköy RES

ISO 10002
Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi

Gemlik
Halkalı
Bursa
Merkez

Adana, Ankara, 
İstanbul ve İzmir ana 
müşteri merkezleri

Tüm tesisler
(Müşteri hizmetleri
operasyonları ve
çağrı merkezi)

Borusan Limanı

ISO 14064
Sera Gaz Doğrulama

Gemlik
Halkalı
Bursa
Merkez

Tüm tesisler Borusan Limanı

ISO 16949
IATF Otomotiv Kalite Yönetim 
Sistemi

Gemlik,
Bursa ÇSM

Halkalı / İstanbul Gemlik
Halkalı
Bursa
Merkez

ISO 17024
Personel Akreditasyonu
Standartı

Gemlik

ISO 17025
Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarlarının Yeterlilik 
Akreditasyonu

Gemlik
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Borçelik Supsan Borusan
Mannesmann Borusan Cat Borusan Otomotiv Borusan Araç İhale Borusan Lojistik Borusan Limanı Borusan EnBW Enerji

ISO 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Gemlik,
Bursa ÇSM
Manisa ÇSM
BOSB Depo 

Kuriş 
Khabarovsk 

Merkez ve Bölge Ofisleri 
(Kağıthane, Bursa, İzmir, 
Mersin) + Tuzla
Operasyon Merkezi + 
Çatalca Depo + Çayırova 
Depo + Köseköy ALM

Borusan Limanı Borusan EnBW Enerji
Merkez Ofis
Yedigöl Aksu HES
Bandırma RES
Balabanlı RES
Koru RES
Mut RES
Harmanlık RES
Fuat RES
Kartaldağı RES
Kıyıköy RES
Saros RES

ISO 45001
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi

Gemlik,
Bursa ÇSM
Manisa ÇSM

Halkalı / İstanbul Gemlik
Halkalı
Bursa
Merkez

Gebze
Tuzla
Almaty 
Karaganda

Borusan Oto Adana
Borusan Oto Avcılar
Borusan Oto Balgat
Borusan Oto Bodrum
Borusan Oto Çorlu
Borusan Oto Esenboğa
Borusan Oto İstinye
Borusan Oto Vadi

Tüm tesisler
eTA

Borusan Limanı Borusan EnBW Enerji
Merkez Ofis
Yedigöl Aksu HES
Bandırma RES
Balabanlı RES
Koru RES
Mut RES
Harmanlık RES
Fuat RES
Kartaldağı RES
Kıyıköy RES

ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi

Gemlik Gemlik
Halkalı

Merkez ofis
Çatalca depo
Tuzla operasyon merkezi

Borusan Limanı

API 5CT
Specification for Casing
and Tubing

Gemlik

API 5L
Specification for Line Pipe

Gemlik

API Q1
Kalite Yönetim Sistemi

Gemlik

SEDEX SMETA 4 Pillars Gemlik,
Bursa ÇSM
Manisa ÇSM

Sınav ve Belgelendirme Yetki 
Belgesi (MYK)

Gemlik

TSE COVID-19 Güvenli
Üretim Belgesi

Gemlik

Tehlikeli Madde
Uygunluk Belgesi

Borusan Limanı

Yeşil Liman Belgesi Borusan Limanı

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Tepeören Depo, Bursa 
Depo, Kemalpaşa Depo, 
Çayırova Depo, BL 
Taşımacılık ve ETA
tüm lokasyonlar
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Borçelik Supsan Borusan
Mannesmann Borusan Cat Borusan Otomotiv Borusan Araç İhale Borusan Lojistik Borusan Limanı Borusan EnBW Enerji

YYS Belgesi Merkez ve Bölge ofisleri 
(Bursa, İzmir, Kağıthane, 
Mersin)
Liman
Tuzla operasyon merkezi
Çatalca Depo
Çayırova Depo

YYS İzinli Gönderici ve
Alıcı Belgesi

Çatalca
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GRI İçerik Endeksi

GRI Standardı Tanım Bildirimler  -  Rapor Başlıkları

GRI 101: Temel 2016

GRI 102: Genel Standart Bildirimler 2016

Kurumsal Profil

102-1 Kuruluşun adı Borusan Holding A.Ş.

102-2 Birincil markalar, ürünler ve hizmetler Borusan Grubu

102-3 Kuruluşun genel merkezinin bulunduğu yer Borusan Grubu

102-4 Kuruluşun faaliyet gösterdiği ülke sayısı ve kuruluşun belirgin faaliyetlerinin olduğu ya da raporda
anlatılan sürdürülebilirlik konu başlıklarıyla ilgili olan ülkeler Borusan Grubu

102-5 Mülkiyetin ve kanuni yapının niteliği Borusan Grubu

102-6 Hizmet verilen pazarlar Müşteri İlişkileri Yönetimi, Borusan Grubu

102-7 Kuruluşun ölçeği Ekonomik Performans

102-8 Çalışanlar ve diğer işçiler ile ilgili bilgi Performans ve Göstergeler

102-9 Tedarik zinciri Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

102-10 Kuruluş ve tedarik zinciriyle ilgili gerçekleşen değişiklikler Ekonomik Performans, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi
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102-11 İhtiyati yaklaşım veya ihtiyatlılık ilkesi Entegre Risk Yönetimi, Sürdürülebilirlik Yönetimimiz

102-12 Harici girişimler İş Birliklerimiz

102-13 Dernek üyeliği Üyelikler ve Ödüller

Strateji

102-14 En üst düzey karar mercii beyanı Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO Mesajı, Strateji ve Kurumsal Yönetişim

102-15 Kilit etkilerin, risklerin ve fırsatların bir tanımının sağlanması Entegre Risk Yönetimi, Strateji ve Kurumsal Yönetişim

Etik Kurallar ve İlkeler

102-16 Değerler, ilkeler, standartlar ve davranış normları İş Etiği ve Uyum, Topluluk Ruhumuz, Toplumla İlişkiler, Sosyal Değerlerimiz ve İlişkilerimiz

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 İş Etiği ve Uyum, Topluluk Ruhumuz, Toplumla İlişkiler, Sosyal Değerlerimiz ve İlişkilerimiz

Yönetişim

102-18 En yüksek yönetişim organının komiteleri de dahil olmak üzere kuruluşun yönetişim yapısı Sürdürülebilirlik Stratejimiz, Sürdürülebilirlik Yönetimimiz

Paydaş Katılımı

102-40 Paydaş gruplarının listesi Paydaşlarla İletişim
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102-41 Toplu iş sözleşmesi anlaşmaları İnsan Odaklı İş Anlayışımız, Toplumla İlişkiler

102-42 Paydaşların belirlenmesi ve seçilmesi Paydaşlarla İletişim

102-43 Paydaş katılımı yaklaşımı Paydaşlarla İletişim

102-44 Kilit konular ve kaygılar Paydaşlarla İletişim

Raporlama

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

102-46 Rapor içeriği ve konu sınırlarının tanımlanması Sürdürülebilirlik Yolculuğu, Öncelikli Konular ve SKA Haritası

102-47 Öncelikli konuların listesi Sürdürülebilirlik Yolculuğu, Öncelikli Konular ve SKA Haritası

102-48 Önceki raporlara göre yeniden düzenlenen bilgi Performans ve Göstergeler

102-49 Raporlamadaki değişiklikler Sürdürülebilirlik Yolculuğu, Öncelikli Konular ve SKA Haritası,
Öncelikli Konularımızdaki Güncellemeler

102-50 Raporlama Periyodu Rapor Hakkında

102-51 Önceki Raporun Tarihi Rapor Hakkında
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102-52  Raporlama sıklığı İletişim Bilgileri

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

102-54 GRI Standartları’na göre seçilen uyumluluk seçeneği GRI İçerik Endeksi

102-55 GRI içerik dizini GRI İçerik Endeksi

102-56 Dış güvence Rapor Hakkında

Özel Standart Bildirimler

GRI 200 Ekonomik Standartlar Serisi

Ekonomik Performans

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
Ekonomik Performans103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 201:
Ekonomik Performans 
2016

201-1 Üretilen ve dağıtılan ekonomik değer
Ekonomik Performans Göstergeleri 

201-4 Devletten alınan finansal destekler

Dolaylı Ekonomik Etkiler

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı

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
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Özel Standart Bildirimler

GRI 200 Ekonomik Standartlar Serisi

Satın Alma Uygulamaları

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

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

GRI 204:
Satın Alma
Uygulamaları 2016

204-1 Yerel tedarikçilere yapılan harcamaların oranı

Yolsuzlukla Mücadele

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Yolsuzluk ve Rekabete Aykırı Davranışla Mücadele
103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 205:
Yolsuzlukla Mücadele 
2016

205-1 Yolsuzlukla ilgili riskler bakımından değerlendirilen faaliyetler
205-2 Yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürleri ile ilgili iletişim ve eğitim
205-3 Teyit edilmiş yolsuzluk vakaları ve alınan önlemler Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

Rekabete Aykırı Davranış

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Yolsuzluk ve Rekabete Aykırı Davranışla Mücadele

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

128



GRI İçerik Endeksi

GRI Standardı Tanım Bildirimler  -  Rapor Başlıkları

GRI 300 Çevresel Standartlar Serisi

Enerji

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
Enerji Yönetimi103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 302:
Enerji 2016

302-1 Kuruluş içi enerji tüketimi Enerji Yönetimi Çevresel Performans Göstergeleri

302-4 Enerji tüketiminin azaltılması Enerji Yönetimi

Su

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Sürdürülebilir Su Yönetimimiz
103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 303:
Su Tüketimi ve
Deşarj 2018

303-1 Paylaşılan kaynak olan suyla etkileşim
303-2 Su deşarjına bağlı etkilerin yönetimi
303-3 Kaynağından çekilen su Çevresel Performans Göstergeleri

Emisyonlar

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Emisyon Yönetimi

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

GRI 305:
Emisyonlar 2016

305-1 Direk (Kapsam 1) sera gazı emisyonları
305-2 Dolaylı (Kapsam 2) sera gazı emisyonları
305-5 Sera gazı emisyonlarının azaltılması

Atıklar

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
Atık Yönetimi103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi
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GRI 306:
Atıklar 2016 306-2 Cinsine ve bertaraf yöntemine göre atıklar Atık Yönetimi Çevresel Performans Göstergeleri

Tedarikçilerin Çevresel Değerlendirmesi

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

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

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları İstihdam ve Çalışan Çeşitliliği
103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri İstihdam ve Çalışan Çeşitliliği, Çalışanlarla Güven Temelli İlişkiler
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi İstihdam ve Çalışan Çeşitliliği

GRI 401:
İstihdam 2016

401-1 İşe yeni alınan çalışanlar ve çalışan devri Sosyal Performans Göstergeleri
401-2 Geçici veya yarı zamanlı çalışanlara sağlanmayan ve tam zamanlı çalışanlara sağlanan yan haklar Çalışan Hakları ve Gelişimi
401-3 Cinsiyete göre doğum izninden sonra işe dönme ve işte kalma oranları Çalışan Hakları ve Gelişimi Sosyal Performans Göstergeleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

İş Sağlığı ve Güvenliği

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

GRI 403:
İş Sağlığı ve
Güvenliği 2018

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
403-5 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan eğitimi
403-6 Çalışan sağlığının teşviki
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GRI 403:
İş Sağlığı ve
Güvenliği 2018

403-7 İş ilişkileriyle doğrudan bağlantılı iş sağlığı ve güvenliği etkilerinin önlenmesi ve azaltılması İş Sağlığı ve Güvenliği

403-9 İş kaynaklı yaralanmalar
Sosyal Performans Göstergeleri

403-10 İş kaynaklı hasta vakaları

Eğitim ve Öğretim

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Çalışan Hakları ve Gelişimi

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

GRI 404:
Eğitim ve Öğretim 
2016

404-1 Çalışan başına yıllık ortalama eğitim saati

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

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
İstihdam ve Çalışan Çeşitliliği103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

GRI 405:
Çeşitlilik ve Fırsat 
Eşitliği 2016

405-1 Yönetişim organlarının ve çalışanların çeşitliliği Sosyal Performans Göstergeleri

Ayrımcılığın Önlenmesi

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Ayrımcılığın Önlenmesi ve Fırsat Eşitliği

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

GRI 406:
Ayrımcılığın
Önlenmesi 2016

406-1 Ayrımcılık vakalarının ve düzeltici önlemlerin alınması

Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Ayrımcılığın Önlenmesi ve Fırsat Eşitliği

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
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Çocuk İşçilik

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Ayrımcılığın Önlenmesi ve Fırsat Eşitliği

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

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

Zorla veya Cebren Çalıştırma

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Ayrımcılığın Önlenmesi ve Fırsat Eşitliği

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

İnsan Hakları Değerlendirmesi

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

İnsan Hakları

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

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı103-2 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 Bulunmamaktadır 

413-2 Toplum üzerinde gerçek ve potansiyel olumsuz etkileri olan operasyonlar Toplumla İlişkiler

132



GRI İçerik Endeksi

GRI Standardı Tanım Bildirimler  -  Rapor Başlıkları

Tedarikçilerin Sosyal Bakımdan Değerlendirilmesi

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

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

GRI 414:
Tedarikçilerin Sosyal 
Bakımdan

414-1 Sosyal açıdan izlenen/denetlenen yeni tedarikçiler

414-2 Tedarik zincirinde görülen olumsuz sosyal etkiler ve alınan önlemler

Kamu Politikaları

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları Yolsuzluk ve Rekabete Aykırı Davranışla Mücadele
103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri İş Etiği ve Uyum
103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi İş Etiği ve Uyum Yolsuzluk ve Rekabete Aykırı Davranışla Mücadele

GRI 415:
Kamu Politikaları 2016 415-1 Ülkeye ve alıcıya/lehtara göre siyasi desteklerin toplam değeri Yolsuzluk ve Rekabete Aykırı Davranışla Mücadele

Müşteri Gizliliği

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Müşteri İlişkileri Yönetimi

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 şikâyetler
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
 
 
Borusan Holding Anonim Şirketi Pay Sahiplerine 

 
Konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi 
 
Görüş 
 
Borusan Holding Anonim Şirketi (“Şirket”) ile bağlı ortaklıklarının (“Grup”) 31 Aralık 2021 tarihli 
konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya 
zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış 
tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından 
oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 
 
Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolide 
finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve 
konsolide nakit akışlarını, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS’lere) uygun olarak 
tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 
 
Görüşün dayanağı 
 
Yaptığımız bağımsız denetim, Uluslararası Denetim Standartlarına (UDS’lere) uygun olarak 
yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız denetçinin 
konsolide finansal tabloların bağımsız denetimine ilişkin sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde 
açıklanmıştır. Muhasebeciler için Uluslararası Etik Standartları Kurulu (MUESK) tarafından yayımlanan 
Profesyonel Muhasebeciler için Uluslararası Etik Kuralları (MUESK Etik Kuralları) ile konsolide finansal 
tabloların bağımsız denetimiyle ilgili Türkiye’deki mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak 
Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. MUESK Etik Kuralları ve mevzuat kapsamındaki etiğe 
ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz 
bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak 
oluşturduğuna inanıyoruz. 
 

 

(2) 

 

Yönetimin ve üst yönetimden sorumlu olanların konsolide finansal tablolara ilişkin 
sorumlulukları 
 
Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların UFRS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe 
uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde 
hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 
 
Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup’u tasfiye etme ya 
da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği 
esasını kullanmaktan sorumludur. 
 
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup’un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 
 
Bağımsız denetçinin konsolide finansal tabloların bağımsız denetimine ilişkin sorumlulukları 

 
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 
 
Amacımız, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip 
içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu 
düzenlemektir. UDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul 
güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit 
edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya 
toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu konsolide tablolara istinaden alacakları ekonomik 
kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 
 
UDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca 
mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca: 
 
- Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık riskleri belirlenmekte ve 

değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve 
uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol 
ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata 
kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.) 

 
- Grup’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun 

denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir. 
 
- Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe 

tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 
 
- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine 

ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup 
olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında 
sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, 
raporumuzda, konsolide finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu 
açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz 
gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim 
kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Grup’un sürekliliğini 
sona erdirebilir. 
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(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
 
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları) 
 

 
İlişikte sayfa 7 ile 75 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal 

tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
 

1 

 
 
Varlıklar

Notlar
31 Aralık 

2021
31 Aralık 

2020

Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri 6 767.296.524 612.043.831
Ticari alacaklar 7 753.102.259 540.613.570
Stoklar 8 921.620.002 660.579.178
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar 9 179.838.326 189.085.687

2.621.857.111 2.002.322.266

Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere
ilişkin duran varlıklar 22 14.110.319 14.110.319

Dönen varlıklar toplamı 2.635.967.430 2.016.432.585

Duran varlıklar toplamı
Ticari alacaklar 7 19.253.912 23.184.651
Satılmaya hazır finansal varlıklar 3.540.361 3.540.361
Maddi duran varlıklar 11 1.573.745.035 1.647.850.490
Kullanım hakkı varlıkları 13 50.366.289 53.772.248
Maddi duran varlıklar ve verilen avanslar 3.933.068 6.143.941
Maddi olmayan duran varlıklar 12 36.728.171 53.396.482
Şerefiye 10 57.662.281 57.662.281
İş ortaklıkları 30 120.644.599 116.064.813
Ertelenmiş vergi varlıkları 18 7.019.794 6.295.494
Diğer alacaklar ve duran varlıklar 9 35.719.996 48.682.513
Duran varlıklar toplamı 1.908.613.506 2.016.593.274

Varlıklar toplamı 4.544.580.936 4.033.025.859

İlişikte sayfa 140 ile 178 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar
bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
 
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları) 
 

 
İlişikte sayfa 7 ile 75 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal 

tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
 

2 

 
Yükümlülükler ve Özkaynaklar

Notlar
31 Aralık 

2021
31 Aralık 

2020

Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar 14 1.102.601.279 644.529.709
Kısa vadeli borçlanmalar 15 1.021.388.148 1.258.865.901
Kısa vadeli finansal yükümlülükler 15 14.156.661 18.231.708
Diğer borçlar ve gider tahakkukları 17 226.851.595 185.609.191
Ödenecek gelir vergisi 18 49.649.908 37.385.380

Kısa vadeli yükümlülükler toplamı 2.414.647.591 2.144.621.889

Uzun vadeli borçlar
Ticari borçlar 14 5.584.424 79.973.480
Uzun vadeli borçlanmalar 16 474.044.494 329.504.363
Uzun vadeli finansal yükümlülükler 16 24.320.877 33.137.175
Kıdem tazminatı yükümlülüğü 19 19.109.186 20.815.979
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 18 171.551.248 176.268.676
Uzun vadeli diğer borçlar ve gider tahakkukları 17 23.673.601 2.810.329
Uzun vadeli yükümlülükler toplamı 718.283.830 642.510.002

Yükümlülükler toplamı 3.132.931.421 2.787.131.891

Özkaynak
Ödenmiş sermaye 20 46.044.080 46.044.080
Yabancı para çevrim farkları (520.889) 12.530.073
Yeniden değerleme fonu,net 181.948.322 179.802.655
Finansal riske karşı koruma fonu (1.622.720) (4.743.812)
Tanımlanmış emeklilik fayda planındaki aktüeryal kayıplar 19 (3.411.923) (3.152.943)
Yasal yedekler ve birikmiş karlar 532.846.861 423.802.700

Ana şirket hissedarlarına ait özsermaye 755.283.731 654.282.753
Kontrol gücü olmayan paylar 656.365.784 591.611.215

Toplam özkaynak 1.411.649.515 1.245.893.968

Yükümlülükler ve özkaynak toplamı 4.544.580.936 4.033.025.859  
 
 

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
 
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR 
VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU  
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları) 
 

 
İlişikte sayfa 7 ile 75 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal 

tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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1 Ocak- 1 Ocak-

Notlar
31 Aralık 

2021
31 Aralık 

2020

Net satışlar 23 5.259.653.578 3.724.290.044
Satılan mal ve verilen hizmet maliyeti  24 (4.554.467.319) (3.259.601.278)
Brüt kar 705.186.259 464.688.766

Satış ve genel yönetim giderleri 25 (274.130.257) (239.363.069)
Diğer faaliyet(giderleri)/gelirleri,net 28 (4.786.612) 20.094.175
Finansman geliri 29 37.517.897 34.246.196
Finansman gideri 29 (124.653.228) (118.299.974)
İş ortaklıkları zararlarından elde edilen paylar 30 2.520.336 (12.238.630)
Çevrim karı 493.210 9.412.134
Vergi öncesi kar 342.147.605 158.539.598

Vergi
  - Cari(yasal) 18 (104.888.429) (47.771.307)
  - Ertelenmiş 18 (453.488) (2.014.174)

Devam eden faaliyeterden elde edilen dönem karı 236.805.688 108.754.117

Diğer kapsamlı gelir
Kar veya zararda yeniden 
    sınıflandırılmayacaklar
   - Tanımlanmış emeklilik fayda planındaki (625.730) (313.171)
         yeniden ölçüm kayıpları(vergi etkisi netlenmiş) 3.538.712 --
   - Yeniden değerleme fonundaki değişim 

Kar veya zararda yeniden 
   sınıflandırılacaklar
   - Nakit akış riskinden korunma (kayıpları)/kazançları 
         (vergi etkisi netlenmiş) 6.821.549 (7.030.603)
   - Yabancı para çevrim farkındaki değişim (19.785.515) 21.902.569

Toplam kapsamlı gelir/(gider) dağılımı 226.754.704 123.312.912

Net dönem karı dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar 116.970.544 61.017.141
Ana şirket hissedarlarının payları 119.835.144 47.736.976

236.805.688 108.754.117

Toplam kampsamlı gelir/(gider) dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar 110.718.898 53.425.598
Ana şirket hissedarlarının payları 116.035.806 69.887.314

226.754.704 123.312.912  

İlişikte sayfa 140 ile 178 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar
bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikte sayfa 140 ile 178 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar
bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
 
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU  
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları) 
 

 
İlişikte sayfa 7 ile 75 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 

 
4 

31 Aralık 2019 bakiyesi           46.044.080          (2.999.939)         179.802.655             2.171.160              (226.525)           387.455.922              612.247.353         541.336.332          1.153.583.685 

1 Ocak 2020 bakiyesi            46.044.080          (2.999.939)         179.802.655             2.171.160              (226.525)           387.455.922              612.247.353         541.336.332          1.153.583.685 

Toplam kapsamlı gelir                          -               (153.004)                          -             10.358.913           (4.517.287)             47.736.976                53.425.598           69.887.314             123.312.912 

Bağlı ortaklık hissesi alımı etkisi                          -                          -                            -                            -                            -                   (559.818) (559.818)                                 559.818                              -   

Ödenen temettüler                          -                          -                            -                            -                            -              (10.830.380) (10.830.380)             (20.172.249)        (31.002.629)            

31 Aralık 2020 bakiyesi           46.044.080          (3.152.943)         179.802.655           12.530.073           (4.743.812)           423.802.700              654.282.753         591.611.215          1.245.893.968 

1 Ocak 2021 bakiyesi        46.044.080        (3.152.943)      179.802.655        12.530.073         (4.743.812)        423.802.700           654.282.753      591.611.215       1.245.893.968 

Toplam kapsamlı gelir                          -             (258.980)           1.072.604       (13.050.962)           3.121.092        119.835.144           110.718.898      116.035.806          226.754.704 

Bağlı ortaklık hissesi alımı etkisi                          -                          -             1.669.032                          -                            -             (1.608.065)                     60.967               (60.967)                              -   

Transferler                          -                          -              (595.969)                          -                            -                  595.969                              -                            -                                -   

Ödenen temettüler                          -                          -                            -                            -                            -             (9.778.887)              (9.778.887)       (51.220.270)           (60.999.157)

31 Aralık 2021 bakiyesi        46.044.080        (3.411.923)      181.948.322            (520.889)         (1.622.720)        532.846.861           755.283.731      656.365.784       1.411.649.515 

Kontrol gücü 
olmayan paylar Toplam özkaynak

Ana şirket 
hissedarına ait 

özsermaye
Yasal yedekler ve 
birikmiş karlar

Kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılmayacaklar

Kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılacaklar

Ödenmiş 
Sermaye

Aktüeryal 
kazanç/(kayıp)

Yeniden 
değerleme fonu

Yabancı para 
çevrim farkları

Nakit akış 
riskine karşı 
koruma fonu

 
 

İlişikte sayfa 140 ile 178 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
 
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları) 
 

 
İlişikte sayfa 7 ile 75 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal 

tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
 

5 

Notlar

1 Ocak-
31 Aralık 

2021

1 Ocak-
31 Aralık 

2020

İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları:
Vergi karşılığı, kontrol gücü olmayan paylar ve 
   durdurulan faaliyetler öncesi kar       342.147.605         158.539.598 
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
  arasındaki mutabakat:
Amortisman 27       120.471.169         120.957.336 
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 27         19.270.880           22.098.193 
Faiz gelirleri 29 (11.613.698)         (21.526.140)
Vade farkı geliri, net 29 (23.540.769)           (8.600.807)
Faiz giderleri 29         82.644.746           88.300.535 
Sabit kıymet değer düşüklüğü 8           5.981.479            3.018.768 
Geçmiş yıl stok değer düşüklüğü iptali 8         (2.777.652)           (1.243.456)
Kıdem tazminatı karşılığı 19           8.709.078            4.591.111 
Maddi duran varlık ve maddi olmayan duran varlık 28              108.765                 72.690 
Yabancı para çevrim farklarındaki net değişim (67.086.821) (34.623.082)
Şüpheli alacak karşılığı 7         16.446.865            2.315.889 
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan kayıp/(kazanç) 30         (2.520.336)           12.238.630 
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı       488.241.311         346.139.265 
İşletme sermayesindeki değişiklikler
Ticari alacaklar     (231.324.144)         (55.378.019)
Stoklar     (264.585.326)           (3.141.797)
Diğer dönen varlıklar ve diğer kısa vadeli borçlar - net         61.714.039           (2.874.965)
Ticari borçlar       383.682.514         (33.742.900)
Diğer duran varlıklar ve diğer uzun vadeli borçlar - net         30.164.249           (6.952.959)
Ödenen kıdem tazminatı 19         (2.726.526)           (2.054.346)
Ödenen vergiler 18       (96.529.359)         (26.977.500)
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit       368.636.758         215.016.779  
 

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
 
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları) 
 

 
İlişikte sayfa 7 ile 75 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal 

tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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Notlar

1 Ocak-
31 Aralık 

2021

1 Ocak-
31 Aralık 

2020
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları (*) 11     (173.842.315)       (167.035.242)
Maddi olmayan duran varlık alımları 12         (9.502.957)         (12.635.784)
Maddi duran varlık ve maddi olmayan duran varlık
 satışlarından elde edilen nakit 11       106.748.232           73.878.615 
Alınan faiz         35.154.467           30.126.947 
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit       (41.442.573)         (75.665.464)
Finansman faaliyetleri:
Kredi geri ödemeleri  (2.529.943.585)     (1.682.289.177)
Alınan kredilerden sağlanan nakit    2.496.378.752      1.504.169.161 
Konsolide olmayan ilişkili şirketlerden olan finansal alcaklardaki değişim         (1.095.248)           (6.221.213)
Ödenen temettüler (kontrol gücü olmayan pay 
  hissedarlarına ödenen dahil)       (60.999.157)         (31.002.629)
Ödenen faiz       (49.882.837)         (37.101.203)
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları       (26.399.417)         (17.270.456)
Finansman faaliyetlerinde sağlanan/(kullanılan) net nakit     (171.941.492)       (269.715.517)

Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış       155.252.693       (130.364.202)
Bağlı ortaklığın edinimi ile ilgili net nakit girişi/(çıkış)
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri varlıklar       613.202.568         743.566.770 
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri varlıklar 6       768.455.261         613.202.568  
 
(*) 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yılda 2.210.873 ABD Doları maddi duran varlıklar için verilen avanslardaki 
azalış, maddi duran varlık alımlarından netlenmiştir (31 Aralık 2020: 1.633.553 ABD Doları azalış dahil 
edilmiştir). 
 
 

İlişikte sayfa 140 ile 178 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar
bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikte sayfa 140 ile 178 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar
bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
 
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları) 
 

 
 

7 

1. KURUMSAL BİLGİ  
 
Genel  
 
Borusan Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları (“Borusan Grubu” ya da “Grup”) faaliyetlerine 1944 yılında Borusan 
İstikbal Ticaret T.A.Ş. olarak çelik ürünleri ithalatı yapan ve kurutulmuş meyve ihraç eden bir şirket olarak 
başlamıştır. 
 

Borusan Holding A.Ş. (“Borusan Holding” veya “Holding”) Aralık 1972’de çelik sanayi (boru ve yassı çelik 
üretimi), önemli markaların satış ve servis temsilciliği (BMW, Mini, Jaguar, Land Rover ve Caterpillar), entegre 
lojistik hizmetleri olmak üzere değişik sahalarda faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetlerini koordine etmek 
amacıyla kurulmuştur. Borusan Holding, Türkiye’de kayıtlı olup Kocabıyık ailesinin kontrolündedir (Not 20). 
Holding’in kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir: 
 

Meclis-i Mebusan Caddesi No: 35-37 34427 
Fındıklı – İstanbul –Türkiye 
 
Konsolide Finansal Tabloların Onaylanması 
 
31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal tablolar, Yönetim tarafından onaylanmış ve 4 Mart 2022 tarihinde 
yayınlanması için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un konsolide finansal tabloları değiştirme yetkisi 
bulunmaktadır. 
 
Grup’taki Faaliyet Türleri 
 
Borusan Grubu’nun başlıca faaliyetleri şunlardır: 
 

• Yurtiçi ve yurt dışında pazarlanmak üzere boyuna kaynaklı ve spiral çelik boru üretimi; 
• Yurtiçi ve yurt dışında pazarlanmak üzere soğuk haddelenmiş bobin ve sac, kaplamalı bobin ve sac 

üretimi; 
• BMW, MINI, Land Rover ve Jaguar otomobillerinin Türkiye satış ve satış sonrası servis temsilciliği ve 

otomobil kiralama hizmeti;  
• Caterpillar iş makineleri ve güç sistemleri ürünlerinin Türkiye, Orta Asya, Uzak Doğu Rusya satış ve satış 

sonrası servis temsilciliği; 
• Entegre lojistik hizmetleri, gümrükleme, gemi taşımacılığı, liman işlemleri ve depolama hizmetleri; 
• Yurt içi ve yurt dışında pazarlanmak üzere otomotiv sanayi için supap üretimi;  
• Elektrik üretimi ve toptan satışı. 

 
Eylül 1998’den bu yana Borusan Holding, çelik boru sektöründe faaliyet gösteren, Borsa İstanbul’a kayıtlı 
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyetlerini yönlendirmek ve koordine etmek amacıyla 
kurulan Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.’yi de kontrol etmektedir. Ayrıca Borusan Holding, 
Borusan Teknolojik Yatırımlar Holding A.Ş. ve Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. ile İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’na kayıtlı olan Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. isimli yatırım (portföy) şirketlerinin de kontrolünü 
elinde bulundurmaktadır. 
 
Grup Türkiye’de dört ana faaliyet segmenti halinde organize olmuştur: 
 

• Çelik segmenti 
• Distribütörlük segmenti 
• Enerji segmenti 
• Lojistik segmenti 

 
Grup’un başlıca diğer faaliyetleri motor supapları üretimidir.  
 
 

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
 
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları) 
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1. KURUMSAL BİLGİ (devamı) 
 

Borusan Holding’in Bağlı Ortaklıkları’nın (“Bağlı Ortaklık”), faaliyet segmentleri ve faaliyet yerleri aşağıdaki 
gibidir, 

 
 

Faaliyet kolu Bağlı Ortaklık Yeri
Yassı Çelik Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş. ("Borçelik") Gemlik – Türkiye
Çelik Boru Borusan  Mannesmann  Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  ("Borusan Mannesmann Boru") Istanbul – Türkiye

Borusan Mannesmann Pipe US Inc Amerika Birleşik Devletleri
Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. ("BMBYH") Istanbul – Türkiye
BM Vobarno Tubi SPA ("Vobarno") İtalya
Borusan Tube Products SA ("Romania") (1) Romanya

Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. ("İstikbal") Istanbul – Türkiye
Enerji Yedigöl Hidroelektrik Üretim Ve Tic. A.Ş. ("Yedigöl") Istanbul – Türkiye

Hidiv Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ("Hidiv") Istanbul – Türkiye
Borusan EnBW Enerji Yatırımları Ve Üretim A.Ş. ("Borusan Enerji") Istanbul – Türkiye
Kuzey Rüzgarı Enerji Üretim Ve Ticaret A.Ş. ("Kuzey Rüzgarı") Istanbul – Türkiye
Baltalimanı Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret A.Ş. ("Baltalimanı") Istanbul – Türkiye
Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Tic. A.Ş.  ("Beylerbeyi") Istanbul – Türkiye
Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim A.Ş. ("Balabanlı") Istanbul – Türkiye
Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ("Maray") Istanbul – Türkiye
Bandırma Enerji ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. ("Bandırma") Istanbul – Türkiye
Boylam Enerji Yatırımları Üretim ve Tic. A.Ş. ("Boylam") Istanbul – Türkiye
Fuatres Elektrik Üretim A.Ş. ("Fuatres") Istanbul – Türkiye
Borusan Ezine Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. ("Ezine") Istanbul – Türkiye
Sincan Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.  ("Sincan") Istanbul – Türkiye
Borusan Trakya Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. ("Trakya") Istanbul – Türkiye
Pelit Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş. Istanbul – Türkiye
Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş. Istanbul – Türkiye
İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş. Istanbul – Türkiye
Baranges Elektrik Üretim A.Ş. Istanbul – Türkiye
Çinili Res Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Istanbul – Türkiye
Efil Enerji Üretim Tic.ve San. A.Ş. Istanbul – Türkiye
Epsilonges Elektrik Üretim A.Ş. Istanbul – Türkiye
Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırım A.Ş. Istanbul – Türkiye
Gem Wind Enerji San. Tic. A.Ş. Istanbul – Türkiye
Has Mutlu Güneş Enerjisi San. Ve Tic. Ltd. Şti. Istanbul – Türkiye
LS Güneş Enerji Üretim A.Ş. Istanbul – Türkiye
Neptünges Elektrik Üretim A.Ş. Istanbul – Türkiye
Neptünges Güneş Enerjisi Yatırımları A.Ş. Istanbul – Türkiye
Alenka Enerji Üretim ve Yatırım A.Ş. Istanbul – Türkiye
Dardanos B.V Hollanda

Bendis B.V Hollanda

Tarhunt B.V Hollanda

CFI International B.V Hollanda

SFI International B.V Hollanda

TFI International B.V Hollanda
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1. KURUMSAL BİLGİ (devamı) 
 
Faaliyet kolu Bağlı Ortaklık Yeri
Lojistik Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. ("Borusan Lojistik") Istanbul – Türkiye

Borusan Logistics International Algeria SPA Cezayir

Borusan Logistics International Netherlands BV (2) Hollanda

Borusan Logistics International Europe GmbH Almanya

Borusan Logistics International Kazakhstan Limited Liability Partnership Kazakistan

Bukoli Taşımacılık A.Ş. ("Bukoli") Istanbul – Türkiye
Daybreak Global Logistics Company Limited HongKong - Çin
Eta Elektronik Taşımacılık Ağı Taşımacılık ve Tic A.Ş Istanbul – Türkiye

Distribütörlük Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("BMGS") Istanbul – Türkiye
Machinery Intertrade Limited ("UK") İngiltere
MIT Machine International Trade Limited ("MIT Machine") Malta

MIT Machine Holding Limited ("MIT Machine Holding") Malta

Machinery International Trade B.V. ("Machinery International") Hollanda

Borusan Makina Kazakhstan LLP ("Kazakhstan") Kazakistan

Sitech Eurasia Teknoloji Servis ve Tic. A.Ş. ("Sitech") Istanbul – Türkiye
Borusan İş Makinaları Kiralama Sanayi ve Tic. A.Ş. ("İş Makinaları Kiralama") Istanbul – Türkiye
Sitech Dalnii Vostok Rusya

Limited Liability Company Amur Machinery and Services ("Amur") Rusya

Limited Liability Company Sakhalin Machinery ("Sakhalin") Rusya

Limited Liability Company Technica Dalnii Vostok ("TDV") Rusya

Borusan Makina Kyrgyzystan LLP Kırgızistan
Borusan Machinery Switzerland AG (3) Isviçre
Borusan Kipaş İş Ortaklığı ("Kipaş") (4) Konya – Türkiye
Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. ("Borusan Oto") Istanbul – Türkiye
Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş ("Borusan Otomotiv") Istanbul – Türkiye
Borusan Oto Kıbrıs Limited ("Oto Kıbrıs") KKTC

Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Istanbul – Türkiye
Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş. ("BOPK") Istanbul – Türkiye
BOM Motor Sporları ve Ticaret A.Ş. (5) Istanbul – Türkiye

Diğer Borusan Elektronik Ticaret, İletişim ve Bilgi Hizmetleri A.Ş.("Otomax") Istanbul – Türkiye
Borusan Araç Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. Istanbul – Türkiye
Supsan Motor Supapları Sanayi ve Ticaret A.Ş.("Supsan") Istanbul – Türkiye
Borusan Teknolojik Yatırımlar Holding A.Ş. ("Borusan Teknoloji") Istanbul – Türkiye
Birlik Yönetim Danışmanlığı ve Yatırım Ltd Şti (6) Istanbul – Türkiye
Borusan Yönetim Danışmanlığı ve Yatırım Ltd Şti. (6) Istanbul – Türkiye
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. ("Borusan Yatırım") Istanbul – Türkiye
Borusan Teknoloji Geliştirme ve Arge A.Ş. Istanbul – Türkiye
Dijital Parça Platformu Satış ve Ticaret A.Ş. Istanbul – Türkiye
Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Taşımacılık A.Ş. Istanbul – Türkiye
Fan Holding SARL (7) Lüksemburg  

 
(1) Borusan Tube Products SA, 11 Haziran 2021 tarihinde kurulmuştur. 
(2) Borusan Logistics International Netherlands BV, 31 Mart 2021 tarihinde tasfiye edilmiştir. 
(3) Borusan Machinery Switzerland AG, 16 Kasım 2021 tarihinde kurulmuştur. 
(4) Kipaş, 1 Nisan 2021 tarihinde tasfiye edilmiştir. 
(5) BOM Motor Sporları ve Ticaret A.Ş. 17 Mart 2021 tarihinde kurulmuştur. 
(6) Birlik Yönetim Danışmanlığı ve Yatırım Ltd Şti ve Borusan Yönetim Danışmanlığı ve Yatırım Ltd. Şti. 14 Temmuz 2021'de Borusan Holding ile birleşmiştir. 
(7) Fan Holding SARL, 14 Aralık 2021 tarihinde tasfiye edilmiştir. 
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2. YENİ VE REVİZE EDİLMİŞ ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 
 

Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları  
 

Cari dönem itibarıyla geçerli olan değişiklikler ve yorumlar  
 
UFRS 9, UMS 39, UFRS 7, UFRS 4 ve UFRS 16’daki değişiklikler            Gösterge Faiz Oranı Reformu 
UFRS 16’daki değişiklikler                                                                            Covid-19 ile İlgili Olarak Kira 

Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar 
 

Gösterge Faiz Oranı Reformu – UFRS 9, UMS 39, UFRS 7, UFRS 4 ve UFRS 16’da Yapılan Değişiklikler 

Ağustos 2020’de UMSK, gösterge faiz oranının (IBOR) alternatif referans faiz oranı ile değiştirilmesinin 
Finansal raporlamaya olan etkilerini gidermek adına geçici muafiyetleri ortaya koyan Gösterge Faiz Oranı 
Reformu – Faz 2- UFRS 9, UMS 39, UFRS 7, UFRS 4 ve UFRS 16 Değişikliklerini yayınlamıştır. Değişiklikler 
aşağıdaki konuları kapsamaktadır:  
 

IBOR reformunun bir sonucu olarak sözleşmeye dayalı nakit akışlarını belirleme esasındaki değişiklikler için 
kolaylaştırıcı uygulama 
Değişiklikler, sözleşmeye bağlı değişikliklerin veya reformun doğrudan gerektirdiği nakit akışlarındaki 
değişikliklerin, piyasa faiz oranındaki bir harekete eşdeğer değişken faiz oranındaki değişiklikler olarak 
değerlendirilmesi için kolaylaştırıcı bir uygulama içerir. Bu kolaylaştırıcı uygulama kapsamında finansal araçlar 
için geçerli olan faiz oranlarının, faiz oranı reformu sonucunda değişmesi halinde söz konusu durumun bir 
finansal tablo dışı bırakma ya da sözleşme değişikliği olarak kabul edilmemesi; bunun yerine nakit akışlarının 
finansal aracın orijinal faiz oranları kullanılarak belirlenmeye devam edilmesi öngörülmektedir.  

Kolaylaştırıcı uygulama, UFRS 9 Finansal Araçlar (ve bu nedenle UMS 39 Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve 
Ölçme) standardından muafiyet sağlayarak UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri Standardını uygulayan şirketler ve 
IBOR Reformu kaynaklı kiralama değişikleri için UFRS 16 Kiralamalar standardı uygulaması için zorunludur. 
 

Riskten korunma Muhasebesi ilişkisinin sonlandırılmasına ilişkin imtiyazlar 
- Değişiklikler, IBOR reformu nedeniyle gerekli duyulan riskten korunma muhasebesi kurgusu ve 

dokümantasyonundaki revizyonların, riskten korunma ilişkisini sonlandırılmadan yapılmasına izin 
vermektedir. 

- Nakit akış riskinden korunma fonundaki birikmiş tutarın alternatif referans faiz oranına dayandığı 
varsayılır. 

- Şirketler, alternatif faiz oranı geçiş sürecinde, UMS 39 uyarınca geriye dönük etkinlik testlerinin 
değerlendirmesini yaparken, her bir riskten korunma ilişkisi nezdinde birikmiş gerçeğe uygun değer 
değişimlerini sıfırlama yoluna gidebilir. Değişiklikler, gruplama yaklaşımına konu olarak belirlenmiş 
kalemlerin (örneğin makro riskten korunma stratejisinin parçası olanlar) IBOR reformunun gerektirdiği 
revizeler nedeniyle değiştirilmesine ilişkin muafiyet sağlamaktadır. İlgili muafiyet, riskten korunma 
stratejisinin korunmasına ve sonlandırılmadan devam etmesine olanak sağlamaktadır. 

- Alternatif referans faiz oranı geçişinde, riskten korunma ilişkisi birden fazla revize edilebilir. IBOR 
reformu kaynaklı riskten korunma ilişkisinde yapılan tüm revizeler için faz 2 muafiyetleri uygulanır. 

 

Risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması 
 

Değişiklikler, şirketlere, riskten korunma ilişkisinde alternatif referans faiz oranının bir risk bileşeni olarak 
belirlendiği durumlarda, risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması gerekliliği kriterini sağlayacağına dair geçici 
muafiyet getirmektedir. 
 
İlave Açıklamalar 
 
Değişiklikler UFRS 7 Finansal Araçlara ilişkin Açıklamalar standardı kapsamında; işletmenin alternatif referans 
faiz oranlarına geçiş süreci ve geçişten kaynaklanan riskleri nasıl yönettiği, henüz geçiş gerçekleşmese de IBOR 
geçişinden etkilenecek finansal araçlar hakkında nicel bilgiler ve IBOR reformu risk yönetimi stratejisinde 
herhangi bir değişikliğe yol açmış ise, bu değişikliğin açıklanması gibi ek dipnot yükümlülükleri 
gerektirmektedir. Bu değişiklikler zorunlu olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Uygulama geriye dönük 
olmakla birlikte, şirketlerin geçmiş dönemleri yeniden düzenlemesi gerekli değildir. 
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2. YENİ VE REVİZE EDİLMİŞ ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) 
(devamı) 
 
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 
 
Cari dönemden itibarıyla geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumların devamı 
 
UFRS 16 Değişiklikleri - Covid-19 ile İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlardaki Değişiklik 
30 Haziran 2021  

Mayıs 2020 tarihinde UMSK, UFRS 16 Kiralamalar standardında, COVID-19 salgını sebebiyle kiracılara 
tanınan kira imtiyazlarının, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmeleri konusunda 
muafiyet tanınması amacıyla değişiklik yapmıştır. Mart 2021 tarihinde UMSK, muafiyetin, vadesi 30 Haziran 
2022 tarihinde veya öncesinde dolan kira ödemelerinde azalışa sebep olan imtiyazları da kapsayacak şekilde 
uzatılmasına ilişkin değişiklik yapmıştır. Kiracılar, yapılan bu değişikliği 1 Nisan 2021 veya sonrasında başlayan 
yıllık hesap dönemlerinde uygulayacaklardır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.  

Söz konusu değişiklik Grup için geçerli değildir ve finansal durumu veya performansı üzerinde bir etki 
bulunmamaktadır. 
 
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 
 
Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki 
değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır: 
 
UFRS 10 ve UMS 28 (değişiklikler) Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı 

Varlık Satışları veya Katkıları  
UFRS 17 Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı 
UMS 1 Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak 

sınıflandırılması  
UFRS 3 Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflara ilişkin 

değişiklik 
UMS 16 Kullanım amacına uygun hale getirme 
UMS 37 Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi 

yerine getirme maliyetleri 
UMS 8 Muhasebe tahminlerinin tanımı 
UMS 12 Tek bir işlemden kaynaklanan varlık ve yükümlülüklere 

ilişkin ertelenmiş vergi 
 
 Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 
 

UFRS 10 ve UMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya 
Katkıları - Değişiklik 
 
UMSK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek üzere, 
Aralık 2015’de UFRS 10 ve UMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz olarak 
ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir. 
 
UFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı 
 
UMSK, sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan kapsamlı yeni bir 
muhasebe standardı olan UFRS 17’yi yayımlamıştır. UFRS 17 hem sigorta sözleşmelerinden doğan 
yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin sağlandığı dönem boyunca 
muhasebeleştirmesini sağlayan bir model getirmektedir. UFRS 17, 1 Ocak 2023 ve sonrasında başlayan yıllık 
hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 
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2. YENİ VE REVİZE EDİLMİŞ ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) 
(devamı) 

 
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

 
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devamı) 
 
Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması (UMS 1 Değişiklikleri) 
 
UMSK, “UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” standardında değişiklikler yapmıştır. 1 Ocak 2023 tarihinde veya 
sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yapılan bu değişiklikler yükümlülüklerin 
uzun ve kısa vade sınıflandırılmasına ilişkin kriterlere açıklamalar getirmektedir. Yapılan değişiklikler TMS 8 
“Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” e göre geriye dönük olarak 
uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.  
 
UFRS 3’deki değişiklikler – Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik 

UMSK, Mayıs 2020’de TFRS İşletme Birleşmeleri standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklik, TFRS 3’ün 
gerekliliklerini önemli şekilde değiştirmeden, Kavramsal Çerçevenin eski versiyonuna (1989 Çerçeve) yapılan 
atfı Mart 2018’de yayımlanan güncel versiyona (Kavramsal Çerçeve) yapılan atıfla değiştirmek niyetiyle 
yapılmıştır. Bununla birlikte, iktisap tarihinde kayda alma kriterlerini karşılamayan koşullu varlıkları tanımlamak 
için UFRS 3'e yeni bir paragraf eklemiştir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Eğer işletme, aynı zamanda veya daha erken bir tarihte, 
UFRS standartlarında Kavramsal Çerçeve (Mart 2018)’ye atıfta bulunan değişikliklerin tümüne ait değişiklikleri 
uygular ise erken uygulamaya izin verilmektedir. 
 
UMS 16’daki değişiklikler - Kullanım amacına uygun hale getirme 
 
UMSK, Mayıs 2020’de, UMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklikle 
birlikte, şirketlerin bir maddi duran varlığı kullanım amacına uygun hale getirirken, üretilen ürünlerin satışından 
elde ettikleri gelirlerin, maddi duran varlık kaleminin maliyetinden düşülmesine izin vermemektedir. Şirketler bu 
tür satış gelirlerini ve ilgili maliyetleri artık kar veya zararda muhasebeleştirecektir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve 
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Değişiklikler geriye dönük olarak, yalnızca 
işletmenin değişikliği ilk uyguladığı hesap dönemi ile karşılaştırmalı sunulan en erken dönemin başlangıcında 
veya sonrasında kullanıma sunulan maddi duran varlık kalemleri için uygulanabilir. İlk defa UFRS 
uygulayacaklar için muafiyet tanınmamıştır.   
 
UMS 37’deki değişiklikler - Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme 
maliyetleri 
 
KGK, Mayıs 2020’de, UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardında değişiklikler 
yapmıştır. UMS 37’de yapılan ve 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacak 
olan değişiklik, bir sözleşmenin ekonomik açıdan “dezavantajlı” mı yoksa “zarar eden” mi olup olmadığının 
değerlendirilirken dikkate alınacak maliyetlerin belirlenmesi için yapılmıştır ve ‘direkt ilgili maliyetlerin’ dahil 
edilmesi yaklaşımının uygulanmasını içermektedir. Değişiklikler, değişikliklerin ilk kez uygulanacağı yıllık 
raporlama döneminin başında (ilk uygulama tarihi) işletmenin tüm yükümlülüklerini yerine getirmediği 
sözleşmeler için geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.  
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2. YENİ VE REVİZE EDİLMİŞ ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) 
(devamı) 
 
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

 
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devamı) 
 
UMS 8 Değişiklikleri – Muhasebe Tahminlerinin Tanımı 
 
Şubat 2021'de UMSK, UMS 8'de "muhasebe tahminleri" için yeni bir tanım getiren değişiklikler yayınlamıştır. 
UMS 8 için yayınlanan değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap 
dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler, muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ile muhasebe politikalarındaki 
değişiklikler ve hataların düzeltilmesi arasındaki ayrıma açıklık getirmektedir. Ayrıca, işletmelerin muhasebe 
tahminlerini geliştirmek için ölçüm tekniklerini ve girdilerini nasıl kullanacaklarına açıklık getirir. Değiştirilen 
standart, girdideki bir değişikliğin veya bir ölçüm tekniğindeki değişikliğin muhasebe tahmini üzerindeki 
etkilerinin, önceki dönem hatalarının düzeltilmesinden kaynaklanmıyorsa, muhasebe tahminlerindeki 
değişiklikler olduğuna açıklık getirmektedir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin önceki tanımı, muhasebe 
tahminlerindeki değişikliklerin yeni bilgilerden veya yeni gelişmelerden kaynaklanabileceğini belirtmekteydi. 
Bu nedenle, bu tür değişiklikler hataların düzeltilmesi olarak değerlendirilmemektedir. Tanımın bu yönü UMSK 
tarafından korunmuştur. Değişiklikler, yürürlük tarihinin başlangıcında veya sonrasında meydana gelen 
muhasebe politikalarındaki ve muhasebe tahminlerindeki değişikliklere uygulanır. Daha erken uygulamaya izin 
verilir. 
 
UMS 12 Değişiklikleri – Tek bir işlemden kaynaklanan varlık ve yükümlülüklere ilişkin Ertelenmiş Vergi 
 
Mayıs 2021'de UMSK, UMS 12'de ilk muhasebeleştirme istisnasının kapsamını daraltan ve böylece istisnanın 
eşit vergilendirilebilir ve indirilebilir geçici farklara neden olan işlemlere uygulanmamasını sağlayan 
değişiklikler yayınlamıştır. UMS 12'ye yapılan değişiklikler 1 Ocak 2023'te veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler, bir yükümlülüğe ilişkin yapılan ödemelerin vergisel açıdan 
indirilebilir olduğu durumlarda, bu tür indirimlerin, finansal tablolarda muhasebeleştirilen yükümlülüğe (ve faiz 
giderine) ya da ilgili varlık bileşenine (ve faiz giderine) vergi amacıyla ilişkilendirilebilir olup olmadığının 
(geçerli vergi kanunu dikkate alındığında) bir muhakeme meselesi olduğuna açıklık getirmektedir. Bu 
muhakeme, varlık ve yükümlülüğün ilk defa finansal tablolara alınmasında herhangi bir geçici farkın olup 
olmadığının belirlenmesinde önemlidir. Değişiklikler, sunulan en erken karşılaştırmalı dönemin başlangıcında 
veya sonrasında meydana gelen işlemler için geçerlidir. Ayrıca, sunulan en erken karşılaştırmalı dönemin 
başında, bir ertelenmiş vergi varlığı (yeterli vergilendirilebilir karın olması şartıyla) ve kiralamalar ve hizmetten 
çıkarma yükümlülükleri ile ilgili tüm indirilebilir ve vergilendirilebilir geçici farklar için bir ertelenmiş vergi 
borcu muhasebeleştirilmelidir. 
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI 

3.1 Uygunluk beyanı 
 
Borusan Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının konsolide finansal tabloları, Uluslararası Muhasebe Standartları 
Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) uygun 
olarak hazırlanmıştır. 

 
3.2  Mali tabloların hazırlanma esasları 

 
Konsolide finansal tablolar, rayiç değerinden gösterilen arazi, bina, çelik ve çelik boru makine ve teçhizatları 
(Not 11) ve rayiç değerlerinden taşınan türev finansal araçlar dışında tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır.  
 

3.3 Uygulanan Konsolidasyon Esasları 
 
Konsolide finansal tablolar, Borusan Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları’nın 31 Aralık 2021 itibarıyla mali 
tablolarını kapsamakta olup aşağıdaki esaslara göre düzenlenmiştir: 
 
Grup’un, doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyetlerinde kontrol sahibi olduğu şirketler konsolide edilmiştir. 
Kontrol, Şirket’in aşağıdaki şartları sağlaması ile sağlanır: 
 

• yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde gücünün olması; 
• yatırım yapılan şirket/varlıktan elde edeceği değişken getirilere açık olması ya da bu getirilere hakkı olması 

ve 
• getiriler üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü kullanabilmesi. 

Yukarıda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir değişiklik oluşmasına neden olabilecek bir durumun ya 
da olayın ortaya çıkması halinde Şirket yatırımının üzerinde kontrol gücünün olup olmadığını yeniden 
değerlendirir. 

 
Şirket’in yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde çoğunluk oy hakkına sahip olmadığı durumlarda, ilgili yatırımın 
faaliyetlerini tek başına yönlendirebilecek/yönetebilecek şekilde yeterli oy hakkının olması halinde, yatırım 
yapılan şirket/varlık üzerinde kontrol gücü vardır. Şirket, aşağıdaki unsurlar da dahil olmak üzere, ilgili 
yatırımdaki oy çoğunluğunun kontrol gücü sağlamak için yeterli olup olmadığının değerlendirmesinde konuyla 
ilgili tüm olayları ve şartları göz önünde bulundurur:  
 
• Şirket’in sahip olduğu oy hakkı ile diğer hissedarların sahip olduğu oy hakkının karşılaştırılması; 
• Şirket ve diğer hissedarların sahip olduğu potansiyel oy hakları; 
• Sözleşmeye bağlı diğer anlaşmalardan doğan haklar ve 
• Şirket’in karar verilmesi gereken durumlarda ilgili faaliyetleri yönetmede (geçmiş dönemlerdeki genel 

kurul toplantılarında yapılan oylamalar da dahil olmak üzere) mevcut gücünün olup olmadığını 
gösterebilecek diğer olay ve şartlar. 
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
 

3.3 Uygulanan Konsolidasyon Esasları (devamı) 
 
Bir bağlı ortaklığın konsolidasyon kapsamına alınması Şirket’in bağlı ortaklık üzerinde kontrole sahip olmasıyla 
başlar ve kontrolünü kaybetmesiyle sona erer. Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların gelir 
ve giderleri, satın alım tarihinden elden çıkarma tarihine kadar konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir 
tablosuna dahil edilir.  
 
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin her bir kalemi ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan 
paylara aittir. Kontrol gücü olmayan paylar ters bakiye ile sonuçlansa dahi, bağlı ortaklıkların toplam kapsamlı 
geliri ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır. 
 
Gerekli olması halinde, Grup’un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların 
finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır. 
 
Tüm grup içi varlıklar ve yükümlülükler, özkaynaklar, gelir ve giderler ve Grup şirketleri arasındaki işlemlere 
ilişkin nakit akışları konsolidasyonda elimine edilir.  
 
Grup’un mevcut bağlı ortaklığının sermaye payındaki değişiklikler  
 
Grup’un bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında kontrol kaybına neden olmayan değişiklikler özkaynak 
işlemleri olarak muhasebeleştirilir. Grup’un payı ile kontrol gücü olmayan payların defter değerleri, bağlı 
ortaklık paylarındaki değişiklikleri yansıtmak amacıyla düzeltilir. Kontrol gücü olmayan payların düzeltildiği 
tutar ile alınan veya ödenen bedelin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark, doğrudan özkaynaklarda Grup’un payı 
olarak muhasebeleştirilir.  
 
Grup’un bir bağlı ortaklığındaki kontrolü kaybetmesi durumunda, satış sonrasındaki kar/zarar, i) alınan satış 
bedeli ile kalan payın gerçeğe uygun değerlerinin toplamı ile ii) bağlı ortaklığın varlık (şerefiye dahil) ve 
yükümlülüklerinin ve kontrol gücü olmayan payların önceki defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. 
Diğer kapsamlı gelir içinde bağlı ortaklık ile ilgili önceden muhasebeleştirilen ve özkaynakta toplanan tutarlar, 
Şirket’in ilgili varlıkları satmış olduğu varsayımı üzerine kullanılacak muhasebe yöntemine göre kayda alınır 
(örneğin; konuyla ilgili UFRS standartları uyarınca, kar/zarara aktarılması ya da doğrudan geçmiş yıl karlarına 
transfer). Bağlı ortaklığın satışı sonrası kalan yatırımın kontrolünün kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun değeri, 
UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm standardı kapsamında belirlenen başlangıç 
muhasebeleştirmesinde gerçeğe uygun değer olarak ya da, uygulanabilir olduğu durumlarda, bir iştirak ya da 
müşterek olarak kontrol edilen bir işletmedeki yatırımın başlangıç muhasebeleştirmesindeki maliyet bedeli 
olarak kabul edilir. 
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
3.3 Uygulanan Konsolidasyon Esasları (devamı) 

 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla Bağlı Ortaklıklar’ın listesi ve Borusan Grubu’nun bu şirketlerdeki 
doğrudan ve dolaylı hisse oranları ile nihai hisse oranları aşağıdaki gibidir: 
 

2021 (%) 2020 (%) 2021 (%) 2020 (%) 2021 (%) 2020 (%)
Borçelik (1)      22,92          22,92          40,00          39,96     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Borusan Mannesmann Boru            -                 -            53,87          53,85     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
BMBYH      64,64          64,64          73,31          73,28     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
İstikbal      99,26          99,26          99,26          99,26     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Borusan Tube Products SA ("Romania") (2)            -                 -            53,87                -       tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Vobarno            -                 -            54,06          54,04     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Borusan Mannesmann Pipe US Inc            -                 -            53,87          53,85     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
BMGS  (3)      62,59          73,04          90,39          93,74     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Machinery Intertrade Limited ("UK")            -                 -            90,30          93,64     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
MIT Machine International Trade Limited ("MIT Machine")            -                 -            90,39          93,74     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
MIT Machine Holding Limited ("MIT Machine Holding")            -                 -            90,39          93,74     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Machinery International Trade B.V. ("Machinery International")            -                 -            90,39          93,74     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Borusan Makina Kazakhstan LLP ("Kazakhstan")            -                 -            90,39          93,74     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Sitech Eurasia Teknoloji Servis ve Tic. A.Ş. ("Sitech")        0,75            0,25          90,49          93,80     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Borusan İş Makinaları Kiralama Sanayi ve Tic. A.Ş.            -                 -            90,39          93,74     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Sitech Dalnii Vostok            -                 -            90,39          93,74     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Limited Liability Company Amur Machinery and Services ("Amur")            -                 -            90,39          93,74     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Limited Liability Company Sakhalin Machinery ("Sakhalin")            -                 -            90,39          93,74     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Limited Liability Company Technica Dalnii Vostok ("TDV")            -                 -            90,39          93,74     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Borusan Kipaş İş Ortaklığı (4)            -                 -                 -            93,74     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Borusan Makina Kyrgyzystan LLP            -                 -            90,39          93,74     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Borusan Machinery Switzerland AG (5)            -                 -            90,39                -       tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Borusan Oto  (1)      29,05          29,05          43,08          43,03     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Borusan Otomotiv (1)      21,25          21,25          41,31          41,24     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Borusan Oto Kıbrıs (1)            -                 -            42,19          42,14     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Borusan Otomotiv Pazarlama (1)      21,25          21,25          41,31          41,24     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Borusan Otomotiv Premium Kiralama (1)      21,25          21,25          41,30          41,24     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
BOM Motor Sporları ve Ticaret A.Ş. (6)            -                 -            43,08                -       tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Yedigöl (7)        0,03            0,03          49,98          50,00     özkaynaktan pay alma özkaynaktan pay alma
Hidiv (7)        0,02            0,02          49,96          49,98     özkaynaktan pay alma özkaynaktan pay alma
Borusan Enerji (7)      49,25          49,25          49,95          49,97     özkaynaktan pay alma özkaynaktan pay alma
Kuzey Rüzgarı (7)        0,02            0,02          49,96          49,98     özkaynaktan pay alma özkaynaktan pay alma
Alenka Enerji Üretim ve Yatırım A.Ş. (7)        0,01            0,01          49,96          49,97     özkaynaktan pay alma özkaynaktan pay alma

Borusan Holding 
A.Ş.'nin doğrudan 

hisse oranı

Borusan Holding 
A.Ş.'nin nihai hisse 

oranı Konsolidasyon yöntemi

 
((1) Bu bağlı ortaklıklar aşağıdaki esaslara göre konsolide edilmektedir: 
      a) bir anlaşma kapsamında işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme yetkisi; veya, 
      b) yönetim kurulu veya eşdeğer yönetim organı üyelerinin çoğunluğunu atama veya görevden alma yetkisi; veya, 
      c) oyların çoğunluğunu yönetim kurulu veya eşdeğer yönetim organı toplantılarında kullanma yetkisi. 
(2) Borusan Tube Products SA, 11 Haziran 2021 tarihinde kurulmuştur. 
(3) Borusan Yatırım, 2021 yılında BMGS hisselerinin bir kısmını Borusan Holding'den satın almıştır. 
(4) Kipaş, 1 Nisan 2021 tarihinde tasfiye edilmiştir. 
(5) Borusan Machinery Switzerland AG, 16 Kasım 2021 tarihinde kurulmuştur. 
(6) BOM Motor Sporları ve Ticaret A.Ş. 17 Mart 2021 tarihinde kurulmuştur. 
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
3.3 Uygulanan Konsolidasyon Esasları (devamı) 
 
 
 

2021 (%) 2020 (%) 2021 (%) 2020 (%) 2021 (%) 2020 (%)
Baltalimanı (7)        0,02            0,02          49,96          49,98      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
Beylerbeyi (7)        0,25            0,25          50,40          50,43      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
Balabanlı (7)        0,01            0,01          49,96          49,97      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
Maray (7)        0,10            0,10          50,02          50,04      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
Bandırma (7)        0,01            0,01          49,96          49,98      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
Boylam (7)        0,60            0,20          50,35          50,37      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
Fuatres (7)        0,05            0,05          49,98          49,99      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
Pelit Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş. (7)  -  -      49,95          49,97      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
Birincil Yenilenebilir Enerji (7)            -                 -            49,95          49,97      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
İkincil Yenilenebilir Enerji (7)            -                 -            49,95          49,97      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
Baranges Elektrik Üretim A.Ş. (7)        1,00            1,00          50,45          50,47      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
Çinili Res Üretim San. Ve Tic. A.Ş. (7)        0,50            0,50          50,20          50,22      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
Efil Enerji Üretim Tic.ve San. A.Ş. (7)        0,05            0,05          49,98          49,99      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
Epsilonges Elektrik Üretim A.Ş. (7)            -                 -            50,45          50,47      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırım A.Ş. (7)        0,20            0,20          50,05          50,07      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
Gem Wind Enerji San. Tic. A.Ş. (7)        0,50            0,50          50,20          50,22      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
Has Mutlu Güneş Enerjisi San. Ve Tic. Ltd. Şti. (7)        1,00            1,00          50,45          50,47      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
LS Güneş Enerji Üretim A.Ş. (7)        0,10            0,10          50,00          50,02      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
Neptünges Elektrik Üretim A.Ş. (7)            -                 -            50,45          50,47      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
Neptünges Güneş Enerjisi Yatırımları A.Ş. (7)        0,20            0,20          50,05          50,07      özkaynaktan pay alma  özkaynaktan pay alma 
Borusan Araç Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.      40,50          40,50          96,79          96,77      tam konsodilasyon  tam konsodilasyon 
Ezine            -                 -            99,26          99,26      tam konsodilasyon  tam konsodilasyon 
Trakya            -                 -            99,26          99,26      tam konsodilasyon  tam konsodilasyon 
Sincan            -                 -            99,26          99,26      tam konsodilasyon  tam konsodilasyon 
Dardanos B.V            -                 -            99,26          99,26      tam konsodilasyon  tam konsodilasyon 
Bendis B.V            -                 -            99,26          99,26      tam konsodilasyon  tam konsodilasyon 
Tarhunt B.V            -                 -            99,26          99,26      tam konsodilasyon  tam konsodilasyon 
CFI International B.V            -                 -            99,26          99,26      tam konsodilasyon  tam konsodilasyon 
SFI International B.V            -                 -            99,26          99,26      tam konsodilasyon  tam konsodilasyon 
TFI International B.V            -                 -            99,26          99,26      tam konsodilasyon  tam konsodilasyon 
Borusan Lojistik      57,75          57,75          82,81          82,77      tam konsodilasyon  tam konsodilasyon 
Borusan Logistics International Europe GmbH            -                 -            82,81          82,77      tam konsodilasyon  tam konsodilasyon 
Eta Elektronik            -                 -            82,81          82,77      tam konsodilasyon  tam konsodilasyon 
Borusan Logistics International Algeria SPA            -                 -            82,81          82,77      tam konsodilasyon  tam konsodilasyon 
Borusan Logistics International Netherlands BV (8)            -                 -                 -            82,77      tam konsodilasyon  tam konsodilasyon 
Borusan Logistics International Kazakhstan Limited
   Liability Partnership            -                 -            82,81          82,77     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Bukoli Taşımacılık A.Ş.            -                 -            82,81          82,77     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Daybreak Global Logistics Company Limited            -                 -            82,81          82,77     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Otomax        0,48            0,48          93,31          93,26     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Supsan        7,96            7,96          54,68          54,66     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Borusan Teknoloji            -                 -            94,70          94,66     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Borusan Yatırım      37,23          38,66          70,14          69,90     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Borusan Teknoloji Geliştirme ve Arge A.Ş.    100,00        100,00        100,00        100,00     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Borusan Yönetim Danışmanlığı ve Yatırım Ltd Şti. (9)            -          100,00               -          100,00     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Birlik Yönetim Danışmanlığı ve Yatırım Ltd Şti. (9)            -          100,00               -          100,00     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Dijital Parça Platformu Satış ve Ticaret A.Ş.      48,51          46,57          93,99          93,97     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Taşımacılık A.Ş.      57,75          57,75          82,81          82,77     tam konsodilasyon tam konsodilasyon
Fan Holding SARL (10)            -                 -                 -            99,26     tam konsodilasyon tam konsodilasyon

Borusan Holding 
A.Ş.'nin nihai hisse 

oranı Konsolidasyon yöntemi

Borusan Holding 
A.Ş.'nin doğrudan 

hisse oranı

 
 
(7) Tüm enerji yatırımları, grubun ortak girişimidir. 
(8) Borusan Logistics International Netherlands BV, 31 Mart 2021 tarihinde tasfiye edilmiştir. 
(9) Birlik Yönetim Danışmanlığı ve Yatırım Ltd Şti ve Borusan Yönetim Danışmanlığı ve Yatırım Ltd. Şti. 14 Temmuz 2021'de Borusan Holding ile birleşmiştir. 
(10) Fan Holding SARL, 14 Aralık 2021 tarihinde tasfiye edilmiştir. 
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
3.4 Yabancı Para Çevrimi 

 
Konsolide finansal tablolar, Holding’in işlevsel para birimi ve sunum para birimi olan ABD Doları olarak 
sunulmaktadır. Grup’taki her bir bağlı ortaklık, işlevsel para birimini kendi belirlemekte ve her bir bağlı 
ortaklığın mali tablolarında yer alan kalemler o işlevsel para birimi cinsinden ifade edilmektedir. ABD Doları, 
Grup operasyonlarında ağırlıklı olarak kullanılmakta ve başka bir deyişle Grup operasyonları üzerinde önemli bir 
etkiye sahip bulunmaktadır. ABD Doları ayrıca, Grup için önemlilik arz eden durum ve olayların ekonomik 
temelini yansıtmaktadır. Bu yüzden Grup şirketleri genel olarak, işlevsel para birimi olarak ABD Doları’nı 
kullanmaktadır. Mali tablo değerlemesi için seçilen işlevsel para biriminden başka tüm diğer para birimleri 
yabancı para birimi olarak kabul edilmektedir. 
 
Grup’un içinde bulunduğu ekonomik ortam ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi sonucunda, Grup’un bazı 
iştirakleri, UMS 21 Kur Değişiminin Etkiler uyarınca, aşağıdaki sebeplere dayanarak işlevsel para biriminin 
ABD Doları olmasına karar vermiştir. 
 

• Grup şirketlerinin satın alma ve satış fiyatları ile esas hizmet ve ürünleri çoğunlukla ABD Doları cinsinden 
belirlenmektedir, 

 

• Grup şirketlerinin borçlanma cinsi ve ilgili borçlanma giderlerinin büyük bir çoğunluğu ABD Doları’dır. 
 
Yabancı para cinsinden işlemler, ilk olarak, işlem tarihinde geçerli olan işlevsel para birimi kurundan kayıtlara 
yansıtılır. Yabancı para cinsinden olan parasal aktif ve pasifler, bilanço tarihindeki işlevsel para birimi kurundan 
değerlenmektedir. Yabancı para çevriminden doğan farklar, konsolide gelir tablosunda çevrim karı / (zararı) 
hesabında yer alır. Yabancı para cinsinden tarihi maliyet esasına göre değerlenen parasal olmayan finansal tablo 
kalemleri ve özsermaye hesapları (kar ve zarar hariç) ise işlemlerin gerçekleştiği tarihteki kur ile değerlenir. 
 
Raporlama tarihi itibarıyla, iştiraklerin aktif ve pasifleri Borusan Holding A.Ş.’nin sunum para birimine (ABD 
Doları) bilanço tarihinde geçerli olan kur ile gelir tabloları ise yıl içindeki ortalama kurlar ile çevrilmiştir. 
 
Çevrimden kaynaklanan kur farkları diğer kapsamlı gelirlerin altında yabancı para çevrim farkları olarak 
gösterilmektedir. Bu iştiraklerin elden çıkarılması durumunda, ilgili bağlı ortaklığa ait diğer kapsamlı gelirler 
altında gösterilen tutar kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. 
 
Geçtiğimiz iki sene için Türkiye genelinde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyat endeksi 
(ÜFE) ve T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan TL – ABD Doları kurları aşağıda belirtilmiştir: 
 

Yıl Sonu
TL/ABD TL/ABD Doları Enflasyon Oranı

Yıl Doları Kuru Yıllık Değişim (ÜFE)

2020 7,3405 23,57 14,6
2021 13,3290 76,79 36,08

%

 
 
3.5 İşletme Birleşmesi 

 
İşletme satın alımları, satın alım yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. Bir işletme birleşmesinde transfer 
edilen bedel, gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür; transfer edilen bedel, edinen işletme tarafından transfer 
edilen varlıkların birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerlerinin, edinen işletme tarafından edinilen işletmenin 
önceki sahiplerine karşı üstlenilen borçların ve edinen işletme tarafından çıkarılan özkaynak paylarının toplamı 
olarak hesaplanır. Satın alıma ilişkin maliyetler genellikle oluştukları anda kar veya zarar olarak 
muhasebeleştirilir.  
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
3.5 İşletme Birleşmesi (devamı) 

 
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ile üstlenilen yükümlülükler, satın alım tarihinde gerçeğe uygun değerleri 
üzerinden muhasebeleştirilir. Aşağıda belirtilenler bu şekilde muhasebeleştirilmez: 
 

• Ertelenmiş vergi varlıkları ya da yükümlülükleri veya çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin varlık ya da 
yükümlülükler, sırasıyla, UMS 12 Gelir Vergisi ve UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standartları 
uyarınca hesaplanarak, muhasebeleştirilir; 

 

• Satın alınan işletmenin hisse bazlı ödeme anlaşmaları ya da Grup’un satın alınan işletmenin hisse bazlı 
ödeme anlaşmalarının yerine geçmesi amacıyla imzaladığı hisse bazlı ödeme anlaşmaları ile ilişkili 
yükümlülükler ya da özkaynak araçları, satın alım tarihinde UFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme Anlaşmaları 
standardı uyarınca muhasebeleştirilir; ve 
 

• UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardı uyarınca satış 
amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan varlıklar (ya da elden çıkarma grupları) UFRS 5’de belirtilen 
kurallara göre muhasebeleştirilir. 

 
Şerefiye, satın alım için transfer edilen bedelin, satın alınan işletmedeki varsa kontrol gücü olmayan payların ve, 
varsa, aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin daha önceden elinde bulundurduğu 
edinilen işletmedeki özkaynak paylarının gerçeğe uygun değeri toplamının, satın alınan işletmenin satın alma 
tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarını aşan tutar olarak 
hesaplanır. Yeniden değerlendirme sonrasında satın alınan işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen 
varlıklarının ve üstlenilen tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarının, devredilen satın alma bedelinin, satın 
alınan işletmedeki kontrol gücü olmayan payların ve, varsa, satın alma öncesinde satın alınan işletmedeki 
payların gerçeğe uygun değeri toplamını aşması durumunda, bu tutar pazarlıklı satın almadan kaynaklanan 
kazanç olarak doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. 

 

Hissedar paylarını temsil eden ve sahiplerine tasfiye durumunda işletmenin net varlıklarının belli bir oranda pay 
hakkını veren kontrol gücü olmayan paylar, ilk olarak ya gerçeğe uygun değerleri üzerinden ya da satın alınan 
işletmenin tanımlanabilir net varlıklarının kontrol gücü olmayan paylar oranında muhasebeleştirilen tutarları 
üzerinden ölçülür. Ölçüm esası, her bir işleme göre belirlenir. Diğer kontrol gücü olmayan pay türleri gerçeğe 
uygun değere göre ya da, uygulanabilir olduğu durumlarda, bir başka UFRS standardında belirtilen yöntemler 
uyarınca ölçülür. 
 

Bir işletme birleşmesinde Grup tarafından transfer edilen bedelin, koşullu bedeli de içerdiği durumlarda, koşullu 
bedel satın alım tarihindeki gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülür ve işletme birleşmesinde transfer edilen 
bedele dahil edilir. Ölçme dönemi içerisinde ortaya çıkan ek bilgilerin sonucunda koşullu bedelin gerçeğe uygun 
değerinde düzeltme yapılması gerekiyorsa, bu düzeltme şerefiyeden geçmişe dönük olarak düzeltilir. Ölçme 
dönemi, birleşme tarihinden sonraki, edinen işletmenin işletme birleşmesinde muhasebeleştirdiği geçici tutarları 
düzeltebildiği dönemdir. Bu dönem satın alım tarihinden itibaren 1 yıldan fazla olamaz. 
 

Ölçme dönemi düzeltmeleri olarak nitelendirilmeyen koşullu bedelin gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler 
için uygulanan sonraki muhasebeleştirme işlemleri, koşullu bedel için yapılan sınıflandırma şekline göre değişir. 
Özkaynak olarak sınıflandırılmış koşullu bedel yeniden ölçülmez ve buna ilişkin sonradan yapılan ödeme, 
özkaynak içerisinde muhasebeleştirilir. Varlık ya da borç olarak sınıflandırılan koşullu bedelin Finansal araç 
niteliğinde olması ve UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm standardı kapsamında bulunması 
durumunda, söz konusu koşullu bedel gerçeğe uygun değerinden ölçülür ve değişiklikten kaynaklanan kazanç ya 
da kayıp, kâr veya zararda ya da diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. UMS 39 kapsamında olmayanlar ise, 
UMS 37 Karşılıklar veya diğer uygun UFRS’ler uyarınca muhasebeleştirilir.  
 

Aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde Grup’un satın alınan işletmede önceden sahip olduğu 
özkaynak payı gerçeğe uygun değere getirmek için satın alım tarihinde (yani Grup’un kontrolü ele aldığı tarihte) 
yeniden ölçülür ve varsa, ortaya çıkan kazanç/zarar, kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Satın alım tarihi 
öncesinde diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilen satın alınan işletmenin payından kaynaklanan tutarlar, 
söz konusu payların elden çıkarıldığı varsayımı altında kar/zarara aktarılır.  
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
3.5 İşletme Birleşmesi (devamı) 

 
İşletme birleşmesi ile ilgili satın alma muhasebesinin birleşmenin gerçekleştiği raporlama tarihinin sonunda 
tamamlanamadığı durumlarda, Grup muhasebeleştirme işleminin tamamlanamadığı kalemler için geçici tutarlar 
raporlar. Bu geçici raporlanan tutarlar, ölçüm döneminde düzeltilir ya da satın alım tarihinde muhasebeleştirilen 
tutarlar üzerinde etkisi olabilecek ve bu tarihte ortaya çıkan olaylar ve durumlar ile ilgili olarak elde edilen yeni 
bilgileri yansıtmak amacıyla fazladan varlık veya yükümlülük muhasebeleştirilir.  
 

3.6 Şerefiye 
 
Satın alım işleminde oluşan şerefiye tutarı, varsa, değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonra satın alım 
tarihindeki maliyet değeriyle değerlenir.  
 
Değer düşüklüğü testi için, şerefiye Grup’un birleşmenin getirdiği sinerjiden fayda sağlamayı bekleyen nakit 
üreten birimlerine (ya da nakit üreten birim gruplarına) dağıtılır. 
 
Şerefiyenin tahsis edildiği nakit üreten birimi, her yıl değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Birimin değer 
düşüklüğüne uğradığını gösteren belirtilerin olması durumunda ise değer düşüklüğü testi daha sık yapılır. Nakit 
üreten birimin geri kazanılabilir tutarı defter değerinden düşük ise, değer düşüklüğü karşılığı ilk olarak birime 
tahsis edilen şerefiyeden ayrılır, ardından birim içindeki varlıkların defter değeri düşürülür. Şerefiye için ayrılan 
değer düşüklüğü karşılığı, doğrudan konsolide kapsamlı gelir tablosundaki kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. 
Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı sonraki dönemlerde iptal edilmez.  
 
İlgili nakit üreten birimin satışı sırasında, şerefiye için belirlenen tutar, satış işleminde kar/zararın hesaplamasına 
dahil edilir. 
 

3.7  İlişkili Taraflar 
 
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Grup ile ilişkili sayılır:  
 
(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:  
 

(i) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında 
bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere); 

(ii) Grup üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya  
(iii) Grup üzerinde ortak kontrole sahip olması;  

 
(b) Tarafın, Grup’un bir iştiraki olması;  
 
(c) Tarafın, Grup’un ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması; 
 
(d) Tarafın, Grup’un veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;  
 
(e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;  
 
(f)  Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de bahsedilen 

herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması;  
 
İlişkili taraflarla yapılan işlem ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel 
karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.  
 
İlişkili taraflarla yapılan işlemler ve bakiyeler ile ilgili dipnotlar Not 34’te verilmiştir.  
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
3.8 Stoklar 

 
Stoklar, stok değer düşük karşılığı ayrıldıktan sonra net gerçekleşebilir değer veya maliyet değerinden düşük 
olanı ile değerlenmiştir. Maliyet, üretim şekline bağlı olarak aylık ağırlıklı ortalama veya özel maliyet metoduna 
göre hesaplanmıştır. Mamül ve yarı mamüllerin maliyetine, ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve değişken ve 
sabit genel üretim giderleri normal faaliyet kapasitesi göz önünde tutularak belli oranlarda dahil edilmiştir. Net 
gerçekleşebilir değer, tahmini satış fiyatından stokları satışa hazır hale getirebilmek için yapılan her türlü tahmin 
edilen masraf ve pazarlama ve satış giderleri düşüldükten sonraki değerdir. Kullanılamaz durumdaki stoklar ise 
kayıtlardan çıkarılmıştır. Stokların kayıtlardan çıkarılmasına neden olan durum ortadan kalktığında veya net 
gerçekleşebilir değerde bir artış olduğuna dair açık bir gösterge bulunduğunda kayıtlardan çıkarılan tutar geri 
çevrilir. Geri çevrilecek tutar başlangıçta kayıtlardan çıkarılan tutarı aşamaz. 

 
3.9 Maddi Duran Varlıklar 

 
Maddi duran varlıklar başlangıç olarak, günlük bakım onarım giderleri hariç olmak suretiyle, maliyet değerinden 
birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığı düşüldükten sonraki değeriyle gösterilmiştir. İlk olarak kayda 
alınan maliyet değerleri, maddi duran varlıkların, kayda alım kriterlerini sağlaması durumunda oluştuğu andaki 
yenileme maliyetlerini içermektedir. Başlangıç maliyet değerini takiben, arazi, bina, çelik ve çelik boru makine 
ve ekipman yeniden değerleme tarihindeki rayiç bedel değeri olan yeniden değerlenmiş tutarlarından, daha sonra 
gerçekleşen birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığı düşülmüş değeriyle taşınır.  
 
Maddi duran varlıkların taşınan değerleri, olayların veya koşullardaki değişikliklerin, taşınan değerlerin paraya 
çevrilemeyeceğine işaret etmesi durumunda, değer düşüklüğü olup olmadığının tespiti amacıyla incelenir. 
Taşınan değerin, paraya çevrilebilecek değeri aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı konsolide kapsamlı 
gelir tablosuna yansıtılır. Ancak, varlığın taşınan değerindeki azalma, o varlık ile ilgili özsermayenin altında 
yeniden değerleme fonu olması durumunda öncelikle ilgili fondan düşülür. Paraya çevrilebilecek değer, bir 
varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, bir varlığın kullanımından ve 
ekonomik ömrü sonunda satılmasından elde edilmesi öngörülen gelecekteki nakit akımlarının şimdiki değerini, 
net satış fiyatı ise, satış hasılatından satış maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarı yansıtmaktadır. Paraya 
çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir kıymet için, belirlenemiyorsa kıymetin dahil olduğu nakit akımını 
sağlayan grup için tahmin edilir. Bir varlık için geçmiş yıllarda ayrılan değer düşüklüğünün ortadan kalkması ya 
da azalması durumunda, değer düşüklüğü karşılığı ters çevrilir. Ters çevrilen tutar konsolide kapsamlı gelir 
tablosuna yansıtılır.  
 
Yeniden değerlenmiş tutarlarıyla taşınan maddi duran varlıklar, taşınan değerin rayiç değerden farklılaşmamasını 
sağlayacak sıklıkta değerlemeye tabi tutulurlar.  
 
Yeniden değerleme artışları konsolide kapsamlı gelir tablosunda yeniden değerleme fonunda muhasebeleştirilir.  
 
Maddi duran varlıkların yeniden değerlenmiş tutarları ile maliyet bedelleri üzerinden hesaplanan amortismanlar 
arasındaki fark maddi duran varlığın kullanıldığı her yıl için yeniden değerleme fonundan birikmiş karlara 
transfer edilmektedir. Ayrıca, yeniden değerleme tarihindeki birikmiş amortismanlar, maddi duran varlıkların 
taşınan brüt değerlerinden netlenmekte ve net tutar maddi duran varlığın yeniden değerlenmiş tutarına 
getirilmektedir. Yeniden değerlenmiş varlıkların satılması durumunda, bu varlığa ait yeniden değerleme fonu 
birikmiş karlara aktarılır.  
 
Bir maddi duran varlık, satılması veya kullanımı ya da satışıyla beklenen gelecekteki ekonomik faydaların 
ortadan kalkması durumunda kayıtlardan çıkarılır. Varlıkların elden çıkarılmasından elde edilecek kar ya da 
zarar (satıştan elde edilecek net nakit ile varlığın taşınan değeri arasındaki fark), varlığın elden çıkarıldığı yılda 
gelir tablosuna yansıtılır.  
 

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
 
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları) 
 

 
22 

3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 

3.9 Maddi Duran Varlıklar (devamı) 
 
Amortismana tabi tutulan varlıklar, maliyetleri veya yeniden değerlenmiş tutarları üzerinden tahmini ekonomik 
ömürlerine dayanan oranlarla amortismana tabi tutulur. Tahmini ekonomik ömürleri ve kullanılan amortisman 
metotları aşağıdaki gibidir: 

Yıl Metod

Binalar 15 - 50 Doğrusal
Makine ve teçhizat 5 - 40 Doğrusal
Demirbaşlar 3 - 5 Doğrusal
Taşıt araçları 3 - 8 Doğrusal
Diğer maddi duran varlıklar 3 - 10 Doğrusal
Özel maliyetler kira süresince Doğrusal  

 
3.10 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

 
Maddi olmayan duran varlıklar başlıca bilgisayar yazılımları, enerji lisansları ve lisans başvuruları ile ilgili 
haklardan oluşan varlıklar olup ilk olarak alış fiyatından değerlenmiştir. Maddi olmayan duran varlıklar 
gelecekte ekonomik fayda elde edilebilmesi ve maliyetin doğru bir şekilde belirlenebilmesi durumunda 
aktifleştirilirler. İlk kayıt sonrasında maddi olmayan duran varlıklar, maliyetten birikmiş itfa payı ve birikmiş 
değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonraki değerleriyle gösterilmektedir. İşletme bünyesinde oluşan 
geliştirme maliyetleri dışındaki maddi olmayan duran varlıklar aktifleştirilmemekte ve gerçekleştikleri yılda gelir 
tablosuna gider olarak yansıtılmaktadır. Maddi olmayan duran varlıkların ekonomik ömürleri belirli süreli ya da 
süresiz olarak belirlenmektedir. Belirli süreli maddi olmayan duran varlıklar, enerji lisansları haricinde tahmin 
edilen ekonomik ömürleri üzerinden, doğrusal amortisman metodu ile itfa edilirler (3 – 15 yıl). Belirli süreli 
ekonomik ömrü olan maddi olmayan duran varlıklar için itfa periyodu veya itfa metodu her yıl, en az bir kere 
incelenmektedir. Beklenen kullanım ömürlerindeki veya maddi olmayan duran varlıktan elde edilecek faydalarda 
oluşabilecek değişiklikler, itfa metodunun ya da periyodunun değiştirilmesi olarak değerlendirilip, muhasebe 
politikalarındaki değişiklik şeklinde muhasebeleştirilir. Belirli süreli ekonomik ömrü olan maddi olmayan duran 
varlıkların itfa giderleri gelir tablosunda maddi olmayan duran varlığın işlevi ile uyumlu şekilde gider olarak 
kaydedilir. 

 
Süresiz kullanım ömrüne sahip maddi olmayan duran varlıklar, itfa edilmemekte, ancak değer düşüklüğü 
açısından her bir maddi olmayan duran varlık için ya da her bir nakit akımı sağlayan birim seviyesinde her yıl 
incelenmektedir. Süresiz kullanım ömrüne sahip maddi olmayan duran varlıklar kullanım ömürlerinin süresiz 
olmasının desteklenebilir olup olmadığının belirlenmesi amacıyla ekonomik ömürleri her yıl incelenir. Eğer 
kullanım ömrünün değiştirilmesi gerekli görülürse, süresiz kullanım ömründen süreli kullanım ömrüne geçiş 
ileriye yönelik şekilde yapılır.  

 

Maddi olmayan duran varlıkların taşınan değerleri, olayların ya da koşullardaki değişikliklerin, taşınan değerin 
paraya çevrilebilecek durumda olmadığına işaret etmesi durumunda değer düşüklüğü açışından incelenir.  
 

Maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılmasından elde edilen kar ya da zarar, maddi duran varlığın 
satışından elde edilecek net nakit ile varlığın taşınan değeri arasındaki farktır ve varlık elden çıkarıldığı zaman 
kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. 
 

İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar 
 

İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen ve şerefiyeden ayrı olarak tanımlanan maddi olmayan duran varlıklar 
(müşteri listesi), satın alma tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilir. Satın alım maliyeti olarak 
kabul edilir.  
 

İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında 
ayrı olarak satın alınan maddi olmayan duran varlıklar gibi maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve 
birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Müşteri listesi, tahmini kullanım 
ömrü olan 10 yıl üzerinden doğrusal amortisman metodu ile itfa edilir. 
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3.11 Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler 

 
Duran varlıklar veya elden çıkarılacak gruplar, ilgili varlıkların faaliyetlerde kullanımından ziyade satış işlemi 
vasıtasıyla geri kazanılabilir olduğu durumlarda, “satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar” olarak 
sınıflandırılır ve defter değerinin veya satışın tamamlanması ile ilgili giderler düşüldükten sonra kalan rayiç 
değerinin düşük olanı ile değerlenirler. Bu kriter satışın kuvvetle muhtemel olduğu ya da satılacak varlık 
grubunun mevcut haliyle hemen satışa hazır olduğu durumlarda dikkate alınır. Yönetim, sınıflama tarihinden 
sonra bir yıl içinde taahhüt ettiği satışı tamamlamalıdır.  
 
Satıştan sonra Grup’un elinde kontrol gücü olmayan pay kalacak olsa dahi, durdurulan faaliyetlerden elde edilen 
gelir ve giderler, konsolide kapsamlı gelir tablosunda vergi öncesi kara kadar olmak üzere sürdürülen 
faaliyetlerden elde edilen gelir ve giderlerden geçmiş dönemle karşılaştırmalı olarak ayrı raporlanmalıdır. Vergi 
öncesi kar/zarar kapsamlı gelir tablosunda ayrı olarak raporlanmalıdır. 
 
Maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar olarak 
sınıflandıktan sonra amorti ve itfa edilmezler. 
 

3.12 Varlıkların Değer Düşüklüğü 
 
Grup her raporlama döneminde varlıklarda değer düşüklüğü ayrılmasını gerektiren bir durum olup olmadığını 
incelemektedir. Böyle bir durumun belirlenmesi halinde veya varlık için her yıl değer düşüklüğü olup 
olmadığına dair test yapılması gerekliliği varsa, Grup, varlığın paraya çevrilebilecek değerine yönelik 
tahminlerde bulunur. Varlığın paraya çevrilebilecek tutarı, varlığın ya da nakit akımı sağlayan birimin rayiç 
bedelinden satış maliyetleri düşüldükten sonraki değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır ve eğer varlık 
diğer varlıklardan ya da varlık gruplarından tamamen bağımsız nakit girişleri yaratmıyorsa, her bir varlık için 
belirlenir. Varlığın taşınan değerinin paraya çevrilebilecek tutarını aşması durumunda varlıkta değer düşüklüğü 
oluşmuş olarak kabul edilmekte ve varlık paraya çevrilebilecek değerine getirilmektedir. Kullanım değeri, 
tahmin edilen gerçekleşebilecek nakit akımlarının, paranın zaman değeri ile ilgili piyasa değerlendirmelerini ve 
varlığa özgü riskleri yansıtan bir vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine getirilmesiyle 
belirlenmektedir. Devam eden faaliyetlere ilişkin değer düşüklüğü, sabit kıymetin daha önceden değerlenip, söz 
konusu değer artışının diğer kapsamlı gelire dahil edilmesi haricinde, ilgili varlığın işlevine göre kapsamlı gelir 
tablosunda ilgili olduğu gider kategorisine kaydedilir. 
 
Her raporlama döneminde daha önce ayrılmış olan değer düşüklüğü karşılığının geçerli olup olmadığı veya 
azalıp azalmadığı ile ilgili değerlendirme yapılmaktadır. Böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda, paraya 
çevrilebilecek değer tahmin edilmektedir. Daha önce ayrılmış olan değer düşüklüğü karşılığı, ancak en son değer 
düşüklüğü ayrıldıktan sonra, varlığın paraya çevrilebilecek değerinin belirlenmesinde kullanılan tahminlerin 
değişmesi durumunda ters çevrilebilir. Bu durumda, varlığın taşınan değeri paraya çevrilebilecek değerine 
getirilecek şekilde artırılır. Bu tutar, daha önceki yıllarda bu varlık için değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasaydı 
taşıyacağı değerden amortisman netlenmiş tutardan fazla olamaz. Değer düşüklüğü karşılığının ters 
çevrilmesinin gelir tablosuna yansıtılması ancak varlığın yeniden değerlenmiş tutardan taşınması ve bu tutarın 
yeniden değerleme artışı olarak muhasebeleştirilmesi söz konusu olmadığı durumda mümkündür. Değer 
düşüklüğü karşılığının ters çevrilmesinin gelir tablosuna yansıtılmasından sonra amortisman gideri, varlığın 
revize edilmiş taşınan değerinden, hurda değeri düşüldükten sonra, geri kalan kullanım ömrü boyunca, sistematik 
olarak amorti edilmesi ile hesaplanır. 
 

Şerefiye ve belirsiz süreli faydalı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar 
 

Şerefiye yıllık olarak (31 Aralık’ta) veya şartlar taşınan değerin değer düşüklüğüne uğrayabileceğini gösterdiği 
durumlarda değer düşüklüğü testine tabi tutulur. 
 
Şerefiye için değer düşüklüğü, şerefiye ile ilgili olan her nakit yaratan birimin (veya nakit üreten birimler grubu) 
geri kazanılabilir tutarını değerlendirerek belirlenir. Nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarının taşınan 
değerinden daha az olduğu takdirde, bir değer düşüklüğü kaydedilir. Şerefiye ile ilgili değer düşüklüğü gelecek 
dönemlerde geri çevrilemez. 
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3.13 Finansal Araçlar 
 

Finansal varlıklar ve yükümlülükler, Grup finansal aracın sözleşmeden doğan karşılıklarına taraf olduğunda 
Grup’un finansal durum tablosunda muhasebeleştirilir. Finansal varlıklar ve yükümlülükler ilk olarak gerçeğe 
uygun değerleri üzerinden ölçülür. Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin (gerçeğe uygun değer değişimi kar veya 
zarara yansıtılan finansal varlık ve yükümlülükler hariç) edinimi veya ihracıyla doğrudan ilişkili olan işlem 
maliyetleri, uygun bir şekilde ilk muhasebeleştirmede o finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun 
değerine eklenir veya bu değerden çıkarılır. Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin edinimi veya ihracıyla 
doğrudan ilişkili olan işlem maliyetleri direk olarak kar veya zarara yansıtılır. 
 
Finansal varlıklar 
 
Normal yoldan alınıp satılan finansal varlıklar işlem teslim tarihi tarihinde kayıtlara alınır veya çıkartılır.  
 
Grup, finansal varlıklarını (a) Finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş modeli, (b) Finansal 
varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliklerini esas alarak sonraki muhasebeleştirmede itfa edilmiş 
maliyeti üzerinden, gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak veya gerçeğe uygun değer 
değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırır. İşletme sadece finansal varlıkların yönetimi 
için kullandığı iş modelini değiştirdiğinde, bu değişiklikten etkilenen tüm finansal varlıkları yeniden 
sınıflandırır. Finansal varlıkların yeniden sınıflandırılması, yeniden sınıflandırma tarihinden itibaren ileriye 
yönelik olarak uygulanır. Bu tür durumlarda, daha önce finansal tablolara alınmış olan kazanç, kayıp (değer 
düşüklüğü kazanç ya da kayıpları dâhil) veya faizler için herhangi düzeltme yapılmaz. 
 
Finansal varlıkların sınıflandırılması 
 
Aşağıdaki koşulları sağlayan finansal varlıklar sonradan itfa edilmiş maliyetleri üzerinden ölçülür: 
 

• finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli kapsamında 
elde tutulması; ve 

• finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 
kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 

 
Aşağıdaki koşulları sağlayan finansal varlıklar ise gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire 
yansıtılarak ölçülür:  
 

• finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlığın satılmasını 
amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulması; ve 

• finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 
kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 

 
Bir finansal varlık, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire 
yansıtılarak ölçülmüyorsa, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülür. 
 
İlk defa finansal tablolara almada Grup, ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak aracına yapılan yatırımını 
gerçeğe uygun değerindeki sonraki değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması konusunda, geri 
dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir. 
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3.13 Finansal Araçlar (devamı) 
 

Finansal varlıklar (devamı) 
 
(i) İtfa edilmiş maliyet ve etkin faiz yöntemi 
 
İtfa edilmiş maliyeti üzerinden gösterilen finansal varlıklara ilişkin faiz geliri etkin faiz yöntemi kullanılarak 
hesaplanır. Etkin faiz yöntemi bir borçlanma aracının itfa edilmiş maliyetini hesaplama ve faiz gelirini ilgili 
döneme dağıtma yöntemidir. Bu gelir, aşağıdakiler dışında, finansal varlığın brüt defter değerine etkin faiz oranı 
uygulanarak hesaplanır:  
 
(a) Satın alındığında veya oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlıklar. Bu tür finansal 
varlıklar için işletme, ilk defa finansal tablolara alınmasından itibaren, finansal varlığın itfa edilmiş maliyetine 
krediye göre düzeltilmiş etkin faiz oranını uygular.  
(b) Satın alındığında veya oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlık olmayan ancak 
sonradan kredi-değer düşüklüğüne uğramış finansal varlık haline gelen finansal varlıklar. Bu tür finansal 
varlıklar için işletme, sonraki raporlama dönemlerinde, varlığın itfa edilmiş maliyetine etkin faiz oranını uygular. 
 
Faiz geliri, sonraki muhasebeleştirmede itfa edilmiş maliyetleri ve gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı 
gelire yansıtılmış borçlanma araçları için etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. 
 
(ii) Gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılan özkaynak araçları 
 
İlk defa finansal tablolara almada Grup, ticari amaçla elde tutulmayan her bir özkaynak aracına yapılan 
yatırımını gerçeğe uygun değerindeki sonraki değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması konusunda, geri 
dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir.  
 
Bir finansal varlık aşağıdaki durumlarda ticari amaçla elde tutulduğu varsayılır: 
 

• yakın bir tarihte satılma amacıyla edinilmişse; veya 
• ilk defa finansal tablolara alınma sırasında Grup’un birlikte yönettiği belirli finansal araçlardan oluşan 

portföyün bir parçasıysa ve son zamanlarda Grup’un kısa dönemde kar etme konusunda eğilimi 
bulunduğu yönünde kanıt bulunmaktaysa; veya  

• türev araçsa (finansal teminat sözleşmesi veya tanımlanmış ve etkin korunma aracı olan türev araçlar 
hariç). 

 
Gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılan özkaynak araçlarına yapılan yatırımlar 
başlangıçta gerçeğe uygun değeri üzerine işlem maliyetleri eklenerek ölçülür. Daha sonra, gerçeğe uygun 
değerdeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve kayıplar diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilip yeniden 
değerleme fonunda birikirler. Özkaynak yatırımlarının elden çıkarılması durumunda, birikmiş olan toplam 
kazanç veya kayıp birikmiş karlara aktarılır. 
 
Özkaynak araçlarından elde edilen temettüler, yatırım maliyetinin bir kısmının geri kazanılması niteliğinde 
olmadığı sürece UFRS 9 uyarınca kar veya zararda muhasebeleştirilir.  
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
3.13 Finansal Araçlar (devamı) 
 

Finansal varlıklar (devamı) 
 
Kur farkı kazanç ve kayıpları 
 
Finansal varlıkların yabancı para cinsinden gösterilen defter değeri, ilgili yabancı para birimiyle belirlenir ve her 
raporlama döneminin sonunda geçerli kurdan çevrilir. Özellikle,  
 

• itfa edilmiş maliyetinden gösterilen ve tanımlanmış bir riskten korunma işleminin bir parçası olmayan 
finansal varlıklar için kur farkları kar veya zararda muhasebeleştirilir; 

• gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen ve tanımlanmış bir riskten 
korunma işleminin bir parçası olmayan borçlanma araçlarının itfa edilmiş maliyetleri üzerinden 
hesaplanan kur farkları, dönem kar veya zararında muhasebeleştirilir. Oluşan diğer tüm kur farkları, 
diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir; 

• gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılarak ölçülen ve tanımlanmış bir riskten korunma işleminin 
parçası olmayan finansal varlıklara ilişkin kur farkları dönem kar veya zararda muhasebeleştirilir; ve 

• gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen özkaynak araçlarına ilişkin kur farkları 
diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. 

 
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 
 
Grup, itfa edilmiş maliyetleri üzerinden gösterilen veya gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire 
yansıtılarak ölçülen borçlanma araçları, kira alacakları, ticari alacaklar, müşterilerle yapılan sözleşmelerden 
doğan varlıklar ve ayrıca finansal teminat sözleşmelerine yapılan yatırımlarına dair beklenen kredi zararları için 
finansal tablolarında değer düşüklüğü karşılığı ayırır. Beklenen kredi zararı tutarı her raporlama döneminde ilgili 
finansal varlığın ilk kez finansal tablolara alınmasından bu yana kredi riskinde oluşan değişiklikleri yansıtacak 
şekilde güncellenir. 
 
Grup önemli finansman unsuru olmayan ticari alacaklar, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan varlıklar ve 
kira alacakları için basitleştirilmiş yaklaşımdan faydalanarak değer düşüklüğü karşılıklarını, ilgili finansal 
varlıkların ömürleri boyunca beklenen kredi zararına eşit tutarda hesaplar. 
 
Grup diğer tüm finansal araçları için, ilk muhasebeleştirmeden bu yana eğer kredi riskinde önemli bir artış 
olduysa ömür boyu beklenen kredi zararlarını muhasebeleştirir. Ancak finansal aracın kredi riski ilk 
muhasebeleştirmeden bu yana önemli bir artış göstermemişse Grup o finansal araç için 12 aylık beklenen kredi 
zararı tutarında zarar karşılığını muhasebeleştirir. 
 
Beklenen kredi zararlarının ölçümü ve muhasebeleştirilmesi 
 
Beklenen kredi zararlarının ölçümü, temerrüt ihtimali, temerrüt halinde kayıp (örneğin temerrüt varsa kaybın 
büyüklüğü) ve temerrüt halinde riske esas tutarın bir fonksiyonudur. Temerrüt olasılığı ve temerrüt halinde 
kaybın değerlendirilmesi, ileriye dönük bilgilerle düzeltilmiş geçmişe ait verilere dayanır. Finansal varlıkların 
temerrüt halinde riske esas tutarı, ilgili varlıkların raporlama tarihindeki brüt defter değeri üzerinden yansıtılır. 
 
Finansal varlıkların beklenen kredi zararı, Grup’un sözleşmeye dayalı olarak vadesi geldikçe gerçekleşecek nakit 
akışlarının tamamı ile Grup’un tahsil etmeyi beklediği nakit akışlarının tamamı arasındaki farkın (tüm nakit 
açıklarının) başlangıçtaki etkin faiz oranı (ya da satın alındığında veya oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü 
bulunan finansal varlıklar için krediye göre düzeltilmiş etkin faiz oranı) üzerinden hesaplanan bugünkü 
değeridir. 
 
Finansal varlıkların finansal tablo dışı bırakılması 
 
Grup yalnızca finansal varlıktan kaynaklanan nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan hakların süresi 
dolduğunda veya finansal varlığı ve finansal varlığın sahipliğinden kaynaklanan her türlü risk ve getirileri 
önemli ölçüde başka bir işletmeye devrettiğinde o finansal varlığı finansal tablo dışı bırakır.  
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
3.13 Finansal Araçlar (devamı 
 

Finansal varlıklar (devamı) 
 
Finansal varlıkların finansal tablo dışı bırakılması (devamı) 
 
İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen bir finansal varlık finansal tablo dışı bırakılırken varlığın defter değeri ve 
tahsil edilen ve edilecek bedel arasındaki fark kar veya zararda muhasebeleştirilir. Ayrıca, gerçeğe uygun değer 
değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılan bir borçlanma aracının finansal tablo dışı bırakılmasında, daha önce 
ilgili araca ilişkin yeniden değerleme fonunda biriken toplam kazanç veya kayıp, kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılır. Grup’un ilk muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtarak 
ölçmeyi tercih ettiği bir özkaynak aracının finansal tablo dışı bırakılması durumundaysa, yeniden değerleme 
fonunda biriken toplam kazanç veya kayıp kar veya zararda muhasebeleştirilmez, doğrudan birikmiş karlara 
transfer edilir. 
 

 Finansal yükümlülükler 
 
İşletme, finansal yükümlülüğü ilk defa finansal tablolara alırken gerçeğe uygun değerinden ölçer. Gerçeğe uygun 
değer değişimleri kâr veya zarara yansıtılanlar dışındaki yükümlülüklerin ilk ölçümünde, bunların edinimiyle 
veya ihracıyla doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilir. 
 
İşletme, aşağıdakiler dışında kalan tüm finansal yükümlülüklerini sonraki muhasebeleştirmede itfa edilmiş 
maliyetinden ölçülen olarak sınıflandırır:  
 
(a) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler: Bu yükümlülükler, türev 
ürünler de dâhil olmak üzere, sonraki muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değerinden ölçülür.  
(b) Finansal varlığın devredilmesi işleminin finansal tablo dışı bırakma şartlarını taşımaması veya devam eden 
ilişki yaklaşımının uygulanması durumunda ortaya çıkan finansal yükümlülükler: Grup, bir varlığı devam eden 
ilişkisi ölçüsünde finansal tabloda göstermeye devam ettiği durumda, finansal tabloya buna bağlı bir yükümlülük 
de yansıtır. Devredilen varlık ve buna bağlı yükümlülük, işletmenin elinde tutmaya devam ettiği hak ve 
mükellefiyetleri yansıtacak şekilde ölçülür. Devredilen varlığa bağlı yükümlülük, devredilen varlığın net defter 
değeri ile aynı usulde ölçülür. 
(c) UFRS 3’ün uygulandığı bir işletme birleşmesinde edinen işletme tarafından finansal tablolara alınan şarta 
bağlı bedel: İlk defa finansal tablolara alınmasından sonra, bu tür bir şarta bağlı bedeldeki gerçeğe uygun değer 
değişimleri kâr veya zarara yansıtılarak ölçülür. 
 
İşletme, herhangi bir finansal yükümlülüğü yeniden sınıflandırmaz  
 
Finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması 
 
Grup finansal yükümlülükleri yalnızca Grup’un yükümlülükleri ortadan kalktığında, iptal edildiğinde veya 
zaman aşımına uğradığında finansal tablo dışı bırakır. Finansal tablo dışı bırakılan finansal yükümlülüğün defter 
değeri ve devredilen nakit dışı varlıklar veya üstlenilen yükümlülükler dahil olmak üzere ödenen veya ödenecek 
tutar arasındaki fark, kar veya zararda muhasebeleştirilir. 
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 

3.13 Finansal Araçlar (devamı) 
 
 Finansal yükümlülükler (devamı) 
 

Türev finansal araçlar 
 
Döviz kuru ve faiz oranıyla ilişkilendirilen riskleri kontrol altında tutabilmek için Grup, döviz forward 
sözleşmeleri, opsiyonlar ve faiz oranı takas sözleşmelerinin de dahil olduğu türev niteliğinde olan çeşitli finansal 
araçlar kullanmaktadır. 
 
Türev araçlar, ilgili türev sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla gerçeğe uygun değerinden muhasebeleştirilir ve 
takip eden tarihlerde de her raporlama döneminde gerçeğe uygun değerlerinden yeniden ölçülür. Sonuçta ortaya 
çıkan kazanç veya kayıp, eğer ilgili türev finansal riskten korunma aracı olarak belirlenmemiş ve etkinliği 
kanıtlanmamışsa kar veya zararda muhasebeleştirilir. 
 
Pozitif gerçeğe uygun değeri olan bir türev araç, finansal varlık olarak muhasebeleştirilirken negatif gerçeğe 
uygun değeri olan bir türev araç, finansal yükümlülük olarak muhasebeleştirilir. Türev araçlar, Grup’un bu 
araçları netlemeye ilişkin yasal hakkı ve niyeti olması dışında net olarak gösterilmezler. Türev aracın vadesine 
kalan sürenin 12 aydan uzun olması ve 12 ay içerisinde gerçekleşmesinin veya sonuçlandırılmasının 
beklenmediği durumlarda duran varlık ya da uzun vadeli yükümlülük olarak finansal tablolarda gösterilir. Kalan 
türev araçlar, dönen varlık ya da kısa vadeli yükümlülük olarak sunulur. 
 
Finansal riskten korunma muhasebesi 

 
Grup bazı türev araçları, gerçeğe uygun değer değişiminden korunma, nakit akış riskinden korunma ya da uygun 
olması durumunda yurtdışı işletmelerdeki net yatırım riskinden korunma işlemlerinden kaynaklanan döviz kuru 
riski ve faiz oranı riskine ilişkin olarak finansal riskten korunma aracı olarak tanımlamaktadır. Kesin 
taahhütlerdeki döviz kuru riskinden korunma işlemleri, nakit akış riskinden korunma riski olarak 
muhasebeleştirilir. 
 
Korunma ilişkisinin başlangıcında, Grup, korunma aracı ve korunan kalem arasındaki ilişkiyi, risk yönetimi 
amaçları ve çeşitli korunma işlemlerini yönetme stratejileriyle birlikte belgelendirir. Buna ek olarak, Grup 
korunma işleminin başlangıcında ve devamında, ilgili aracın etkinliğine ilişkin aşağıda belirtilen 
değerlendirmeleri yapar: 
 

• korunan kalem ile korunma amacıyla edinilen araç arasında ekonomik bir ilişki bulunması; 
• kredi riski etkisinin, ekonomik ilişkiden kaynaklanan değer değişikliklerini yönlendirmemesi; ve 
• korunma ilişkisinin korunma oranı, Grup’un fiilen koruduğu kalemin miktarı ile söz konusu miktardan 

korunmak için fiilen kullandığı korunma aracının miktarından kaynaklanan oranla aynı olması 
 
Korunma ilişkisinin, korunma oranı için korunma işleminin etkinliğine ilişkin oranları karşılamadığı ancak bu 
tanımlanmış korunma ilişkisi için risk yönetimi amaçlarının aynı kalması durumunda Grup, gerekli kriterleri 
yeniden karşılamak için korunma ilişkisinin korunma oranını değiştirir (korunmayı yeniden dengelenmesi gibi). 
Grup, ileriye dönük sözleşmelerin gerçeğe uygun değerinde (yani ileriye dönük unsurlar da dahil olmak üzere) 
tüm değerleme riskini, ileriye dönük sözleşmeleri içeren tüm riskten korunma ilişkileri için riskten korunma 
aracı olarak belirler. 
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 

3.14 Kiralama İşlemleri 
  

 Kiracı durumunda Grup 
  

 Grup, sözleşmenin başlangıcında bir sözleşmenin kiralama sözleşmesi olması ya da kiralama şartlarını içermesi 
durumunu değerlendirir. Grup, kısa vadeli kiralamalar (12 ay veya daha az süreli kira dönemi bulunan 
kiralamalar) ve düşük değerli varlıkların kiralaması haricinde kiracısı olduğu tüm kira sözleşmelerine ilişkin 
kullanım hakkı varlığı ve ilgili kiralama yükümlülüğünü muhasebeleştirmektedir. Kiralanan varlıklardan elde 
edilen ekonomik faydalarının kullanıldığı zamanlama yapısını daha iyi yansıtan başka bir sistematik temelin 
bulunmaması durumunda bu kiralamalar için Grup, kira ödemelerini kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile 
faaliyet gideri olarak muhasebeleştirir. 
 

İlk muhasebeleştirmede kiralama yükümlülükleri, sözleşme başlangıç tarihinde ödenmemiş olan kira 
ödemelerinin kiralama oranında iskonto edilip bugünkü değeri üzerinden muhasebeleştirilir. Bu oranın önceden 
belirtilmemiş olması halinde Grup, kendi tespit edeceği alternatif borçlanma oranını kullanır.   
 

Kiralama yükümlülüğünün ölçümüne dâhil edilen kira ödemeleri aşağıdakilerden oluşur: 
 

• sabit kira ödemelerinden (özü itibarıyla sabit ödemeler) her türlü kiralama teşviklerinin düşülmesiyle elde 
edilen tutar; 

• bir endeks ya da orana bağlı olan, ilk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya oran 
kullanılarak yapılan değişken kira ödemeleri; 

• kiracı tarafından kalıntı değer teminatları altında ödenmesi beklenen borç tutarı; 
• kiracının ödeme seçeneklerini makul bir şekilde uygulayacağı durumlarda ödeme seçeneklerinin uygulama 

fiyatı ve 
• kiralama döneminde kiralama iptal hakkının bulunması halinde kiralama iptalinin ceza ödemesi. 

 

Kiralama yükümlülüğü, konsolide finansal durum tablolarında ayrı bir kalem olarak sunulmaktadır. 
 

Kiralama yükümlülükleri sonradan kiralama yükümlülüğü üzerindeki faizin yansıtılması için net defter değeri 
arttırılarak (etkin faiz yöntemini kullanarak) ve yapılan kira ödemesini yansıtmak için net defter değeri 
azaltılarak ölçülür. 
 

Grup, aşağıdaki durumlarda kira yükümlülüğünü yeniden ölçer (ve ilgili kullanım hakkı varlığı üzerinde uygun 
değişiklikleri yapar): 
 

• Kiralama dönemi veya bir satın alma seçeneğinin uygulanmasının değerlendirilmesinde değişiklik meydana 
geldiğinde revize iskonto oranı kullanılarak revize kira ödemeleri iskonto edilerek kiralama yükümlülüğü 
yeniden ölçüldüğünde. 

• Endeks, oran üzerindeki değişiklikler veya taahhüt edilen kalıntı değerdeki beklenen ödeme değişikliği 
nedeniyle kira ödemelerinde değişiklik meydana geldiğinde ilk iskonto oranı kullanılarak yeniden 
düzenlenmiş kira ödemelerinin iskonto edilip kiralama yükümlülüğü yeniden ölçüldüğünde (kira 
ödemelerindeki değişiklik değişken faiz oranındaki değişiklikten kaynaklanıyorsa revize iskonto oranı 
kullanılır). 

• Bir kiralama sözleşmesi değiştirildiğinde ve kiralama değişikliği ayrı bir kiralama olarak 
muhasebeleştirilmediğinde revize iskonto oranı kullanılarak revize kira ödemeleri iskonto edilip kiralama 
yükümlülüğü yeniden düzenlenir. 

 

Grup, finansal tablolarda sunulan dönemler boyunca bu tür bir değişiklik yapmamıştır. 
 

Kullanım hakkı varlıkları, ana varlığın kiralama süresi ve faydalı ömründen kısa olanına göre amortismana tabi 
tutulur. Kiralamada ana varlığın sahipliği devredildiğinde ya da kullanım hakkı varlığının maliyetine göre Grup, 
bir satın alma seçeneğini uygulamayı planladığında ilişkili kullanım hakkı varlığı, ana varlığın faydalı ömrü 
üzerinden amortismana tabi tutulur. Amortisman, kiralamanın fiilen başladığı tarihte başlar. 
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3.14 Kiralama İşlemleri (devamı) 
 

 Kiracı durumunda Grup (devamı) 
 

Kullanım hakkı varlıkları, konsolide finansal durum tablosunda ayrı bir kalemde sunulur. 
 

Grup, kullanım hakkı varlıklarının değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını belirlemek için UMS 36 standardını 
uygular ve tüm belirlenen değer düşüklüğü zararlarını, ‘Maddi Duran Varlıklar’ politikasında belirtildiği üzere 
muhasebeleştirir 
 

Kolaylaştırıcı uygulama olarak, UFRS 16 bir kiracıya, kirayla ilişkili olmayan kalemleri ayrı sunmaması ve tüm 
kiralamaları ve kirayla ilişkili olmayan kalemleri tek bir kiralama sözleşmesi olarak muhasebeleştirmesi 
konusunda izin vermektedir. Grup, bu kolaylaştırıcı uygulamayı kullanmamıştır. Kiralama unsuru içeren ve bir 
veya birden fazla ek kiralama ya da kiralama unsuru olmayan parçalı sözleşmelerde, Grup’un değerlendirmesi 
kiralanan unsurun görece tek başına fiyatı ve kiralama unsuru olmayan parçaların kümüle tek başına fiyatını 
değerlendirir. 
 

 Kiraya veren durumunda Grup 
  

 Grup, kiraya veren olarak, kendi yatırım amaçlı gayrimenkullerinin bazılarına ilişkin kiralama sözleşmeleri 
imzalamaktadır.  

 

 Grup’un kiraya veren konumunda olduğu kiralamalar, finansal kiralama ya da faaliyet kiralaması olarak 
sınıflandırılır. Kiralama şartlarına göre tüm mülkiyet riski ve getirilerinin önemli derecede kiracıya devredilmesi 
halinde sözleşme bir finansal kiralama olarak sınıflandırılır. Diğer tüm kiralamalar faaliyet kiralaması olarak 
sınıflandırılır.  

 

 Grup, aracı kiraya veren konumunda olması durumunda, ana kira ve alt kirayı iki ayrı sözleşme olarak 
muhasebeleştirir. Alt kira, ana kiradan kaynaklanan kullanım hakkı varlığına ilişkin olarak, finansal kiralama 
veya faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. 

 

 Faaliyet kiralamalarından elde edilen kira geliri, ilgili kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile 
muhasebeleştirilir. Faaliyet kiralamasının gerçekleşmesi ve müzakere edilmesinde katlanılan doğrudan başlangıç 
maliyetleri kiralanan varlığın maliyetine dâhil edilir ve doğrusal yöntem ile kira süresi boyunca itfa edilir. 
 

Kiracılardan finansal kiralama alacakları, Grup’un kiralamalardaki net yatırımının tutarında alacak olarak 
muhasebeleştirilir. Finansal kiralama geliri, kiralamalara ilişkin Grup’un ödenmemiş net yatırımı üzerindeki 
sabit dönemsel getiri oranını yansıtmak için muhasebe dönemlerine dağıtılır. 
 
Bir sözleşmenin kiralamaya ilişkin olan ve olmayan unsurlar içermesi halinde Grup, sözleşmede belirtilmiş 
bedeli her bir unsura dağıtmak için UFRS 15 standardını uygular.   
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 

3.15 Netleştirme 
 

Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve 
söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda veya eş zamanlı tahsil etme/ödeme niyetinin olması durumunda 
konsolide finansal durum tablolarında netleştirilerek gösterilmektedir. 
 
 

3.16 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 
 

Araştırma ve geliştirme giderleri gerçekleştikleri dönem itibarıyla gider kaydedilir. Geliştirme giderleri faydalı 
ömürleri boyunca amortismana tabi tutulurlar. 
 

3.17 Vergi ve Ertelenmiş Vergi 
 

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur. 
 

Cari vergi 
 

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer 
yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi 
mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. 
Holding’in ve iştiraklerinin cari yıl vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yürürlükte olan ya da bilanço 
tarihi sonrasında yürürlüğe girecek olan vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır. 
 

Ertelenmiş vergi 
 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarları ile 
yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre 
vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi 
yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan 
ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın 
kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali 
kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa mali 
tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.  
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 

3.17 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler ve Ertelenmiş Vergi (devamı) 
 

Ertelenmiş vergi (devamı) 
 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın 
gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki 
yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. 
Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi 
varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın 
kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla 
hesaplanmaktadır. 
 

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının 
kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali 
kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır. 
 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği 
dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi 
oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin 
hesaplanması sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da 
yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme 
ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan 
gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup’un cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle  
ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 
 

Cari Dönem Kurumlar Vergisi ve Ertelenmiş Vergi 
 

Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere 
ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme 
birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir 
tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da 
satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe 
uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde 
bulundurulur. 
 

3.18 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 
 
(a) Tanımlanan Fayda Planı: 
 
Grup, Türkiye’de geçerli mevcut iş kanununa göre, emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış 
dışındaki nedenlerle işine son verilen ve en az bir yıl hizmet vermiş personele belirli miktarda kıdem tazminatı 
ödemekle yükümlüdür.  
 
Kıdem tazminatı karşılığını fonlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Grup, ilişikteki konsolide finansal 
tablolarda yer alan Kıdem Tazminatı karşılığını “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak ve Grup’un personel hizmet 
süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiş yıllarda kazandığı deneyimlerini 
baz alarak hesaplamış ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oranı ile iskonto etmiştir. Hesaplanan tüm 
aktüeryel kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmıştır. 
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
3.18 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (devamı) 

 
(b)  Tanımlanan Ek Faydalar: 

 
Grup, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup’un, bu primleri 
ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler ödendikleri dönemde personel giderlerine 
yansıtılmaktadır. 
 

3.19 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi 
 
Borusan Grubu’nun başlıca gelir elde ettiği faaliyetleri şunlardır:  

• Yurtiçi ve yurt dışında pazarlanmak üzere boyuna kaynaklı ve spiral çelik boru üretimi; 
• Yurtiçi ve yurt dışında pazarlanmak üzere soğuk haddelenmiş bobin ve sac, kaplamalı bobin ve sac 

üretimi; 
• BMW, MINI, Land Rover ve Jaguar otomobillerinin Türkiye satış ve satış sonrası servis temsilciliği ve 

otomobil kiralama hizmeti;  
• Caterpillar iş makineleri ve güç sistemleri ürünlerinin Türkiye, Orta Asya, Uzak Doğu Rusya satış ve satış 

sonrası servis temsilciliği; 
• Entegre lojistik hizmetleri, gümrükleme, gemi taşımacılığı, liman işlemleri ve depolama hizmetleri; 

 
Hasılat, işlem bedeli üzerinden finansal tablolara yansıtılır. İşlem bedeli, işletmenin üçüncü şahıslar adına tahsil 
edilen tutarlar hariç, taahhüt ettiği mal veya hizmetleri müşteriye devretmesi karşılığında hak etmeyi beklediği 
bedeldir 
 
Grup, mal veya hizmetlerin kontrolü müşterilerine devredildiğinde ilgili tutarı hasılat olarak finansal tablolarına 
yansıtır.  
 
Grup aşağıda yer alan temel prensipler doğrultusunda hasılatı finansal tablolarına kaydetmektedir: 
 
a) Müşteri sözleşmelerinin tanımlanması 
b) Sözleşmelerdeki edim yükümlülüklerinin tanımlanması 
c) İşlem bedelinin belirlenmesi 
d) Sözleşmelerdeki işlem bedelinin edim yükümlülüklerine dağıtımı 
e) İşletme edim yükümlülüklerini yerine getirdiğinde hasılatın finansal tablolara alınması. 
 
Grup aşağıdaki şartların tamamının karşılanması durumunda müşterisi ile yaptığı bir sözleşmeyi hasılat olarak 
muhasebeleştirir: 
 
a) Sözleşmenin tarafları sözleşmeyi (yazılı, sözlü ya da diğer ticari teamüllere uyarınca) onaylamış ve kendi 
edimlerini ifa etmeyi taahhüt etmektedir, 
b) Grup her bir tarafın devredeceği mal veya hizmetlerle ilgili hakları tanımlayabilmektedir, 
c) Grup devredilecek mal veya hizmetlerle ilgili ödeme koşulları tanımlayabilmektedir, 
d) Sözleşme özü itibarıyla ticari niteliktedir, 
e) Grup’un müşteriye devredilecek mal veya hizmetler karşılığı bedel tahsil edecek olması muhtemeldir. Bir 
bedelin tahsil edilebilirliğinin muhtemel olup olmadığını değerlendirirken işletme, sadece müşterinin bu bedeli 
vadesinde ödeyebilmesini ve buna ilişkin niyetini dikkate alır. 
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
3.20 Borçlanma Maliyetleri 
 

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar) söz konusu 
olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık 
kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir.  
 
Diğer bütün borçlanma maliyetleri oluştuğu dönem içerisinde gelir / (gider) tablosunda gösterilir. 

 
3.21 Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler  

 
Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise mali tablolarda 
yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar konsolide finansal tablolara yansıtılmayıp 
ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır. 
 

3.22 Karşılıklar  
 
Karşılıklar ancak ve ancak Grup’un geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal ya da 
yapısal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma olasılığı 
mevcutsa ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır. Herhangi bir karşılığa 
dair oluşan gider, gelir tablosunda, yapılan tahsilatlar netlenmiş olarak gösterilir. Paranın zaman içindeki değer 
kaybı önem kazandığında, karşılıklar, eğer uygunsa, o karşılık ile ilgili belirli riskleri yansıtan bir vergi öncesi 
oran kullanılarak iskonto edilir. İskonto edilmesi durumunda, zaman geçmesi nedeniyle karşılıkta oluşan artış 
borçlanma gideri olarak mali tablolara yansıtılır. 
 

3.23 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 
 
Grup’un bilanço tarihinde durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar (tashih 
gerektiren olaylar) konsolide finansal tablolarda yansıtılmaktadır. Tashih gerektirmeyen olaylar belli bir önem 
arz ettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır. 
 

3.24 İştirakler ve iş ortaklıklarındaki paylar 
 

İştirak Grup’un önemli derecede etkide bulunduğu işletmedir. Önemli derecede etkinlik, bir işletmenin finansal 
ve operasyonel politikalarına ilişkin kararlarına münferiden veya müştereken kontrol yetkisi olmaksızın katılma 
gücünün olmasıdır.  
 
İş ortaklığı, bir düzenlemede müşterek kontrolü olan tarafların, ortak düzenlemedeki net varlıklara ilişkin 
haklarının olduğu ortak bir girişimdir. Müşterek kontrol, bir ekonomik faaliyet üzerindeki kontrolün sözleşmeye 
dayalı olarak paylaşılmasıdır. Bu kontrolün, ilgili faaliyetlere ilişkin kararların, kontrolü paylaşan tarafların oy 
birliği ile mutabakatını gerektirdiği durumlarda var olduğu kabul edilir. 
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
3.24 İştirakler ve iş ortaklıklarındaki paylar (devamı) 

 
Ekteki finansal tablolarda iştiraklerin veya iş ortaklıklarının faaliyet sonuçları ile varlık ve yükümlülükleri, 
UFRS 5 standardı uyarınca satılmak üzere elde tutulan varlık olarak muhasebeleştirilenler dışında, özkaynak 
yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. Özkaynak yöntemine göre konsolide bilançoda iştirakler veya iş 
ortaklıkları, maliyet bedelinin iştirakin veya iş ortaklığının net varlıklarındaki alım sonrası dönemde oluşan 
değişimdeki Grup’un payı kadar düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan, iştirakte veya iş ortaklığında oluşan 
herhangi bir değer düşüklüğünün düşülmesi neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir.İştirakin veya iş 
ortaklığının, Grup’un iştirakteki veya iş ortaklığındaki payını (özünde Grup’un iştirakteki veya iş ortaklığındaki 
net yatırımının bir parçasını oluşturan herhangi bir uzun vadeli yatırımı da içeren) aşan zararları kayıtlara 
alınmaz. İlave zarar ayrılması ancak Grup’un yasal veya zımni kabulden doğan yükümlülüğe maruz kalmış 
olması ya da iştirak veya iş ortaklığı adına ödemeler yapmış olması halinde söz konusudur. 

 

 İştirak veya iş ortaklıklarındaki yatırımlar yatırım yapılan şirket iştirak veya iş ortaklığına dönüştüğü andan 
itibaren özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. İştirak veya iş ortaklığındaki payların satın 
alınmasıyla, satım alım bedelinin, iştirakin satın alınma tarihindeki kayıtlı belirlenebilir varlıklarının, 
yükümlülüklerinin ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinin üzerindeki kısmı şerefiye olarak 
kaydedilir. Şerefiye, yatırımın defter değerine dahil edilir ve yatırımın bir parçası olarak değer düşüklüğü 
açısından incelenir. İştirakin satın alınma tarihindeki kayıtlı tanımlanabilir varlıklarının, yükümlülüklerinin ve 
şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinin satım alım bedelini aşan kısmı yeniden değerlendirildikten sonra 
doğrudan gelir tablosuna kaydedilir. 

 

UFRS 9 standardında yer alan kurallar, Grup’un bir iştirakteki veya iş ortaklığındaki yatırımı ile ilgili bir değer 
düşüklüğü karşılığının muhasebeleştirilmesinin gerekli olup, olmadığı belirlemek amacıyla uygulanır. Değer 
düşüklüğü göstergesi olması durumunda, iştirak veya iş ortaklığı yatırımının geri kazanılabilir tutarı (kullanım 
değeri ile gerçeğe uygun değerinden satış maliyetlerinin düşülmesi sonucu bulunan tutardan büyük olanı) ile 
defter değeri karşılaştırılarak yatırımın tüm defter değeri UMS 36’ya göre değer düşüklüğü açısından tek bir 
varlık gibi test edilir. İştirakteki veya iş ortaklığındaki yatırımın geri kazanılabilir tutarının sonradan artması 
durumunda, söz konusu değer düşüklüğü zararı UMS 36 uyarınca iptal edilir. 

 

Yapılan yatırım iştirak ya da iş ortaklığı olma özelliğini kaybettiğinde ya da satış amaçlı elde tutulan duran varlık 
olarak sınıflandırıldığında, Grup özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirmeyi sona erdirir. Eğer Grup iştirak veya 
iş ortaklığındaki payının tamamını elden çıkarmayıp kalan payı finansal varlık olarak sınıflandırırsa, kalan payını 
o günkü gerçeğe uygun değeri ile gösterir ve kalan payın gerçeğe uygun değeri, UFRS 9 uyarınca başlangıçta 
muhasebeleştirilen gerçeğe uygun değer olarak kabul edilir. İştirak veya iş ortaklığının özkaynak yönteminin 
sona erdiği günkü kayıtlı değeri ile kalan payın gerçeğe uygun değeri ve iştirak veya iş ortaklığındaki satılan 
paylardan elde edilen kazanç arasındaki fark iştirak veya iş ortaklığının elden çıkarılmasından kaynaklanan 
kar/zarar olarak muhasebeleştirilir. Grup, iştirakteki veya iş ortaklığındaki yatırıma ilişkin daha önce diğer 
kapsamlı gelirde muhasebeleştirdiği tüm tutarları yatırım yapılan işletmenin varlık ya da borçlarını doğrudan 
elden çıkarması ile aynı esaslara uygun olarak muhasebeleştirir. Bu kapsamda iştirake veya iş ortaklığına ilişkin 
diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen tüm tutarlar, Grup’un iştiraki veya iş ortaklığı üzerindeki önemli etkiyi 
kaybetmesi durumunda özkaynak yönteminin sona ermesiyle özkaynaklardan kar/zarara aktarılır. Grup 
şirketlerinden biri ile Grup’un bir iştiraki arasında gerçekleşen işlemler neticesinde oluşan kar ve zararlar, 
Grup’un ilgili iştirakteki veya iş ortaklığındaki payı oranında elimine edilir. 
 

Grup, bir iştirakindeki yatırımının iş ortaklığındaki bir yatırıma ya da bir iş ortaklığındaki yatırımının bir 
iştirakteki yatırımına dönüştüğü durumlarda özkaynak yöntemini kullanmaya devam etmektedir. Paylık 
haklarındaki bu tür değişikliklerde gerçeğe uygun değerin yeniden hesaplanmasına gerek yoktur. 
 

Grup’un bir iştirak ya da iş ortaklığındaki payının azaldığı ancak Grup’un özkaynak yöntemini uygulamaya 
devam etmesi halinde, payların azalmasıyla ilgili olarak önceki dönemlerde diğer kapsamlı gelir içinde 
muhasebeleştirilen kar veya zarar payı, ilgili varlık veya yükümlülüklerin elden çıkarılması sonucu oluşan kar 
veya zararın, kar veya zarar içinde yeniden sınıflandırılacak olması halinde, yeniden kar veya zarar içinde 
sınıflandırılır. 
 

Bir Grup şirketinin, Grup’un bir iştiraki ya da iş ortaklığı ile faaliyette bulunması halinde iştirak ya da iş 
ortaklığının bu faaliyetler sonucu oluşan karı veya zararı, iştirak ya da iş ortaklığı paylarının Grup ile ilişkili 
olmaması şartıyla, Grup’un konsolide mali tablolarında muhasebeleştirilir.  
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 

3.25 İşletme kiralaması için elde tutulan iş makineleri ve motorlu taşıtlar 
 

Operasyonel kiralama için elde tutulan iş makineleri: 
 
Faaliyet kiralaması için elde tutulan iş makineleri, başlangıçta stoklarda muhasebeleştirilen ve kiralama filosunun 
bir parçası olduktan sonra uzun-vadeli varlıklara aktarılan ekipmanlardır. Bu ekipmanlar, birikmiş amortisman ve 
birikmiş karşılık zararları düşüldükten sonraki maliyet değerlerinde gösterilir. Varlıklar satıldığında veya 
kullanımdan kaldırıldığında maliyetleri ve birikmiş amortisman, hesaplardan elimine edilir ve elden 
çıkarılmasından kaynaklanan kazanç veya kayıplar, başlangıçtaki ekipman hasılatına benzer bir şekilde hasılat ve 
satışların maliyeti olarak gelir tablosuna dahil edilir.  
 

Söz konusu maliyetler, kiralama süresi esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi ile itfa edilir. 

Operasyonel kiralama için elde tutulan motorlu araçlar: 
 
Faaliyet kiralaması için elde tutulan motorlu taşıtlar, kiralama filosunun bir parçası olduktan sonra uzun vadeli 
varlıklarda muhasebeleştirilen araçlardır. Bu taşıtlar, birikmiş amortisman ve birikmiş karşılık zararları 
düşüldükten sonraki maliyet değerlerinde gösterilir. Varlıklar satıldığında veya kullanımdan kaldırıldığında 
maliyetleri ve birikmiş amortisman, hesaplardan elimine edilir ve elden çıkarılmasından kaynaklanan kazanç 
veya kayıplar, başlangıçtaki ekipman hasılatına benzer bir şekilde hasılat ve satışların maliyeti olarak gelir 
tablosuna dahil edilir. 
Amortisman, kiralama süresi boyunca doğrusal yöntem esasına göre hesaplanır. 
 

 

3.26 Önemli Muhasebe Tahmin ve Yorumları 
 
Mali tabloların UFRS’ye göre hazırlanmasında Grup yönetiminin, bilanço tarihi itibarıyla, raporlanan varlık ve 
yükümlülük tutarlarını, vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütlerini ve raporlama dönemine ilişkin gelir ve 
gider tutarlarını etkileyecek varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar 
tahminlerden farklı olabilir. Bu tahminler dönemsel olarak gözden geçirilmekte ve düzeltmelerin gerekli olduğu 
durumlarda kazançların oluştuğu dönemlere yansıtılmaktadır. Raporlanan tutarda önemli yönetim tahminlerini 
içeren konular şunlardır:  
 

Stok değer düşüklüğü: 
 

Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenir 
ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda kar veya zarar tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net 
gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik 
koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü 
karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır 
 

Maddi duran varlıkların faydalı ömrü: 
 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar yönetimin belirlediği faydalı ömürler çerçevesinde amortismana tabi 
tutulmaktadır (Not 3). Grup, sabit kıymetlerin, gerçek kullanım ömürlerinin gerçeği yansıttığından ve tahmini 
olarak gelecekte faydalanılabilme sürelerinden emin olmak için periyodik olarak faydalı ömür tahminlerini 
gözden geçirir 
 

Makine, tesis ve cihazların yeniden değerlemesi: 
 
 

Yeniden değerleme değeri üzerinden taşınan arsa, bina, çelik ve çelik boru makine, tesis ve cihaz kalemleri için, 
Grup Yönetimi yeniden değerleme yapılan varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin net defter değerlerinden ciddi 
ölçüde farklılık göstermemesini sağlamak için yeterli sıklıkta değerlemeler gerçekleştirmektedir. Eğer Grup 
Yönetimi yeniden değerlenen varlıkların gerçeğe uygun değeri ile maliyeti arasında önemli bir farklılık olmadığı 
kanaatindeyse, yeniden değerleme işlemini gerçekleştirmemektedir. 31.12.2019 itibarıyla Grup Yönetimi, değer 
artış fonunda 55.705.325 milyon ABD doları tutarında azalmayla sonuçlanan kapsamlı bir değerleme 
uygulaması yapmıştır. 
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 

 
 

3.26 Önemli Muhasebe Tahmin ve Yorumları (devamı) 
 
 

Ertelenmiş vergi varlıkları: 
 

Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerin vergiye esas değerleri ile mali tablolardaki değerleri arasındaki 
geçici farklar üzerinden yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hesaplanır. Halihazırda, taşınan vergi zararları ve 
indirilebilir geçici farklar üzerinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmış olup tamamı gelecekte 
vergilendirilebilecek kardan indirilebilecek durumdadır. Olumlu veya olumsuz mevcut tüm kanıtlar dikkate 
alınarak, hesaplanmış olan ertelenmiş vergi varlıklarının tamamının veya bir kısmının gelecekte gerçekleşip 
gerçekleşemeyeceği incelenir. Bu inceleme sırasında, gelecekteki kar yaratma potansiyeli, son yıllardaki 
birikmiş zararlar, taşınan zararlarının tarihçesi ve kullanım süresi bitmekte olan diğer vergi indirimleri, 
ertelenmiş vergi varlıklarının taşınmasına ilişkin zaman aşımları, mevcut vergilendirilebilir geçici farkların 
gelecekte iptal edilmeleri, vergi planlama stratejileri, ve ertelenmiş vergi varlığının indirim konusu edileceği 
gelirin türü dikkate alınır. Tüm bu unsurların incelenmesi neticesinde, eğer vergilendirilebilir karın mevcut 
ertelenmiş vergi varlıklarının tamamen veya kısmen karşılayamayacağı sonucuna varılır ise, mevcut ertelenmiş 
vergi varlıklarının ilgili kısmı dikkate alınmaz. Grup gelecekte yeterli miktarda vergilendirilebilir kar 
oluşmayacağı gerekçesiyle bazı şirketler için ertelenmiş vergi varlığı hesaplamamıştır. Mevcut koşulların 
değişmesi ve şirketin gelecekteki faaliyet sonuçlarının mevcut beklentileri aşması neticesinde, halihazırda 
dikkate alınmayan ertelenmiş vergi varlıkları dikkate alınarak, gelecekte vergi geliri olarak kayıtlara alınabilir. 
 
Şerefiye değer düşüklüğü belirsiz süreli faydalı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar 
 
Grup, Not 3’te açıklanan muhasebe politikaları ile paralel şekilde, değer düşüklüğü yönünden şerefiyeyi her yıl 
değerlemeye tabi tutar. Nakit üreten birimin geri kazanılabilir değeri kullanım değeri üzerinden belirlenir. 
Değerleme yapılırken bu tahmin ve yorumlar göz önüne alınır. 
 
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 
 
Yönetim finansal varlıklarda değer düşüklüğü değerlendirmesini yaparken ilgili varlıklara ilişkin temerrüt riski, 
beklenen kredi zarar oranı gibi varsayımlarda bulunmaktadır. Grup her raporlama dönemi itibarıyla bu varsayım 
ve yargılarda bulunurken, Grup’un geçmiş tecrübelerine dayanmakta, mevcut piyasa koşullarını ve piyasaya 
ilişkin gelecek beklentilerini göz önünde bulundurmaktadır. 
 
Zarar karşılığı hesaplaması 
 
Beklenen zarar karşılıklarını ölçerken Grup, gelecekteki farklı ekonomik koşullar ve bu koşulların birbirlerini nasıl 
etkileyeceği konusundaki varsayımlara dayanan makul ve desteklenebilir ileriye dönük bilgiler kullanır. 
 
Temerrüt halinde kayıp, temerrüde düşen zararın tahminidir. Teminat ve kredi geliştirmelerinden kaynaklanan nakit 
akımlarını dikkate alarak borç verenin tahsil etmeyi beklediği alacaklarıyla sözleşmelerdeki nakit akışları arasındaki 
farka dayanmaktadır. 
 
Temerrüt olasılığı beklenen kredi zararlarının ölçülmesinde önemli bir girdidir. Temerrüt olasılığı, belirli bir zaman 
diliminde temerrüt olasılığının tahminidir; hesaplanması geçmiş verileri, varsayımları ve gelecekteki koşulların 
beklentilerini içerir. 
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4. GRUP YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 
 
Aşağıdaki işlemler 2021 yılında gerçekleşmiş ve Grup’un organizasyonunda değişikliklere neden olmuştur: 
 

Borusan Holding A.Ş., Birlik Yönetim Danışmanlığı ve Yatırım Ltd. Şti. ve Borusan Yönetim Danışmanlığı ve 
Yatırım Ltd. Şti. ile birleşmiştir. Bu işlemlerin konsolide finansal tablolar üzerinde etkisi bulunmamaktadır. 
 

Şirket ortağı Borusan Araç Pazarlama’nın 1 Aralık 2021 tarihli Genel Kurul kararıyla Fan Holding SARL, 14 
Aralık 2021 tarihinde tasfiye edilmiştir. 
 

Yasal sürecin tamamlanmasıyla; Borusan Enerji’nin iştirakleri olan 9 şirket Birincil Yenilenebilir Enerji altında 
birleşmiştir. 
 

Borusan Yatırım, 2021 yılında BMGS hisselerinin bir kısmını Borusan Holding'den satın almıştır. 
 
 

5. TEMETTÜLER 
 

Hissedarlara 2021 yılında bin hisse başına 1.745 ABD Doları (2020: 1.932 ABD Doları) (Toplam 9.778.887 ABD 
Doları) (2020: 10.830.380 ABD Doları) temettü ödenmiştir. 
  

6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 

31 Aralık
2021

31 Aralık 
2020

Banka
   - Vadeli mevduat 592.270.922 446.657.568
   - Vadesiz mevduat 175.881.720 161.575.147
Kasa 47.141 111.547
Diğer hazır değerler 255.478 4.858.306

768.455.261 613.202.568

Beklenen zarar karşılığı (-) (1.158.737) (1.158.737)

Toplam 767.296.524 612.043.831  
 
31 Aralık 2021 tarihindeki TL vadeli mevduatların etkin faiz oranları yıllık %5,00- %24,00 (2020: %8,50- 
%17,50), dövizli mevduatların ise yıllık %0,20 ile %9,00 (2020: %0,20 ile %9,00) arasında değişmektedir.  
 

Söz konusu mevduatların vadeleri 4 - 34 gün arasındadır (2020: 4-32 gün). 
 

Nakit ve nakit benzeri varlıkların döviz cinsine göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

Döviz ABD Doları Döviz   ABD Doları   
Tutarı Karşılığı Tutarı   Karşılığı   

ABD Doları 448.400.111        448.400.111        336.341.310         336.341.310        
AVRO 247.145.889        279.744.432        164.850.611         202.304.670        
TL 371.714.573        27.887.656           363.628.096         49.537.238           
TENGE 763.480.167        1.755.813             6.227.548.987     14.810.219           
RUBLE 582.235.750        7.774.546             475.721.708         6.415.667             
İngiliz Sterlini 190.927                257.789                128.344                174.163                
Diğer (*) -                         2.634.914             -                         3.619.301             

768.455.261        613.202.568        

UFRS 9 Etkisi (1.158.737)           (1.158.737)           

Toplam 767.296.524        612.043.831        

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Döviz cinsi

 
 
(*) Diğer para birimleri Cezayir Dinarı, Çin Yuanı, İsveç Kronu, İsviçre frangı, Azerbaycan Manatı, Kırgızistan Somu, 
Gürcistan Larisi, Japon Yeni’nden oluşmaktadır. 
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7. TİCARİ ALACAKLAR, net 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Kısa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar 805.583.949 586.872.739
İlişkili şirketlerden ticari alacaklar (Not 34) 115.847 135.786
Eksi : Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (52.597.537) (46.394.955)

753.102.259 540.613.570  
 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup’un vadesi geçmemiş ve değer kaybına uğramamış alacaklarının tutarı 
696.324.306 ABD Doları’dır (2020: 447.379.617 ABD Doları). Mal ve hizmet satışı ile ilgili ortalama vade 40 
gündür (2020: 36 gün). 
 
Grup’un Bağlı Ortaklıkları’ndan 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla gayri kabili rücu faktoring kapsamında faktoring 
şirketlerinden tahsil etmiş olduğu 50.603.908 ABD Doları’nı (31 Aralık 2020: 119.931.987 ABD Doları) ticari 
alacaklarından düşmüştür. 
 
Henüz vadesi geçmemiş ve değer kaybına uğramamış alacaklara ilişkin alınan teminatlar aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Banka yoluyla doğrudan borçlandırma sistemi 170.625.929 104.238.014
Alınan teminatlar 141.238.675 83.045.562
Sigortalı alacaklar 17.037.057 19.513.024
İhracat akreditifi 11.155.225 7.852.276
İpotekler 52.517 255.611
Diğer 558.342 1.101.152

340.667.745 216.005.639  
 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ticari alacakların 56.777.959 ABD Doları (2020: 78.061.094 ABD Doları) 
tutarındaki kısmının vadesi geçmiş olduğu halde değer kaybına uğramamıştır, bu alacaklara ilişkin karşılık 
ayrılmamıştır. Aşağıdaki tablodaki alacaklar vadesi geçmiş ancak kredi değerliliğinde / kalitesinde önemli bir 
değişiklik olmadığı için ve tahsil edileceği öngörüldüğü için Grup tarafından karşılık ayrılmayan, bilanço tarihi 
itibarıyla vadesi geçmiş alacakları ifade eder. Bahse konu ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

30 güne kadar 24.782.480 23.759.452
30 ile 90 gün arasında 9.467.622 9.702.686
90 ile 180 gün arasında 5.315.917 4.581.203
180 gün ve üzeri 17.211.940 40.017.753

56.777.959 78.061.094  
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7. TİCARİ ALACAKLAR, net (devamı) 
 
Bilanço tarihi itibarıyla, vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış ticari alacaklara ilişkin alınan 
teminatlar aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Sigortalı alacaklar 543.270 2.555.699
Alınan teminatlar 81.953 3.280.620
İpotekler -- 28.282
Banka yoluyla doğrudan borçlandırma sistemi 58.329 3.243

683.552 5.867.844  
 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yeniden yapılandırılmamış olması halinde vadesi geçmiş veya şüpheli hale gelmiş 
olabilecek, yeniden yapılandırılan ticari alacak yoktur (2020: Yoktur). Ticari alacaklar, satılan mallar veya 
olağan iş akışı sırasında yapılan hizmetler için müşterilerden alacak tutarlarıdır. Ticari alacaklar, ilk defa, önemli 
finansman bileşenleri içermedikçe, gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirildiğinde koşulsuz olarak dikkate 
alınan tutar üzerinden muhasebeleştirilir. Grup, ticari alacaklarını sözleşmeye bağlı nakit akışlarını tahsil etmek 
amacıyla elinde tutmaktadır ve bu nedenle sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet 
bedelinden muhasebeleştirilmektedir. Grup, çok sayıda müşteriye hizmet ve ürün sağladığı için tahsilat riski bu 
müşteriler arasında yaygın bir şekilde dağılmıştır ve önemli bir kredi riski bulunmamaktadır. Bu nedenle Grup, 
konsolide finansal tablolarda hazırlamış olduğu şüpheli alacak karşılıkları dışında bir karşılık ayırmamaktadır. 31 
Aralık 2021 tarihi itibarıyla 52.597.537 ABD Doları (2020: 46.394.956 ABD Doları) değer düşüklüğüne uğramış 
ve karşılık ayrılmıştır. Bu alacakların yaşlanması aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

90 güne kadar -- --
90 ile 180 gün arasında -- --
180 gün üzeri 52.597.537 46.394.956

52.597.537 46.394.956  
 
Grup’un şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:  
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Açılış bakiyesi 46.394.956 47.109.318
Dönem gideri 16.446.865 2.315.889
Tahsilatlar (1.094.793) (838.171)
Aktiften silinen alacaklar (2.152.819) (825.483)
Bağlı ortaklığın satın alınmasından kaynaklanan tutarlar (677.343) --
Yabancı para çevrim farkları (6.319.329) (1.366.597)

52.597.537 46.394.956  
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(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
 
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları) 
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7. TİCARİ ALACAKLAR, net (devamı) 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Uzun vadeli ticari alacaklar
Diğer ticari alacaklar 19.253.912 23.184.651

19.253.912 23.184.651  
 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla uzun vadeli ticari alacaklar vadesi geçmemiş veya değer düşüklüğüne 
uğramamıştır (2020: Yoktur). 
 
Uzun ve kısa vadeli ticari alacakların döviz cinsine göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

Döviz cinsi Döviz Tutarı ABD Doları Karşılığı Döviz TutarıABD Doları Karşılığı

ABD Doları 388.895.656 388.895.656 241.670.198 241.670.198
AVRO 216.069.416 244.568.971 147.784.287 181.360.877
TL 975.492.672 73.185.730 679.387.117 92.553.248
TENGE 22.173.851.904 50.994.301 16.038.545.712 38.142.514
RUBLE 791.287.740 10.566.000 723.481.476 9.756.999
İngiliz Sterlini 3.070.296 4.145.513 231.676 314.385

                 772.356.171            563.798.221 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

 
 

8. STOKLAR, net 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Ticari mallar 245.271.679 257.299.802
Mamul stokları 248.952.114 131.493.018
Hammadde stokları 222.471.798 114.261.057
Yoldaki mallar 171.484.755 101.579.894
Yarı mamul stokları 39.719.348 36.643.622
Yedek parça ve işletme malzemeleri 4.890.971 27.609.296
Eksi:Ticari mallar değer düşüklüğü karşılığı (11.170.663) (8.307.511)

921.620.002 660.579.178  
 
Stok değer düşüklüğü karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Açılış bakiyesi 8.307.511 6.247.485
Dönem gideri 5.981.479 3.018.768
İptal edilen karşılık (2.777.652) (1.243.456)
Yabancı para çevrim farkları (340.675) 284.714

11.170.663 8.307.511  
 
Dönem içinde iptal edilen karşılık rakamı değer düşüklüğü ayrılan stokların satılmasından dolayı, iptal edilen 
stok değer düşüklüğünü göstermektedir.  

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
 
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları) 
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9. DİĞER ALACAKLAR, DÖNEN VE DURAN VARLIKLAR 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Dönen Varlıklar
Konsolide edilmeyen ilişkili şirketlerden
     olan diğer alacaklar (*) (Not 34) 66.503.816 61.747.028
Gelir tahakkukları 30.236.846 33.411.980
Katma değer vergisi alacakları 31.725.913 27.248.528
Peşin ödenen giderler 19.274.649 22.101.013
Peşin ödenen vergiler, fonlar ve alacaklar 10.161.756 6.333.763
Verilen avanslar 730.451 628.045
Personelden alacaklar (Not 34) 313.478 214.508
Türev finansal araçlar (Not 33) 13.317.423 497.641
Diğer 7.573.994 36.903.181

179.838.326 189.085.687  
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Duran Varlıklar
Konsolide edilmeyen ilişkili şirketlerde olan ticari alacaklar (Not 34) 29.764.635 33.426.175
Peşin ödenen giderler 3.768.844 6.991.624
Diğer 2.186.517 8.264.714

35.719.996 48.682.513  
 

10. ŞEREFİYE 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Şerefiye 57.662.281 57.662.281
57.662.281 57.662.281  

 
Şerefiyenin geri kazanılabilir tutarı, kullanım değerine göre hesaplanmıştır. Kullanım değeri yöntemi için yıllık 
%11,3 oranında iskonto uygulanmıştır. Grup değer düşüklüğü yönünden şerefiyeyi her yıl değerlemeye tabi 
tutar. Kullanım değerinin belirlenmesinde iskonto oranı, büyüme oranı, satış fiyatları ve direkt maliyetler gibi 
temel tahminler dikkate alınır. 31 Aralık 2021 itibarıyla, Grup şerefiyenin geri kazanılabilir değerini 
değerlendirmiş olup, Grup’un faaliyetleriyle ilişkili şerefiye tutarında bir değer düşüklüğü belirlenmemiştir. 
 
Lojistiğin geri kazanılabilir tutarı, kullanım değeri referans alınarak değerlendirilmiştir. Kullanım değerinin 
hesaplanmasında aşağıdaki temel varsayımlar kullanılır: 
 
5 yıl sonrasına ilişkin nakit akımları yıllık %1,8 (2020: %1,8) arası bir sabit büyüme oranı ve %11,3’lik (2020: 
%10,9) bir iskonto oranı kullanılarak tahmin edilir. 
 
 

157



(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
 
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları) 
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11. MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlık, ilgili birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 
2020 Alımlar Çıkışlar Transferler (*)

Yeniden 
değerleme fonu

Değerlenmiş 
sabit kıymetlerin 

amortisman 
netlemesi

Yabancı para 
çevrim farkları 31 Aralık 

2021
Maliyet
Arazi ve binalar 770.932.068 1.401.607 (4.405.338) 3.495.804 (6.935.227) -- 11.758.942 776.247.856
Makine ve teçhizat 652.038.390 37.999.645 (34.728.811) 19.490.348 -- -- (5.308.734) 669.490.838
Taşıt araçları 309.866.563 87.226.106 (87.509.759) 10.851.993 -- -- (19.555.886) 300.879.017
Demirbaşlar 184.450.508 5.619.913 (2.486.739) (7.161.051) -- -- (6.392.726) 174.029.905
Özel maliyetler 156.937.712 1.833.643 (206.482) 2.069.139 -- -- (940.929) 159.693.083
Diğer maddi duran varlıklar 2.983.833 199.606 (81.000) 10.829.087 -- -- (2.762) 13.928.764
Yapılmakta olan yatırımlar 29.852.435 41.772.668 (587.921) (40.126.767) -- -- 789.106 31.699.521

2.107.061.509 176.053.188 (130.006.050) (551.447) (6.935.227) -- (19.652.989) 2.125.968.984
Eksi: Birikmiş amortisman
Binalar (29.979.491) (18.165.447) 125.091 (1.632.121) -- -- (26.464.116) (76.116.084)
Makine ve teçhizat (109.403.797) (55.294.864) 9.046.280 (415.797) -- -- (2.146.351) (158.214.529)
Taşıt araçları (103.000.570) (17.406.934) 21.510.712 916.579 -- -- 3.429.390 (94.550.823)
Demirbaşlar (141.026.184) (8.159.191) 2.259.215 1.085.950 -- -- 4.008.979 (141.831.231)
Özel maliyetler (74.718.013) (6.047.490) 60.647 (1.610.614) -- -- 1.869.061 (80.446.409)
Diğer maddi duran varlıklar (1.082.964) (67.376) 76.000 3.493 -- -- 5.974 (1.064.873)

(459.211.019) (105.141.302) 33.077.945 (1.652.510) -- -- (19.297.063) (552.223.949)

Net defter değeri 1.647.850.490 70.911.886 (96.928.105) (2.203.957) (6.935.227) -- (38.950.052) 1.573.745.035  
 
(*) 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 1.358.265 ABD Doları maddi duran varlıklardan maddi olmayan varlıklara transfer yapılmıştır. 
 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla aktifleştirilen borçlanma maliyeti bulunmamaktadır (2020: 4.805.213 ABD Doları). 
 
Makine ve teçhizatın net defter değeri 19.552.117 ABD Doları (31 Aralık 2020: 24.908.021 ABD Doları) tutarındaki hafriyat araçlarından ve 161.507.415 ABD Doları 
(31 Aralık 2020: 157.859.907 ABD Doları) tutarındaki kiralık araçlardan oluşmaktadır. 
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(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
 
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
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11. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı) 
 
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlık, ilgili birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 
2019 Alımlar Çıkışlar Transferler (*)

Yeniden 
değerleme fonu

Değerlenmiş 
sabit kıymetlerin 

amortisman 
netlemesi

Yabancı para 
çevrim farkları 31 Aralık 

2020
Maliyet
Arazi ve binalar 730.896.857 844.094 (134.441) 11.590.945 -- -- 27.734.613 770.932.068
Makine ve teçhizat 592.242.262 40.594.779 (37.435.482) 45.766.828 -- -- 10.870.003 652.038.390
Taşıt araçları 265.719.418 84.883.861 (63.100.930) 283.857 -- -- 22.080.357 309.866.563
Demirbaşlar 170.295.521 6.281.801 (1.223.181) 3.271.100 -- -- 5.825.267 184.450.508
Özel maliyetler 154.479.818 326.761 (885.444) 492.828 -- -- 2.523.749 156.937.712
Diğer maddi duran varlıklar 2.901.883 106.848 (49.000) 21.000 -- -- 3.102 2.983.833
Yapılmakta olan yatırımlar 57.414.842 35.630.651 (5.962.981) (57.900.983) -- -- 670.906 29.852.435

1.973.950.601 168.668.795 (108.791.459) 3.525.575 -- -- 69.707.997 2.107.061.509
Eksi: Birikmiş amortisman
Binalar (7.514.927) (18.398.859) 70.508 -- -- -- (4.136.213) (29.979.491)
Makine ve teçhizat (61.827.585) (50.736.386) 9.720.651 (229.922) -- -- (6.330.555) (109.403.797)
Taşıt araçları (97.839.873) (20.134.751) 19.327.431 (212.231) -- -- (4.141.146) (103.000.570)
Demirbaşlar (127.195.880) (8.167.398) 1.090.724 (1.776.071) -- -- (4.977.559) (141.026.184)
Özel maliyetler (67.504.531) (5.955.945) 640.753 (11.437) -- -- (1.886.853) (74.718.013)
Diğer maddi duran varlıklar (2.731.058) (67.328) 1.722.104 -- -- -- (6.682) (1.082.964)

(364.613.854) (103.460.667) 32.572.171 (2.229.661) -- -- (21.479.008) (459.211.019)

Net defter değeri 1.609.336.747 65.208.128 (76.219.288) 1.295.914 -- -- 48.228.989 1.647.850.490  
 
(*) 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 2.161.795 ABD Doları maddi duran varlıklardan maddi olmayan duran varlıklara transfer edilmiştir. 6.683.937 ABD Doları 
tutarındaki net defter değeri, durdurulan faaliyetlerden maddi duran varlıklara transfer edilmiştir. 
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11. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı) 
 
Piyasa Değerlemeleri (rayiç değer tespiti) 
 
Borusan Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları’na ait arazi, binalar, yassı çelik ve çelik boru makine ve teçhizatları 
Aralık 2019’da bağımsız profesyonel değerleme şirketleri Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri 
A.Ş. ve Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 31 Aralık 2019 tarihinden geçerli olmak 
üzere değerlemeye tabi tutulmuştur. Söz konusu maddi duran varlıkların değerlemesi esnasında piyasa değeri baz 
alınmıştır. İlgili varlıkların başlangıçta defter değerleri yeniden değerlenmiş tutarlarına getirilmiş ve oluşan ilave 
değer özsermayedeki yeniden değerleme fonuna ertelenmiş vergi etkisi netlenerek kaydedilmiştir. Yeniden 
değerlemeye tabi tutulan arazi, bina ve makine ve teçhizatların değerleme tarihine kadar oluşan birikmiş 
amortismanları, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ilgili varlıkların taşınan brüt değerinden netlenmiş ve ulaşılan 
değer yeniden değerleme yoluyla belirlenmiş tutara getirilmiştir. 
 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihi itibarıyla Grup’un gerçeğe uygun değer detayları aşağıdaki gibidir: 
 

1.Seviye 2.Seviye 3.Seviye Toplam

Arazi ve binalar -- 700.131.772 -- 700.131.772

1.Seviye 2.Seviye 3.Seviye Toplam

Arazi ve binalar -- 740.952.577 -- 740.952.577

Gerçeğe uygun değer 31 Aralık 2021

Gerçeğe uygun değer 31 Aralık 2020

 
 
Yeniden değerlenmiş varlıkların satılması halinde bu varlıklara ait olan yeniden değerleme fonu birikmiş karlar 
hesabına aktarılmaktadır. Ayrıca varlığın taşınan yeniden değerlenmiş değeri baz alınarak hesaplanan amortisman 
ile varlığın ilk günkü değeri baz alınarak hesaplanan amortisman arasındaki fark, maddi duran varlık Grup 
tarafından kullanıldıkça yıllık olarak yeniden değerleme fonundan birikmiş karlar hesabına aktarılmaktadır. 
 

Arazi, bina, makine ve teçhizat üzerindeki, kontrol gücü olmayan paylar öncesi, yeniden değerleme fonunun 
hareketi aşağıda gösterilmektedir: 
 

1 Ocak - 
31 Aralık 

2021

1 Ocak - 
31 Aralık 

2020
Açılış bakiyesi 388.081.308 388.081.308

Yeniden değerlemeden kaynaklanan çıkış 3.538.712 --
Varlıkların yeniden değerlenmiş değerleri ile ilk günkü değerleri (1.048.484)
     üzerinden hesaplanan ve UMS 16'ya uygun olarak yeniden değerleme 
     fonundan dağıtılmamış karlara aktarılan cari yılı amortisman -- --
Kapanış bakiyesi 390.571.536 388.081.308  

 
31 Aralık 

2021
31 Aralık 

2020

Yeniden değerleme fonunun ortaklara ait payı 181.948.322 179.802.655
Yeniden değerleme fonunun kontrol gücü olmayan 
        taraflara ait payı 208.623.214 208.278.653
Kapanış bakiyesi 390.571.536 388.081.308  

 
İlişikteki konsolide finansal tablolarda yer alan yeniden değerleme fonunun dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

Varlıklar Üzerindeki Rehin ve İpotekler 
 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, sabit kıymetler üzerinde ipotek bulunmamaktadır (2020: Bulunmamaktadır).  

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
 

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları) 
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12. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, net 
 

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan duran varlıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

Haklar
Diğer maddi 

olmayan duran 
varlıklar

Müşteri listesi Toplam

1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla maliyet 109.484.927 100.608.439 32.285.000 242.378.366
Girişler 3.670.877 5.832.080 -- 9.502.957
Çıkışlar (485.380) (2.139.208) -- (2.624.588)
Transferler 1.498.416 (140.151) -- 1.358.265
Yabancı para çevrim farkları (4.299.379) (5.814.192) -- (10.113.571)
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla maliyet 109.869.461 98.346.968 32.285.000 240.501.429

1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla birikmiş itfa payları (86.466.785) (76.687.099) (25.828.000) (188.981.884)
Cari yıl itfa payı (4.798.687) (11.243.693) (3.228.500) (19.270.880)
Çıkışlar 371.494 105.121 -- 476.615
Yabancı para çevrim farkları (5.520.507) 9.523.398 -- 4.002.891
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla birikmiş itfalar (96.414.485) (78.302.273) (29.056.500) (203.773.258)

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla net defter değeri 13.454.976 20.044.695 3.228.500 36.728.171

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan duran varlıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

Haklar
Diğer maddi 

olmayan duran 
varlıklar

Müşteri listesi Toplam

1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla maliyet 103.591.536 86.557.642 32.285.000 222.434.178
Girişler 2.881.874 9.753.910 -- 12.635.784
Çıkışlar (263.187) (1.623.575) -- (1.886.762)
Transferler 1.176.890 984.905 -- 2.161.795
Yabancı para çevrim farkları 2.097.814 4.935.557 -- 7.033.371
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla maliyet 109.484.927 100.608.439 32.285.000 242.378.366

1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla birikmiş itfa payları (77.520.083) (63.376.379) (22.599.500) (163.495.962)
Cari yıl itfa payı (7.658.016) (11.211.677) (3.228.500) (22.098.193)
Çıkışlar 205.437 491.599 -- 697.036
Yabancı para çevrim farkları (1.494.123) (2.590.642) -- (4.084.765)
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla birikmiş itfalar (86.466.785) (76.687.099) (25.828.000) (188.981.884)

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla net defter değeri 23.018.142 23.921.340 6.457.000 53.396.482
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(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
 

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları) 
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13. KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 
 

Arazi,depo ve ofis 
binalarını 

kullanım hakkı
Araç kullanım 

hakkı Toplam

1 Ocak 2021 maliyet 68.791.069 35.869.326 104.660.395
Alımlar 2.402.612 10.688.027 13.090.639
Değişiklikler 3.710.324 13.436 3.723.760
Çıkışlar (2.429.297) (12.824.621) (15.253.918)
Yabancı para çevrim farkları (2.034.170) (437.669) (2.471.839)
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla maliyet 70.440.538 33.308.499 103.749.037

1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla amortisman (32.955.008) (17.933.139) (50.888.147)
Dönem gideri (13.721.671) (1.608.196) (15.329.867)
Çıkışlar 1.589.600 10.357.991 11.947.591
Yabancı para çevrim farkları 651.986 235.689 887.675
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla amortisman (44.435.093) (8.947.655) (53.382.748)

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla net defter değeri 26.005.445 24.360.844 50.366.289
 

Arazi,depo ve ofis 
binalarını 

kullanım hakkı
Araç kullanım 

hakkı Toplam

1 Ocak 2020 maliyet 70.340.789 28.656.897 98.997.686
Alımlar 2.841.791 10.471.703 13.313.494
Değişiklikler 2.284.155 (533.064) 1.751.091
Çıkışlar (6.753.206) (3.228.912) (9.982.118)
Yabancı para çevrim farkları 77.540 502.702 580.242
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla maliyet 68.791.069 35.869.326 104.660.395

1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla amortisman (22.534.773) (16.398.820) (38.933.593)
Dönem gideri (14.621.099) (2.875.570) (17.496.669)
Çıkışlar 3.452.100 1.719.378 5.171.478
Yabancı para çevrim farkları 748.764 (378.127) 370.637
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla amortisman (32.955.008) (17.933.139) (50.888.147)

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla net defter değeri 35.836.061 17.936.187 53.772.248
 

Kullanım hakkı varlıklarının faydalı ömrü aşağıdaki gibidir: 
 

Yıl
Arazi, depo ve ofis binalarını kullanım hakkı 6
Araç kullanım hakkı 3
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14. TİCARİ BORÇLAR, net 
 

Ticari borçların ortalama vadesi 24 gün olup, uygulanan ortalama faiz oranı TL borçlar için %15,00, ABD doları 
cinsinden borçlar için %5,00 oranındadır (2020: Faiz oranı TL borçlar için uygulanan faiz oranı %18,00 ABD 
Doları borçlar için uygulanan faiz oranı %2,00, ortalama vade 46 gündür). 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Kısa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar (*) 1.101.443.865 643.622.789
İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 34) 1.157.414 906.920

1.102.601.279 644.529.709

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Uzun vadeli ticari borçlar
Uzun vadeli ticari borçlar (*) 5.584.424 79.973.480

5.584.424 79.973.480
 

(*) Ticari borçlar içinde, 2021 yılında BMGS'nin CAT Financial Services Limited'den 27.596.630 ABD Doları 
satıcı finansmanı vardır. Finansman anlaşmalarının vade sonu 2024'dür. Ortalama faiz oranı %3,70 olarak 
sabitlenmiştir. BMGS, Japan Bank for International Corporation (“JBIC”) ve Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation (“SMBC”) ve BNP Paribas'tan (“BNPP”) 6.467.702 ABD Doları satıcı finansmanına sahiptir. 
Finansman anlaşmalarının vade sonu 2022, faiz oranı ortalama %2,44'dür. BMGS, Sumitomo Mitsui 
Corporation'dan (“SMCB”) 103.176.956 ABD Doları satıcı finansmanı sağlamaktadır. Finansman anlaşmasının 
vadesi 2022, faiz oranı %0,58'dir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ticari borçlar altında sınıflandırılan 200.690.569 
ABD Doları tutarındaki kredileri bulunmaktadır. 2020'de BMGS, CAT Financial Services Limited'den 48.254.994 
ABD Doları satıcı finansmanı vardır. Ayrıca finansman anlaşmalarının vade sonu 2022'dir. Ortalama faiz oranı 
%3,70 olarak sabitlenmiştir. BMGS, Japan Bank for International Corporation (“JBIC”) ve Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation (“SMBC”) ve BNP Paribas’tan (“BNPP”) 29.620.721 ABD Doları tutarında satıcı 
finansmanına sahiptir. Finansman anlaşmalarının vade sonu 2022, faiz oranı ortalama %2,61'dir. BMGS, 
Sumitomo Mitsui Corporation'dan (“SMBC”) 49.078.981 ABD Doları tutarında satıcı finansmanı elde etmiştir. 
Finansman anlaşmasının vadesi 2022, faiz oranı %0,70'dir. 
 

BMB, %2,83 faiz oranı uygulanan 86.652.000 ABD Doları tutarında tedarikçi finansmanı almıştır ve söz konusu 
borçların ortalama vadesi 180-360 gün arasındadır. (31 Aralık 2020: Uygulanan 14.345.755 ABD Doları faiz oranı 
%2,91 ve 16.383.823  Avro uygulanan faiz oranı %1,85'dir. Ortalama vadesi 180-360 gün arasındadır). 
 

Borçelik'in 2021 yılı ticari borçları içerisinde 332.550.731 ABD Doları (2020: 169.236.282 ABD Doları) tutarında 
akreditifi bulunmakta olup, finansman anlaşmalarının vadesi 2022'dir. 
 

Kısa ve uzun ticari borçların döviz cinsine göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

Döviz cinsi Döviz Tutarı ABD Doları Karşılığı Döviz TutarıABD Doları Karşılığı
AVRO 308.227.301 348.882.482 300.675.751 368.989.282
ABD Doları 715.067.407 715.067.407 296.456.104 296.456.104
TL 470.825.733 35.323.410 401.815.392 54.739.513
RUBLE 509.558.854 6.804.097 189.558.676 2.556.422
TENGE 840.877.143 1.933.807 784.575.571 1.865.860
İngiliz Sterlini - - (236.449) (320.862)
Diğer - 174.500 - 216.870

              1.108.185.703            724.503.189 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

 
(*) Diğer para birimleri İsviçre Frangı, İsveç Kronu ve Cezayir Dinarı’ndan oluşmaktadır.  
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15. KISA VADELİ KREDİLER 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Kısa vadeli krediler 761.145.326 840.633.869
Uzun vadeli kredilerin kısaya düşen kısmı 260.221.658 418.218.752
Diğer finansal yükümlülükler 21.164 13.280

1.021.388.148 1.258.865.901
 

TL krediler için faiz oranı %19,70’dir (2020: %12,50). Değişken faizli Avro kredilerin faiz oranları Libor+%0- 
Libor+%3,85 arasında değişmektedir (2020: Libor+0,45%-Libor+4,25%). Sabit faizli Avro kredilerin faiz oranları 
0,45%-4,68% arasında değişmektedir (2020: 0,25%-5,40%.). Değişken faizli ABD Doları kredilerin faiz oranları 
Libor+%0- Libor+%4,20 arasında değişmektedir. (2020: Libor+%0,30- Libor+%5,50). Sabit faizli ABD Doları 
kredilerin faiz oranları ise %1,95- %5,50 oranları arasında değişmektedir (2020: %0- %5,90). 
 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla teminatlı kısa vadeli kredi bulunmamaktadır. 
 

Kısa vadeli kredilerin döviz cinsinden dökümü aşağıda gösterildiği gibidir: 
 

Döviz Cinsi Döviz Tutarı ABD Doları Karşılığı Döviz TutarıABD Doları Karşılığı
ABD Doları 639.563.258 639.563.258 878.258.335 878.258.335
AVRO 218.399.057 247.205.893 257.777.688 316.344.779
TL 1.346.708.191 101.035.951 392.324.357 53.446.544
RUBLE 131.045.368 1.749.838 300.000.000 4.045.853
TENGE 12.779.591.954 29.389.858 1.533.429.601 3.646.768
Azerbaycan manatı 3.547.911 2.088.235 4.538.311 2.680.474
Gürcistan Larisi 1.086.652 355.115 1.449.538 443.148

              1.021.388.148         1.258.865.901 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

31.12.2021 tarihi itibarıyla kısa vadeli finansal kiralama borçlarının detayı aşağıdaki gibidir: 

TL AVRO ABD Doları TENGE Ruble Azerbaycan Gürcistan 
Kısa vadeli kiralama manatı Larisi

Arazi,depo ve ofis binaları 21% 4% 5% - - - -

Araçlar 16% 3% 5% - 9% 9% 10%

Etkin faiz oranları 

TL AVRO ABD Doları TENGE Ruble Azerbaycan Gürcistan Toplam

Kısa vadeli kiralama manatı Larisi

Arazi,depo ve ofis binaları 6.545.059 181.734 1.697.798 - - - - 8.424.591
Araçlar 2.264.788 739.559 1.958.512 - 518.287 142.389 108.534 5.732.070

8.809.848 921.293 3.656.310 - 518.287 142.389 108.534 14.156.661

Döviz Dağılımı 

 
31.12.2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli finansal kiralama borçlarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 

TL AVRO ABD Doları TENGE Ruble Azerbaycan Gürcistan 
Kısa vadeli kiralama manatı Larisi

Arazi,depo ve ofis binaları 24% 4% 5% 13% 8% - -

Araçlar 16% 5% 5% - 8% 8% 10%

Etkin faiz oranları 

TL AVRO ABD Doları TENGE Ruble Azerbaycan Gürcistan Toplam

Kısa vadeli kiralama manatı Larisi

Arazi,depo ve ofis binaları 10.257.772 1.169.830 856.054 117.954 60.138 - - 12.461.748
Araçlar 2.612.044 422.417 1.965.262 - 606.834 143.249 20.154 5.769.960

12.869.816 1.592.247 2.821.316 117.954 666.972 143.249 20.154 18.231.708

Döviz Dağılımı 
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16. UZUN VADELİ KREDİLER 
 

Sabit/Değişken Min Max Min Max
Uzun vadeli borçlar 474.044.494  Değişken   L+3,50% L+4,20% E+0,45% E+3,85%

 Sabit   3,50% 5,00% 2,40% 5,10%
Toplam krediler 474.044.494

Sabit/Değişken Min Max Min Max
Uzun vadeli borçlar 329.504.363  Değişken   Libor+0,75% Libor+3,50% E+3% E+3,85%

 Sabit   1,33% 5,00% 0,75% 5,10%
Toplam krediler 329.504.363

AVROABD Doları

31 December 2020
Yıllık faiz oranı (%)

31 December 2021
Yıllık faiz oranı (%)

ABD Doları AVRO

 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla uzun vadeli banka kredisi teminatı bulunmamaktadır (2020: Bulunmamaktadır). 
2021 yılında, Grup 155.000.000 ABD Doları ve 87.000.000 Avro tutarında sendikasyon kredisi sağlamıştır. Bu 
kredi uyulması gereken sözleşme hükümlerine tabidir. Söz konusu hükümler uyarınca, Grup tarafından birtakım 
performans kriterlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.   
 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla uzun vadeli krediler ve uzun vadeli finansal kiralama 
yükümlülüklerinin ödeme planları aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

1-2 yıl arasında 191.900.281 268.029.825
2-3 yıl arasında 151.570.522 47.488.679
3-4 yıl arasında 45.170.638 13.985.859
4-5 yıl arasında 78.122.091 --
5 yıldan fazla 7.280.962 --

474.044.494 329.504.363  
 
Uzun vadeli kredilerin, uzun vadeli ve kısa vadeli kısmının döviz cinsinden kırılımı aşağıda gösterildiği gibidir: 
 

Döviz Cinsi Döviz Tutarı ABD Doları Karşılığı Döviz TutarıABD Doları Karşılığı
ABD Doları 247.075.797 247.075.797 247.414.678 247.414.678
AVRO 194.233.657 219.853.076 56.548.384 69.396.177
TENGE 3.094.085.479 7.115.621 4.600.288.802 10.940.305
RUBLE - - 130.000.000 1.753.203

                 474.044.494            329.504.363 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
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16. UZUN VADELİ KREDİLER (devamı) 
 

31.12.2021 itibarıyla uzun vadeli kiralama borçlarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 

TL AVRO ABD Doları TENGE Ruble Azerbaycan Gürcistan 
Uzun vadeli kiralama manatı Larisi

Arazi,depo ve ofis binaları 21% 3% 5% - - - -

Araçlar 13% 2% 6% - 9% 9% -

Etkin faiz oranları 

TL AVRO ABD Doları TENGE Ruble Azerbaycan Gürcistan Toplam

Uzun vadeli kiralama manatı Larisi

Arazi,depo ve ofis binaları 13.290.873 271.419 4.694.938 - - - - 18.257.230
Araçlar 1.966.578 241.370 3.219.944 - 504.523 131.232 - 6.063.647

15.257.451 512.789 7.914.882 - 504.523 131.232 - 24.320.877

Döviz Dağılımı

31.12.2020 itibarıyla uzun vadeli kiralama borçlarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 

TL AVRO ABD Doları TENGE Ruble Azerbaycan Gürcistan 
Uzun vadeli kiralama manatı Larisi

Arazi,depo ve ofis binaları 24% 4% 5% 13% 9% - -

Araçlar 17% 5% 5% - 9% 9% 10%

Etkin faiz oranları 

 

TL AVRO ABD Doları TENGE Ruble Azerbaycan Gürcistan Toplam

Uzun vadeli kiralama manatı Larisi

Arazi,depo ve ofis binaları 21.206.239 896.030 4.759.348 - 55.428 - - 26.917.045
Araçlar 2.266.362 506.500 2.850.665 - 338.771 253.697 4.135 6.220.130

23.472.601 1.402.530 7.610.013 - 394.199 253.697 4.135 33.137.175

Döviz Dağılımı

 
 
 

17. DİĞER BORÇLAR, KARŞILIKLAR VE GİDER TAHAKKUKLARI 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Kısa vadeli diğer borçlar ve gider tahakkukları
Gider tahakkukları 95.971.166 66.432.251
Ödenen vergi ve fonlar 32.535.502 35.977.965
Alınan avanslar 41.551.313 30.463.397
Personel ve Yönetim Kurulu prim tahakkukları 23.335.498 20.701.210
Gelecek dönemlere ait gelirler 19.732.304 10.233.366
Dava karşılıkları 5.488.775 5.387.582
Türev araçları (Not 33) 366.616 6.719.750
Personele borçlar (Not 34) 2.546.747 3.382.310
İlişkili tararflara borçlar (Not 34) 20.057 57.586
Diğer 5.303.617 6.253.774

226.851.595 185.609.191
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Uzun vadeli diğer borçlar ve gider tahakkukları 
Alınan avanslar 10.957.000 --
Türev araçları (Not 33) 10.049.843 --
Gelecek dönemlere ait gelirler 2.666.758 2.810.329

23.673.601 2.810.329  
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18. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) 

a) Kurumlar Vergisi 
 
Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini 
vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık 
olan şirketin bağlı ortaklıkları konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak 
tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi yükümlülükleri, konsolidasyon 
kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır.  

 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider 
yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan 
gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) 
düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 
 

2021 yılında uygulanan efektif vergi oranı %25’dir (2020: %22). 
 
5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi ve Kanunlar ile Diğer 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurumlar vergisine tabi kurumların kurum kazançları için 
%20 kurumlar vergisi oranı, Kanunun 10 uncu maddesinin geçici fıkrasında değiştirilen 2018, 2019 ve 2020 
yıllarının vergilendirme dönemlerine ait kurumların kurum kazançları için %22 olarak uygulanacaktır. Ancak, 
Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 13 üncü madde uyarınca %20 olan kurumlar vergisi oranı, 2021 
yılında kurum kazançlarına %25, 2022 yılında kurum kazançlarına ise %23 oranında uygulanacaktır. 
 
Mali zararlar oluştukları yılı takip eden en fazla beş yıl boyunca taşınabilirler. Ancak zararlar, geçmiş dönem 
karlarından mahsup edilmek üzere geri taşınamaz. 
 
Ayrıca, vergi tarhiyatları konusunda kesin ve kati bir mutabakata varma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler 
vergi beyannamelerini ilgili oldukları hesap döneminin kapanışını takip eden 1-25 Nisan tarihleri arasında 
verirler. Ancak vergi makamları, bu tür beyannameleri ve temel muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve 
değerlendirmeleri beş yıl içinde revize edebilir. 
 

7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 Aralık 2017 
tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kanunun 89 uncu maddesiyle, Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 5 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddenin birinci fıkrasının; (a) 
bendiyle kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına 
uygulanan %75’lik istisna %50'ye indirilmiştir. Bu düzenleme 5 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 
 
20 Ocak 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine kabul edilen “Vergi Usul Kanunu ve 
Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 31 Aralık 2023 tarihli bilançodan 
başlayarak enflasyon muhasebesi uygulaması ertelenmiştir. 
 
Gelir Vergisi Stopajı  
 
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına 
dâhil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç 
olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 
Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 23 Temmuz 
2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. 
Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.  
 
24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı 
üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından 
vergi tevkifatı yapılmamaktadır. 
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18. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (devamı) 
 
31 Aralık tarihinde sona eren 2021 ve 2020 yılları için cari dönem vergi yasal karşılıkları aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Gelir tablosunda belirtilen cari vergi karşılığı gideri
- Türkiye vergi gideri 92.445.419 38.324.098
- Malta vergi gideri 5.582.126 14.143.314
- İade alınabilir vergi etkisi (Malta) (*) (4.884.360) (6.773.944)
- Diğer vergi gideri 11.745.244 2.077.839
Cari yıla ait toplam yasal vergi gideri 104.888.429 47.771.307

Peşin ödenen vergiler (30.835.674) (5.816.531)
Yabancı para çevrim farkları (29.287.207) (11.343.340)
Vergi alacakları (Malta) (*) 4.884.360 6.773.944
Ödenecek vergi karşılığı 49.649.908 37.385.380  

(*) MIT Holding’in 4.186.594 ABD Doları tutarında dönen varlıklarda sınıflanan vergi alacağı bulunmaktadır. 
(2020: 6.773.944 ABD Doları). 
  

b) Ertelenmiş Vergi  
 
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki 
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü 
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal 
tablolar ile UFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, 
söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Ertelenmiş vergi alacağı 7.019.794 6.295.494
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (171.551.248) (176.268.676)
Ertelenmiş vergi alacağı (yükümlülüğü) , net (164.531.454) (169.973.182)  

 
Gelecek dönemlere devreden zararlar ve gelecek dönemlerde kullanılacak vergi indirimlerine ilişkin ertelenmiş 
vergi alacağı, ancak gelecekte elde edilmesi öngörülen vergilendirilebilir karlar oranında kayıtlara alınmaktadır.  
 
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı, 2022'de tersine dönmesi 
beklenen geçici zamanlama farkları üzerinden %23 ve sonraki yıllar için %20'dir (2020: %20). 

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
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18. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (devamı) 
 
b) Ertelenmiş Vergi (devamı) 
 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, etkin vergi oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi alacağı/ 
(yükümlülüğü)’nün detayı aşağıda özetlenmiştir: 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Stokların taşınan değeri ile vergi değeri 
   arasındaki net fark (7.823.638) (11.608.490)
Kıdem tazminatı karşılığı 3.625.858 3.673.201
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıl zararları 31.704.457 28.340.847
Diğer karşılık ve tahakkuklar (4.558.716) 5.260.094
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların taşınan değer ile vergi
   değeri arasındkai fark, genellikle UMS 21 etkisinden
   kaynaklanan (186.889.561) (184.759.148)
Diğer geçici farklar 9.555.990 14.344.954
Toplam (154.385.610) (144.748.542)

Eksi:Ertelenmiş vergi alacağı için ayrılan karşılık (*) (10.145.844) (25.224.640)
Ertelenmiş vergi (yükümlülüğü), net (164.531.454) (169.973.182)

Bilanço

 
(*) Ertelenmiş vergi alacağına ilişkin karşılık, öngörülebilir bir gelecekte vergiye tabi karı olması mümkün 
olmayan bağlı ortaklıklar için ayrılmıştır. Bilanço tarihinde Grup’un, 271.573.009 ABD Doları değerinde (2020: 
141.734.235 ABD Doları) gelecekte elde edilmesi muhtemel karlarına karşı netleştirebileceği kullanılmayan vergi 
zararı vardır ve bu zararlara ait 107.793.065 ABD Doları (2020: 15.581.034 ABD Doları) tutarında bir ertelenmiş 
vergi varlığı kayıtlara alınmıştır. Geleceğe ait karlılığın tahmin edilememesinden ötürü 163.779.944 ABD Doları 
(2019: 126.123.201ABD Doları) tutarındaki kalan ertelenmiş vergi varlığı kayıtlara alınmamıştır.  
 
Kullanılmayan mali zararların son kullanım süreleri aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

 2021 'yılında sona erecek -- 13.109.009
 2022 'yılında sona erecek 8.949.473 7.457.077
 2023 'yılında sona erecek 6.852.068 68.886.686
 2024 'yılında sona erecek 45.714.010 13.147.925
 2025 'yılında sona erecek 16.021.096 23.522.504
 2026 'yılında sona erecek 86.243.297 --

163.779.944 126.123.201  

164



(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
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18. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (devamı) 
 
b) Ertelenmiş Vergi (devamı) 

 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllarda ertelenmiş vergi bakiyelerinin hareketi aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Açılış bakiyesi (169.973.182) (165.736.504)
Gelir tablosuna yansıtılan (453.488) (2.014.174)
Özkaynak altında muhasbeleştirilen (*) (5.087.667) 1.835.943
Yabancı para çevrim farkları 10.982.883 (4.058.447)

(164.531.454) (169.973.182)  
 
(*) Özkaynaklardaki 1.705.387 ABD Dolar’lık (2020: 1.713.109 ABD Doları) gider kalemi nakit akımı finansal 
riskten koruma işlemleri ile ilgili iken, özkaynaklardaki 156.433 ABD Dolar’lık (2020: 78.293 ABD Doları) gider 
kalemi çalışanlara sağlanan faydalardan doğan aktüeryal zararla ve 3.538.712 ABD Doları (2020: Yoktur) maddi 
duran varlıkların yeniden değerlenmesi ile ilgilidir. 
 
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait gelir tablolarına yansıtılmış vergi giderinin, vergi 
öncesi kara yasal vergi oranının uygulanması yoluyla hesaplanmış olan vergiyle mutabakatı aşağıdaki gibidir: 
 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Vergi karşılığı ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar 342.147.605 158.539.598

Geçerli olan kurumlar vergisi oranı %25 (2020 - %22) (85.536.901) (34.878.712)
Etkisi:
Kanunen kabul edilmeyen giderler (13.686.246) (4.288.946)
Vergiden muaf gelirler 3.313.673 5.431.242
Vergiye tabi olmayan çevrim düzeltmesi (5.387.884) (9.909.896)
Ertelenmiş vergi olarak kaydedilmeyen kullanılmamış vergi
   kayıp ve mahsupları (4.044.559) (6.139.169)

(105.341.917) (49.785.481)  

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
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19. KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 
Türk İş Kanunu’na göre, Borusan Grubu bir senesini doldurmuş olan ve Grup’la ilişkisi kesilen veya emekli olan, 
25 hizmet yılını (kadınlarda 20) dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlarda 58 ve erkeklerde 60), askere 
çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı 
için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 8.284,51 TL (638,375 ABD 
Doları), (31 Aralık 2020: 7.117,17 TL, (1.074,01 ABD Doları) ile sınırlandırılmıştır. 
 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü tavanı 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 10.848,59  TL’ye (835,954 ABD Doları) 
yükseltilmiştir (1 Ocak 2021”: 7.639,96  TL (1.040,80 ABD Doları).  
 
Uluslararası Muhasebe Standartı No.19 (“UMS 19”) “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Grup’un belirlenmiş fayda 
planlarının tahmin edilebilmesi için aktüeryal değerlendirme metodu gerektirmektedir. Not 18’de belirtildiği gibi 
bu aktüeryal kayıp/kazançları 31 Aralık 2012 tarihinden itibaren diğer kapsamlı gelirinde kaydetmektedir. 
 
UFRS’ye göre, Grup’un yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüer hesaplama gerekmektedir. Kıdem 
tazminatı karşılığı, çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri 
hesaplanarak ayrılır. Buna bağlı olarak, 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla yükümlülüğü hesaplamak için 
kullanılan aktüer varsayımları aşağıdaki gibidir: 

 
31 Aralık 

2021
31 Aralık 

2020

Faiz oranı 19,45% 13,60%
Tahmini enflasyon oranı 14,50% 9,00%
İşten ayrılma devir hızı için kullanılan oran 2,00% 2,00%

 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllardaki kıdem tazminatı yükümlülüklerinin hareketi aşağıdaki 
gibidir: 
 

2021 2020

Dönem başı 20.815.979 20.117.267
Aktüeryal kayıp/(kazanç) 782.163 391.464
Faiz gideri 1.405.840 609.776
Hizmet maliyeti 7.303.238 3.981.335
Yıl içinde ödenen (2.726.526) (2.054.346)
Yabancı para çevrim farkları (8.471.508) (2.229.517)

19.109.186 20.815.979  
 
Çalışanlara sağlanan faydalardan kaynaklanan aktüeryal kazanç / kayıpların özkaynak mutabakatı aşağıdaki 
gibidir: 
 

2021 2020

Aktüeryal kayıp 6.822.448 6.040.285
Ertelenmiş vergi (1.364.491) (1.208.058)
Aktüeryal kayıp (Net) 5.457.957 4.832.227

Kontrol gücü olmayan paylar (2.046.034) (1.679.284)
Ana ortaklığa ait aktüeryal kayıp 3.411.923 3.152.943  
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19. KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜĞÜ (devamı) 
 
Kıdem tazminatı giderinin 3.854.821 ABD Doları (2020: 2.184.449 ABD Doları gelir) tutarındaki kısmı satılan 
malın maliyeti altında; 4.695.315 ABD Doları (2020: 2.280.845 ABD Doları) tutarındaki kısmı satış, pazarlama 
ve genel yönetim giderleri altında gösterilmiştir. 
 
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıl içinde çalışan ortalama personel sayısı 8.990’dır (2020: 8.682). 31 Aralık 
2021 tarihinde sona eren yıl içinde, yurt dışında çalışan 2.278 kişinin (2020: 2.124), 1.525’i Orta Doğu ve Orta 
Asya’da (2020: 1.343), 81’i (2020: 84) İtalya’da, 17’si (2020: 19) Kıbrıs’ta ve 170’i (2020: 219) Amerika 
Birleşik Devletleri’nde, 485’i Rusya’da (2020: 459) bulunmaktadır. 
 
 

20. SERMAYE 
 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihi itibarıyla Holding’in beheri 0,01 TL değerinde olan 5.605.332.500 adet hissesi 
bulunmaktadır. Hisse grupları ve hisse gruplarına tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir. 
 

Grup Haklar TL Hisse % TL Hisse %

Yeni Nesil Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. A 1,2,3 16.815.998 30,00 16.815.998 30,00

Ali Ahmet Kocabıyık B 1,3 10.650.122 19,00 10.650.122 19,00
Ayşe Nükhet Özmen B 1,3 10.509.988 18,75 10.509.988 18,75
Fatma Zeynep Hamedi B 1,3 10.509.988 18,75 10.509.988 18,75
Zehra Nurhan Kocabıyık B 1,3 4.904.656 8,75 4.904.656 8,75
İsmail Sefa Batıbayı B 1,3 2.634.506 4,70 2.634.506 4,70
Cemil Bülent Demircioğlu B 1,3 28.027 0,05 28.027 0,05
Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. B 1,3 40 0,00 40 0,00

56.053.325     100,00 56.053.325    100,00 

ABD Dolar karşılığı 46.044.080 46.044.080

2021 2020

 
 
1. Oy hakkı 
2. Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme. 
3. Yönetim Kurulu adaylığı. 
 

Hisse Tutar Hisse Tutar
Adi Hisse Senetleri (bin) (TL) (bin) (TL)

1 Ocak tarihindeki kayıtlı sermaye          5.605.333       56.053.325          5.605.333       56.053.325 

31 Aralık tarihindeki kayıtlı
sermaye

         5.605.333       56.053.325          5.605.333       56.053.325 

2021 2020

 
  

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
 

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları) 
 

 
58 

 

21. BİRİKMİŞ KARLAR VE YASAL YEDEKLER 
 
Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına göre vergi ve yasal amaçlar için konsolide raporlama kabul 
edilmemektedir. Borusan Grubu’na dahil her şirket ayrı bir vergi mükellefi ve yasal kuruluş olarak kabul edilir. 
Bir şirketin hissedarlarına temettü dağıtabilmesi de yasal karına bağlıdır. 
 
Yasal mali tablolara göre yasal yedekler haricindeki birikmiş karlar aşağıdaki kurallara göre dağıtılabilir. 
 
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk 
Ticaret Kanunu’na göre toplamı, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşana kadar, net yasal karın %5’i 
oranında birinci yasal yedek ayrılır. İkinci yasal yedekler ise şirketin ödenmiş sermayesinin %5’i indirildikten 
sonraki dağıtılabilir karın %10’u oranında ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler sadece zararları 
kapatmak amacıyla kullanılabilir, ödenmiş sermayenin %50’sini geçmedikleri sürece, herhangi bir şekilde 
kullanılmaları mümkün olmamaktadır. Temettü dağılımı, TL bazında ve esas sözleşmeye uygun olarak, ilgili 
vergi ve yasal yedek karşılıkları ayrıldıktan sonra gerçekleştirilir. 
 
İştiraklerden kaynaklanan yeniden değerleme fonu ve özel fonlar ortaklara dağıtılamamakta, ancak sermayeye 
eklenebilmektedir. 
 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla enflasyona göre düzeltilmiş kanuni yedek akçeler ve kar yedekleri 
(Holding’in yasal mali tablolarına göre) aşağıdaki gibidir (TL): 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Yasal yedekler 92.697.832 84.383.780
İştiraklerden kaynaklanan yeniden değerleme fonu 13.783.558 13.783.558
Birikmiş karlar (332.090.681) (328.441.900)
Özel fonlar 14.516.111 14.516.111
Sermaye enflasyon düzeltmesi 47.534.188 47.534.188
Sermayeye ilave edilecek iştiraksatış kazancı 16.237.255 16.237.255

(147.321.737) (151.987.008)  
 

22. SATILMAK ÜZERE ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER 
 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla satış amaçlı elde tutulan varlıklar ve bu varlıklara ilişkin yükümlülükler Borusan 
Oto'nun Ataşehir Binası ile ilgilidir. Grup bu yıl Ataşehir'de bulunan binayı 14.110.319 ABD Doları olarak 
sınıflandırmıştır. 
 
Başlıca varlık ve yükümlülükleri oluşturan ve satılmak üzere elde tutulan olarak sınıflandırılan elden çıkarılacak 
gruba ilişkin ayrıntılar aşağıda verilmiştir: 
 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Satılmak üzere elde tutulan varlıklar 14.110.319 14.110.319
Satılmak üzere elde tutulan varlıklar ve durdurulan faaliyetler 14.110.319 14.110.319  
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Açılış bakiyesi 14.110.319 21.643.118
Çıkışlar -- (7.532.799)
Dönem sonu bakiyesi 14.110.319 14.110.319  
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(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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23. NET SATIŞLAR

Yurtiçi satışlar İhracat Toplam

Çelik segmenti
Galvanizli sac 516.064.600 252.863.478 768.928.078
Çelik boru 447.863.573 423.542.433 871.406.006
Soğuk haddelenmiş sac 731.758.282 136.388.753 868.147.035
Çelik servis hizmeti 179.934.655 -- 179.934.655

1.875.621.110 812.794.664 2.688.415.774

Distribütorlük segmenti
Taşıtlar 997.526.133 -- 997.526.133
İş makinaları(IM) 205.816.497 295.754.715 501.571.212
IM ve GS yedek parça ve servis 110.347.703 260.762.948 371.110.651
Otomotiv yedek parça ve servis 116.836.237 -- 116.836.237
Güç sistemler(GS) 66.555.613 13.443.037 79.998.650

1.497.082.183 569.960.700 2.067.042.883

Diğer
Lojistik hizmetleri 374.575.513 98.560.658 473.136.171
Diğer 17.968.296 11.715 17.980.011
Supap 5.460.406 7.618.333 13.078.739

398.004.215 106.190.706 504.194.921

3.770.707.508 1.488.946.070 5.259.653.578

1 Ocak - 31 Aralık 2021

Yurtiçi satışlar İhracat Toplam

Çelik segmenti
Çelik boru 198.694.783 361.352.824 560.047.607
Galvanizli sac 500.966.219 134.946.535 635.912.754
Soğuk haddelenmiş sac 271.819.557 57.483.075 329.302.632
Çelik servis hizmeti 100.372.232 -- 100.372.232

1.071.852.791 553.782.434 1.625.635.225

Distribütorlük segmenti
Taşıtlar 807.312.669 -- 807.312.669
İş makinaları(IM) 80.408.012 272.841.122 353.249.134
IM ve GS yedek parça ve servis 91.601.378 235.461.024 327.062.402
Otomotiv yedek parça ve servis 109.517.272 -- 109.517.272
Güç sistemler(GS) 75.941.905 25.187.388 101.129.293

1.164.781.236 533.489.534 1.698.270.770

Diğer
Lojistik hizmetleri 312.901.350 64.246.088 377.147.438
Diğer 13.553.332 18.062 13.571.394
Supap 4.739.576 4.925.641 9.665.217

331.194.258 69.189.791 400.384.049

2.567.828.285 1.156.461.759 3.724.290.044

1 Ocak - 31 Aralık 2020

Yönetim, 2021 yılında sona eren yıl itibarıyla yerine getirilmeyen edim yükümlülüklerine tahsis edilen işlem 
bedelinin bir sonraki raporlama döneminde 12.831.645 ABD Doları (2020: 25.620.858) gelir olarak 
kaydedilmesini beklemektedir. Kalan 7.390.206 ABD Doları’nın (2020: 23.865.783 ABD Doları) bir yılı aşan 
sürede gelir olarak muhasebeleştirilmesi beklenmektedir.

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
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24. SATILAN MAL VE VERİLEN HİZMET MALİYETİ 
 

1 Ocak - 
31 Aralık 

2021

1 Ocak - 
31 Aralık 

2020

Hammadde 2.169.309.251 1.266.085.501
Satılan ticari mal maliyeti 1.637.622.388 1.246.867.841
Verilen hizmet maliyeti 522.323.325 391.960.158
İşçilik 132.469.922 109.707.889
Amortisman giderleri ve itfa payları 104.418.870 101.361.563
Mamul stoklarındaki net değişim (119.909.297) (5.607.105)
Yarı mamul stoklarındaki net değişim (3.075.726) 31.864.429
Tamir,bakım,enerji gibi giderleri içeren diğer genel üretim 96.780.521 106.217.891
Diğer satışların maliyeti 14.528.065 11.143.111

4.554.467.319 3.259.601.278   
 

25. SATIŞ VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
 

1 Ocak - 
31 Aralık 

2021

1 Ocak - 
31 Aralık 

2020

Personel giderleri 120.637.083 108.686.095
Amortisman giderleri ve itfa payları 38.658.943 40.173.026
Danışmanlık,denetim ve hukuk danışmanlığı giderleri 31.148.312 29.682.141
Şüpheli alacak karşılığı ve tahsilatlar, net 15.644.235 1.359.274
Reklam giderleri 12.516.041 6.672.207
Satış dağıtım giderleri 6.557.368 4.896.074
Bağışlar ve sponsorluklar 5.863.620 4.947.488
Dışarıdan sağlanan fada ve hizmetler 4.636.458 7.134.175
Sigorta giderleri 4.578.680 4.300.931
Kira giderleri 3.455.727 1.227.106
Kiralama ve diğer araç giderleri 3.114.872 2.909.339
Vergi giderleri 2.518.771 2.571.836
Seyahat giderleri 2.620.042 1.920.189
Davet ve ağırlama giderleri 2.356.248 2.384.915
Bakım ve onarım giderleri 2.029.373 2.030.038
İletişim giderleri 1.916.987 1.908.092
Enerji giderleri 1.650.057 1.508.686
Yiyecek giderleri 1.427.567 858.938
Eğitim giderleri 1.064.899 819.229
Kırtasiye giderleri 320.758 376.167
Diğer 11.414.216 12.997.123

274.130.257 239.363.069
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26. PERSONEL GİDERLERİ 
 

1 Ocak - 
31 Aralık 

2021

1 Ocak - 
31 Aralık 

2020

Ücret,maaş ve diğer personel giderleri 222.985.275 194.255.755
Tanımlanan katkı planı maliyetleri (SSK
   işveren payı) 21.412.652 19.547.118
Kıdem tazminatı karşılık gideri 8.709.078 4.591.111

253.107.005 218.393.984  
 

1 Ocak - 
31 Aralık 

2021

1 Ocak - 
31 Aralık 

2020

Personel giderleri 120.637.083 108.686.095
İşçilik 132.469.922 109.707.889

253.107.005 218.393.984  
 

27. AMORTİSMAN GİDERLERİ VE İTFA PAYLARI 
 

1 Ocak - 
31 Aralık 

2021

1 Ocak - 
31 Aralık 

2020

Üretim maliyeti 86.132.422 79.722.900
Satış ve genel yönetim giderleri 30.325.715 24.797.733
Toplam amortisman gideri 116.458.137 104.520.633

Yabancı para çevrim farkları (11.316.835) (1.059.966)
Toplam amortisman giderleri 105.141.302 103.460.667

Üretim maliyeti 7.474.127 7.155.467
Satış ve genel yönetim giderleri 3.815.682 12.361.820
Toplam itfa payı gideri 11.289.809 19.517.287

Yabancı para çevrim farkları 7.981.071 2.580.906
Toplam itfa payı gideri 19.270.880 22.098.193

Satışların maliyetine yansıtılan faaliyet kiralamasından 
     oluşan amortisman giderleri 10.812.321 14.483.196
Satış ve genel yönetim giderlerine yansıtılan faaliyet 
     kiralamasından  oluşan amortisman giderleri 4.517.546 3.013.473
Toplam amortisman giderleri ve itfa payları 139.742.049 143.055.529
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28. DİĞER FAALİYET (GİDERLERİ) / GELİRLERİ, net 
 

1 Ocak - 
31 Aralık 

2021

1 Ocak - 
31 Aralık 

2020

Komisyon gideri (7.538.693) (8.183.632)
Garanti gideri (5.332.116) (2.154.571)
Dava iptal kazancı -- 25.062.662
Hisse satış kazançları 30.986 2.093.094
Hurda satışları 1.156.592 1.216.201
Kira geliri 681.283 681.108
Maddi duran varlık satış geliri 108.765 72.690
Diğer, net 6.106.571 1.306.623

(4.786.612) 20.094.175  
 

29. FİNANSMAN GELİR / (GİDERİ), net 
 

1 Ocak - 
31 Aralık 

2021

1 Ocak - 
31 Aralık 

2020

Finansman geliri
Faiz geliri 11.613.698 10.841.183
Vade farkı geliri, net 23.540.769 18.148.607
Diğer finansal gelirler 2.363.430 5.256.406
Toplam finansman gelirleri 37.517.897 34.246.196

Finansman gideri
Faiz gideri (82.644.746) (84.330.492)
Diğer finansal giderler (*) (42.008.482) (33.969.482)
Toplam finansman gideri (124.653.228) (118.299.974)

Finansman gideri, net (87.135.331) (84.053.778)  
 
 (*) Diğer finansal giderler başlıca kredilerden kaynaklanan kur farkı giderlerini, faktoring giderlerini, teminat mektubu 
giderlerini, banka ve kredi karı komisyonlarını, alınan krediler için ödenen banka giderlerini ve diğer banka giderlerini 
içermektedir.
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30. İŞ ORTAKLIKLARI  

 
Grup’un iş ortaklarının özet finansal tabloları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Aşağıda özetlenen finansal bilgiler iş 
ortaklıklarının UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tablolarında gösterilen tutarları yansıtmaktadır. 
 

31 Aralık 
2021

31 Aralık 
2020

Borusan Enerji Borusan Enerji

Dönen varlıklar 121.083.210 95.208.503
Duran varlıklar 847.084.278 889.229.121
Kısa vadeli yükümlülükler (253.626.642) (273.571.438)
Uzun vadeli yükümlülükler (473.251.648) (478.736.560)
Toplam 241.289.198 232.129.626

Yukarıdaki varlık ve yükümlülükler aşağıdakileri içermektedir:
Naikt ve nakit benzerleri 108.373.242 80.937.598
Kısa vadeli finansal yükümlülükler
   (ticari ve diğer borçlar ve karşılıklar hariç) (225.602.216) (201.532.465)
Uzun vadeli finansal yükümlülükler
   (ticari ve diğer borçlar ve karşılıklar hariç) (416.695.244) (428.207.624)  

 
31 Aralık 

2021
31 Aralık 

2020
Borusan Enerji Borusan Enerji

İş ortaklığının net varlıkları 241.289.198 232.129.626
Grup'un iş ortaklığındaki payı 50% 50%
Şerefiye 1.022.898 1.022.898
Grup'un iş ortaklığındaki paylarının
   defter değeri 120.644.599 116.064.813  

 
1 Ocak - 

31 Aralık 
2021

1 Ocak - 
31 Aralık 

2020
Borusan Enerji Borusan Enerji

Hasılat 134.568.431 92.724.296
Toplam kapsamlı gelir 5.040.671 (24.477.260)
Satış, pazarlama ve genel yönetim giderleri (31.464.185) (17.991.765)
Diğer faaliyet (gider) / gelir, net 11.668.316 (5.213.885)
Finansal (gider) / gelir, net 38.622.127 36.821.728  
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30. İŞ ORTAKLIKLARI (devamı) 
 
İş Ortaklıklarının hareketi aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak - 
31 Aralık 

2021

1 Ocak - 
31 Aralık 

2020
Borusan Enerji Borusan Enerji

Açılış bakiyesi - 1 Ocak 116.064.813 130.864.831
Hisse kar/(zararı) 2.520.336 (12.238.630)
Finansal riske karşı koruma fonu 2.059.450 (2.561.388)

Kapanış bakiyesi - 31 Aralık 120.644.599 116.064.813  
 

1 Ocak - 
31 Aralık 

2021

1 Ocak - 
31 Aralık 

2020
Borusan Enerji Borusan Enerji

Toplam kapsamlı gelir 5.040.671 (24.477.260)
Grup'un iş ortaklığındaki
   payı 50% 50%
Grup'un iş ortaklığındaki paylarının defter değeri 2.520.336 (12.238.630)  

 
31. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ 

 
(a) Sermaye risk yönetimi  
 
Grubun sermaye risk yönetimi, işletme işlemlerinin sürekliliğini sağlamakla birlikte, borç ve sermaye dengesini 
optimum düzeyde tutmak yoluyla karlılığı en yüksek düzeyine çıkarmayı hedeflemektedir. 

  
Grubun sermaye yapısı sırasıyla, ihraç edilmiş sermaye, yedekler ve Not 21’de gösterilen geçmiş yıllar kar ve 
zararlarını da içeren sermaye kalemlerinden oluşmaktadır. 

 
Grubun sermaye maliyeti ve her bir sermaye kalemiyle ilişkilendirilen sermaye riski Yönetim Kurulu ve Holding 
Yönetimi tarafından değerlendirilir. Temettü ödemeleri veya sermaye artırımı kararları bu değerlendirmeye göre 
yapılır ve holding sermaye yapısını kredi borçlarıyla veya borçlarını kapatarak dengelemeyi hedefler. 
 
Grubun genel stratejisi finansal risk yönetimi uygulamaları çerçevesine uyumlu olarak tanımlanmaktadır. 
 
(b) Uygulanan önemli muhasebe politikaları 

 
Grubun belirli finansal enstrümanlar ile ilgili olan muhasebe ilkelerinin detayları, Not 3 “Uygulanan önemli 
muhasebe politikaları” bölümünde belirtilmiştir. 
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31.  FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ (devamı) 
 
(a) Finansal araçların sınıfları 

 
31 Aralık 2021

İtfa edilmiş 
Satılmaya değerinden gösterilen Finansal Riskten 

hazır finansal finansal korunma amaçlı
Bilanço varlıklar yükümlülükler finansal araçlar Toplam Not

Finansal Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri -- 767.296.524 -- 767.296.524 6
Tiicari alacaklar -- 772.356.171 -- 772.356.171 7
Diğer varlıklar -- 106.342.440 -- 106.342.440 9
Satılmaya hazır finansal varlıklar 3.540.361 -- -- 3.540.361

3.540.361 1.645.995.135 -- 1.649.535.496
Finansal Yükümlülükler
Borçlanmalar -- 1.495.432.642 -- 1.495.432.642 15, 16
Ticari borçlar -- 1.108.185.703 -- 1.108.185.703 14
Diğer borçlar -- 121.873.468 -- 121.873.468
Türev finansal yükümlülükler -- -- 366.616 366.616 17

-- 2.725.491.813 366.616 2.725.858.429

 
 
Yukarıda listelenen finansal araçların defter değeri 31 Aralık 2021’de rayiç değerine yakındır. 
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31.  FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ (devamı) 
 
(c) Finansal araçların sınıfları (devamı) 

 
31 Aralık 2020

İtfa edilmiş 
Satılmaya değerinden gösterilen Finansal Riskten 

hazır finansal finansal korunma amaçlı
Bilanço varlıklar yükümlülükler finansal araçlar Toplam Not

Finansal Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri -- 612.043.831 -- 612.043.831 6
Tiicari alacaklar -- 563.798.221 -- 563.798.221 7
Diğer varlıklar -- 140.555.606 -- 140.555.606 9
Satılmaya hazır finansal varlıklar 3.540.361 -- -- 3.540.361

3.540.361 1.316.397.658 -- 1.319.938.019
Finansal Yükümlülükler
Borçlanmalar -- 1.588.370.264 -- 1.588.370.264 15, 16
Ticari borçlar -- 724.503.189 -- 724.503.189 14
Diğer borçlar -- 90.573.357 -- 90.573.357
Türev finansal yükümlülükler -- -- 6.719.750 6.719.750 17

-- 2.403.446.810 6.719.750 2.410.166.560

 
 
Yukarıda listelenen finansal araçların defter değeri 31 Aralık 2020’de rayiç değerine yakındır. 
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31.  FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ (devamı) 
 
(d) Finansal risk yönetim hedefleri 
 
Grup’un hazine fonksiyonu, bağlı şirketlerin finansman bölümleri ile kontrol ve koordinasyondan sorumlu 
Holding Finansman tarafından yürütülmektedir. Grup’un Finansman bölümü; şirketlerin/grubun maruz kaldığı 
finansal riskin tespit edilmesi, ölçülmesi ve proaktif bakış açısı ile yönetilmesinden sorumludur. Bunun için yerli 
ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve şirketlerin faaliyetleri ile ilgili 
maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren risk raporları vasıtasıyla 
gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, faiz 
oranı riski ve fiyat riskini de içerir), likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar. 
 
Grup şirketlerinin riskleri, limitleri kendi Yönetim Kurulları tarafından belirlenen (Riske Maruz Değer) (VaR) 
sistemi dâhilinde ve yönetim tarafından onaylanmış politikalar yoluyla yönetilmektedir. Bu politikalar döviz kuru 
riski, faiz oranı riski, türev ürün niteliğinde olan veya olmayan finansal araçların kullanımı ve likidite fazlası ile 
ilgili yatırımlar konusunda yazılı kuralları belirtir. Politikalara ve risk limitlerine uygunluk Holding Finansman 
tarafından günlük olarak izlenir. Atıl likidite yönetim kurulu tarafından belirlenmiş limitler dâhilinde alternatif 
getirilerden faydalanmak amaçlı finansal araçlar kullanılarak değerlendirilir. 
 
Uygun olduğunda, Grup finansal performansı üzerinde finansal piyasaların tahmin edilmeyen olası olumsuz 
etkilerini sabitlemek ve riski küçültmek için türev enstrümanları kullanır. Grup’un, spekülatif maksat 
doğrultusunda finansal enstrümanları (türev enstrümanları dahil) bulunmamaktadır.  
 
Maruz kalınan riski azaltmak için, Borusan Holding Finans Departmanı, Grup Şirketlerine ve Grup Yöneticilerine 
aylık olarak, Yönetim Kuruluna ise çeyrek dönemler içerisinde rapor hazırlar. 
 
VaR (RMD), bir günde oluşabilecek muhtemel zararı, döviz kurlarında, sermaye piyasalarında ve faiz 
oranlarındaki piyasa dalgalanmasını dikkate alarak, %99 güven aralığı ile temsil eder. 
 
(e) Piyasa riski 
 
Belirli bir zamanda ve güven aralığı içerisinde (%99 olasılıkla) oluşabilecek tahmin edilebilir maksimum zararı 
gösteren VaR analizi, bütün Grup seviyesinde kullanılmaktadır.  
 
Risk yönetimi, her şirketin fonksiyonel para birimi ile ölçülür. Genel olarak Grup’un mali görünümü, Grup’un 
fonksiyonel para birimi olan ABD Doları ile yapılır. Risk raporları, proaktif ve etkili bir yönetim sergilemek 
adına günlük, haftalık ve aylık olarak gözden geçirilir.  
 
(f) Yabancı para ve faiz riskleri yönetimi 
 
Grup hazine yönetimi bu riski yabancı para varlık ve yükümlülüklerin grup içinde netleştirilmesi şeklindeki doğal 
yöntemler ile kontrol etmenin yanı sıra vadeli kur işlemleri ve opsiyonlar ile yönetmektedir. Faiz oranlarındaki 
artış riski izlenerek mevcut kredilerin sabit/değişken faiz dağılımı VaR limitleri dahilinde kalacak şekilde riskten 
korunma amacıyla türev enstrüman kullanımıyla yönetmesi benimsenmiştir. 
 
Grup yönetimi tarafından gerçekleştirilen VaR analizi çerçevesinde, başlıca TL ve Avro cinsinden kur riskine 
maruz kalmaktadır. Borusan grubu açık pozisyon takibi neticesinde, 31 Aralık 2021 itibarıyla sırasıyla 
29.697.108 ABD Doları karşılığı TL uzun, 1.917.004  ABD Doları karşılığı Avro uzun pozisyon şeklinde 
gerçekleşmiştir. (31 Aralık 2020: 19.951.380 ABD Doları karşılığı TL uzun, 20.386.472 ABD Doları karşılığı 
Avro kısa pozisyon). 
 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sermaye piyasalarında, faiz oranlarında ve kurlarda %10 oranında bir artışın 
olması durumunda, VaR tutarı 31 Aralık 2021 itibari ile hesaplanan 6.154.189 ABD Doları’ndan (2020: 
1.076.950 ABD Doları) 1.173.597  ABD Doları (2020: 674.893 ABD Doları) daha yüksek olacaktı. 
 
 
 
 

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir) 
 

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları) 
 

 
68 

31.  FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ (devamı) 
 
(g) Kredi risk yönetimi 
 
Grup’un tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Grup, müşterilerinden doğabilecek bu riski, 
alınan teminatlar ve alacakların sigortalanması ile sınırlayarak yönetmektedir. Riski yönetmek amacıyla, grup 
Doğrudan Borçlandırma Sistemi, rücu edilmez faktoring, teminat mektubu, kredi sigortası ve ipotek gibi araçları 
kullanmaktadır. Müşteri riskleri, Grup tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, 
geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. 
Grup'un maruz kaldığı risk ve karşı tarafların kredi notları sürekli olarak izlenir ve yapılan işlemlerin toplam 
değeri, onaylanmış karşı taraflar arasında dağıtılır. Kredi riski, yıllık olarak gözden geçirilen ve onaylanan karşı 
taraf limitleri tarafından kontrol edilir. Ticari alacaklar, Grup politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak 
değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra finansal tabloda net olarak 
gösterilmektedir (Not 7). 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup’un 22.759.136 ABD Doları ticari alacağı sigortalı 
alacaklardan oluşmaktadır (2020: 22.068.723 ABD Doları). 
 
Kredi riskini en aza indirgemek amacıyla Grup, karşı tarafların temerrüt risklerini göz önünde bulundurarak kredi 
derecelendirmeleri yapmış ve ilgili tarafları kategorilere ayırmıştır. Grup’un mevcut kredi riski derecelendirme 
metodolojisi aşağıdaki kategorileri içermektedir: 
 

Kategori Açıklama Beklenen kredi zararı 
hesaplama yöntemi 

Teminatlı alacaklar Teminata bağlı alacaklardan 
oluşmaktadır. 

Beklenen kredi zararı 
oluşturulmamaktadır. 

Tahsil edilebilir ve vadesi 
geçmiş alacaklar 

Karşı tarafın temerrüt riski düşüktür ve  
teminat altına alınmıştır. 

Beklenen kredi zararı 
oluşturulmamaktadır. 

Tahsili şüpheli ve vadesi 
geçmiş alacaklar 

İlgili varlığın kredi değer düşüklüğüne 
uğradığını gösteren kanıtlar 
bulunmaktadır. 

Alacağın teminatsız 
kısmı üzerinden 
%100 karşılık 
ayrılmaktadır. 

Kayıtlardan silinen Borçlunun ciddi finansal sıkıntı içinde 
olduğunu gösteren kanıtların olması ve 
Grup’un ilgili tutarların tahsiline dair 
beklentisi bulunmamasıdır. 

Kayıtlardan tümüyle 
çıkartılmaktadır. 

 
(h) Fiyat riski 
 
Grup’un fiyat riski esas olarak çelik ham maddeleri ve ticari stokların fiyat değişim etkilerinden doğmaktadır. 
Grup’un, çinko swap’ı dışında emtiaya dayalı riskten korunma aracı bulunmamaktadır. Grup çinko fiyatlarında 
gerçekleşebilecek artışlardan kaynaklanacak riskleri azaltabilmek için türev araçlar kullanmaktadır. Satış 
marjında ters fiyat değişimlerine karşı yararlanacak global bir türev enstrümanı bulunmamaktadır. Grup, stok 
devir oranlarının optimizasyonunu, çelik ham maddelerinin fiyat trendlerine ve gelecek periyotların ticari 
mallarını göz önünde tutarak, satış-üretim-alım dengesini tutarlı bir şekilde gözden geçirerek yapar ve çelik 
fiyatlarını satış fiyatlarına yansıtır. 
 
 (i) Likidite risk yönetimi 

 
Grup, likidite riskini, beklenen ve fiili nakit akışlarını gözlemleyerek, tutarlı olarak kısa, orta ve uzun dönem 
finansmanı ve likidite gereksinimlerini göz önünde tutarak yönetir.  
 
Likidite risk tabloları 
 

İhtiyatlı likidite riski yönetimi yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının 
kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. 
 
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi 
sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. 
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31.  FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ (devamı) 
 
Grup’un türev olmayan finansal yükümlülüklerinin vade analizi, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
 
(i) Likidite risk yönetimi (devamı) 
 
Likidite risk tabloları (devamı) 
 

1 aya kadar 1 ay - 3 ay 3 ay - 1 yıl 1 yıl - 5 yıl 5 yıldan fazla Toplam Defter değeri

Krediler 183.714.151 386.110.866 490.537.597 492.363.898 5.200.687 1.557.927.199 1.533.910.180
Ticari borçlar 251.360.308 333.402.931 537.347.872 5.623.266 -- 1.127.734.377 1.108.185.703
İlişkili taraflara borç 2.546.747 20.057 -- -- -- 2.566.804 2.566.804

437.621.206 719.533.854 1.027.885.469 497.987.164 5.200.687 2.688.228.380 2.644.662.687

1 aya kadar 1 ay - 3 ay 3 ay - 1 yıl 1 yıl - 5 yıl 5 yıldan fazla Toplam Defter değeri

Krediler 111.458.604 539.058.702 657.634.802 387.256.456 -- 1.695.408.564 1.639.739.147
Ticari borçlar 281.400.153 188.252.024 220.882.605 80.500.085 -- 771.034.867 724.503.189
İlişkili taraflara borç 3.382.310 57.586 -- -- -- 3.439.896 3.439.896

396.241.067 727.368.312 878.517.407 467.756.541 -- 2.469.883.327 2.367.682.232

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020
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31.  FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ (devamı) 
 

(i) Likidite risk yönetimi (devamı) 
 

Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. 
Türev finansal yükümlülükler iskonto edilmemiş net nakit giriş ve çıkışları ile brüt takas gerektiren türev 
ürünlerin iskonto edilmemiş brüt giriş ve çıkışlarına göre düzenlenmiştir. Alacaklar veya borçlar sabit olmadığı 
zaman açıklanan tutar, rapor tarihindeki getiri eğrilerinden elde edilen faiz oranı kullanılarak belirlenir. 
 

1 aydan az 1 - 3 ay 3 ay - 1 yıl 1 yıl - 5 yıl Toplam
Net ödenen
Vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri 866.521 1.086.045 852.343 96.054 2.900.963

1 aydan az 1 - 3 ay 3 ay - 1 yıl 1 yıl - 5 yıl Toplam
Net ödenen
Vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri (815.324) (1.782.491) (3.624.294) -- (6.222.109)

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

 
 
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri  
 
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir ve gruplanır: 
 

• Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif 
piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir. 
 

• İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede 
belirtilen borsa fiyatından başka direk ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında 
kullanılan girdilerden değerlenmiştir. 
 

• Üçüncü seviye: Gözlemlenebilir bir piyasa verisinin olmadığı durumlarda finansal varlıkların ve finansal 
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeridir. Türev araçların gerçeğe uygun değeri kayıtlı piyasa fiyatına göre 
belirlenir. Bu fiyatların söz konusu olmaması durumunda, opsiyonel olmayan türevlerin sürelerine uygulanan 
mevcut getiri eğrisi ile opsiyonel türevler için olan opsiyon fiyatlama yöntemleri kullanılarak, indirilmiş nakit 
akım analizine dayalı bir hesaplama yapılır. 
 

Gerçeğe uygun değer hiyerarşisine göre Grup’un varlık ve yükümlülükleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır: 
 

Finansal Varlıklar - Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

2021 1.seviye 2.seviye 3.seviye Toplam
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara 
    yansıtılan finansal varlıklar
Türev araçlar(net) -- 2.900.964 -- 2.900.964

 
2020 1.seviye 2.seviye 3.seviye Toplam
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara 
    yansıtılan finansal varlıklar
Türev araçlar(net) -- (6.222.109) -- (6.222.109)
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32. TAAHHÜTLER VE ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Teminat Mektupları 
 
Borusan Grubu’nun, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla çeşitli devlet makamlarına, devlet ihalelerine,  
ve müşterilere verilmiş 192.126.947 ABD Doları (2020: 216.353.121 ABD Doları) tutarında teminat mektubu 
bulunmaktadır. 
 
İhracat Taahhütleri 
 
Grup’un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, ihracat teşvikleriyle ilgili toplam 302.906.263 ABD Doları tutarında 
ihracat taahhüdü bulunmaktadır (2020: 480.604.424 ABD Doları). 
 

 Davalar 
 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup aleyhine otomobil ve hizmet müşterilerince çeşitli davalar açılmıştır. Bu 
davaların parasal değeri yaklaşık olarak 16.434.028 ABD Dolarıdır (2020: 20.846.447 ABD Doları). 31 Aralık 
2021 tarihi itibarıyla bu davalar için Grup hukuk müşaviri tarafından verilen görüşe istinaden 4.971.401 ABD 
Doları (2020: 3.367.200 ABD Doları) dava karşılığı ayırmıştır. 
 
Diğer taahhütler ve şarta bağlı yükümlülükler 
 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla başka taahhüt ve şarta bağlı yükümlülük bulunmamaktadır (2020: Yoktur). 
 

33. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 
 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla mevcut olan ve yabancı bankaların yurtiçi çeşitli şubeleriyle 
gerçekleştirilmiş vadeli döviz işlemlerinin nominal tutarları aşağıdaki gibidir 

 
Vadeli İşlem Sözleşmeleri 
 

Alım Satış 2021 2020 2021 2020 2021 2020

ABD 
Doları Avro

181.843.072 104.056.321
6 Ocak 2022 - 
31 Mart 2023

5 Ocak 2021 - 
31 Aralık 2021 (497.243) (4.280.213)

Avro
ABD 
Doları

15.492.800 25.463.928
28 Şubat 2022 - 

15 Haziran 2022
29 Ocak 2021 - 
11 Kasım 2021 132.763 (1.279.940)

ABD 
Doları Tenge

15.000.000 --
18 Ocak 2022 - 28 

Şubat 2022 - 114.168 --

ABD 
Doları

Türk 
Lirası

-- 12.000.000
14 Ocak 2021 - 

18 Ocak 2021
14 Ocak 2021 - 

18 Ocak 2021 -- 497.641

Avro
Türk 
Lirası

7.357.062 --
06 Ocak 2022 - 11 

Mart 2022 - (263.681) --

İngiliz 
Sterlini

ABD 
Doları

22.596.616 1.760.000 25 Ocak 2022
25 Şubat 2021 - 

8 Mart 2021 852.663 (66.659)

Türk Lirası
ABD 
Doları

15.925.925 22.381.792
5 Ocak 2022- 

27 Mayıs 2022
4 Ocak 2021- 

30 Nisan 2021 1.977.044 (623.293)

ABD 
Doları

İngiliz 
Sterlini

4.355.636 657.100
13 Ocak 2022-12 

Nisan 2022 25 Şubat 2021 585.250 (26.533)

Toplam 2.900.964 (5.778.997)

Alım Miktarı Vade Aralığı Makul Değeri
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33. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
 

 

Faiz Oranı Takası 
 

Grup, faiz oranı takas sözleşmelerinde sabit ile değişken faiz oranları arasındaki farkı, anlaşılan anapara tutarları 
üzerinden değişmeyi kabul etmiştir. Bu kontratlar, Grup’un faiz oranlarındaki değişimler nedeniyle maruz 
kaldığı, sabit ve değişken faizli borçlardan kaynaklanan rayiç değer ve nakit akım risklerini yönetmesine yardımcı 
olmaktadır. Faiz oranı takas sözleşmelerinin rayiç değeri, gelecekteki nakit akımlarının dönem sonlarındaki getiri 
eğrileri vasıtasıyla bugüne indirgenmesi yoluyla bulunur. Bu sözleşmelere ilişkin kredi riski aşağıda 
detaylandırılmıştır. Ortalama faiz oranı, raporlama dönemi sonu itibarıyla açık bakiyeler üzerinden 
hesaplanmıştır. 
 
Faiz oranı takası sözleşmelerinin kritik şartları ve karşılık gelen riskten korunma kalemleri aynı olduğu için Grup, 
etkinliğin niteliksel bir değerlendirmesini yapar ve faiz oranı takas sözleşmelerinin değeriyle buna karşılık gelen 
riskten korunma konusu kalemlerin değerinin sistematik olarak temel faiz oranlarındaki hareketlere istinaden ters 
yönde gerçekleşmesi beklenir. Bu riskten korunma ilişkilerinde riskten korunan aracın etkin olmayan kısmının 
ana kaynağı, riskten korunan kalemin faiz oranı değişimlerine atfedilmeyen gerçeğe uygun değer değişimine 
yansıtılmayan karşı tarafın ve Grup’un kendi kredi riskinin, faiz oranlarındaki takas sözleşmelerinin gerçeğe 
uygun değeri üzerindeki etkisidir. Bu riskten korunma ilişkilerinden başka etkin olmayan bir kısım çıkmamıştır. 

 
Aşağıdaki tablolar, raporlama dönemi sonunda ödenmemiş faiz swap sözleşmeleri ve bunlara ilişkin finansal 
riskten korunma işlemlerine ilişkin detayları göstermektedir. 
 
Aşağıdaki tablo, faiz oranı takas sözleşmelerinin anapara tutarları, kalan vadeleri gibi detaylarını göstermektedir. 
 

 

2021 2020 2021 2020 2021 2020
% %

1 yıldan az               -                   2,03 -- 99.375.000 -- (443.112)
2-5 Yıl               -      -              -- -- -- --

-- 99.375.000 -- (443.112)

Faiz Oranı Ana Para Tutarı Varlık / (yükümlülük) 
rayiç değeri
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33. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
 

 

Faiz Oranı Takası 
 

Grup, faiz oranı takas sözleşmelerinde sabit ile değişken faiz oranları arasındaki farkı, anlaşılan anapara tutarları 
üzerinden değişmeyi kabul etmiştir. Bu kontratlar, Grup’un faiz oranlarındaki değişimler nedeniyle maruz 
kaldığı, sabit ve değişken faizli borçlardan kaynaklanan rayiç değer ve nakit akım risklerini yönetmesine yardımcı 
olmaktadır. Faiz oranı takas sözleşmelerinin rayiç değeri, gelecekteki nakit akımlarının dönem sonlarındaki getiri 
eğrileri vasıtasıyla bugüne indirgenmesi yoluyla bulunur. Bu sözleşmelere ilişkin kredi riski aşağıda 
detaylandırılmıştır. Ortalama faiz oranı, raporlama dönemi sonu itibarıyla açık bakiyeler üzerinden 
hesaplanmıştır. 
 
Faiz oranı takası sözleşmelerinin kritik şartları ve karşılık gelen riskten korunma kalemleri aynı olduğu için Grup, 
etkinliğin niteliksel bir değerlendirmesini yapar ve faiz oranı takas sözleşmelerinin değeriyle buna karşılık gelen 
riskten korunma konusu kalemlerin değerinin sistematik olarak temel faiz oranlarındaki hareketlere istinaden ters 
yönde gerçekleşmesi beklenir. Bu riskten korunma ilişkilerinde riskten korunan aracın etkin olmayan kısmının 
ana kaynağı, riskten korunan kalemin faiz oranı değişimlerine atfedilmeyen gerçeğe uygun değer değişimine 
yansıtılmayan karşı tarafın ve Grup’un kendi kredi riskinin, faiz oranlarındaki takas sözleşmelerinin gerçeğe 
uygun değeri üzerindeki etkisidir. Bu riskten korunma ilişkilerinden başka etkin olmayan bir kısım çıkmamıştır. 

 
Aşağıdaki tablolar, raporlama dönemi sonunda ödenmemiş faiz swap sözleşmeleri ve bunlara ilişkin finansal 
riskten korunma işlemlerine ilişkin detayları göstermektedir. 
 
Aşağıdaki tablo, faiz oranı takas sözleşmelerinin anapara tutarları, kalan vadeleri gibi detaylarını göstermektedir. 
 

 

2021 2020 2021 2020 2021 2020
% %

1 yıldan az               -                   2,03 -- 99.375.000 -- (443.112)
2-5 Yıl               -      -              -- -- -- --

-- 99.375.000 -- (443.112)

Faiz Oranı Ana Para Tutarı Varlık / (yükümlülük) 
rayiç değeri
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34. İLİŞKİLİ TARAFLARLA BAKİYELER VE İŞLEMLER 
 

İlişkili taraflarla bakiyeler 
 
31 Aralık 2021

Ticari   Ticari Olmayan   Ticari   Ticari Olmayan   Ticari   Ticari Olmayan   
 B&B havacılık   -- 66.250.000 -- -- -- --
Personelden alacaklar / Personele borçlar   -- 313.478 -- -- -- 2.546.747

 Diğer   115.847 253.816 -- 29.764.635 1.157.414 20.057
115.847 66.817.294 -- 29.764.635 1.157.414 2.566.804

31 Aralık 2020

Ticari   Ticari Olmayan   Ticari   Ticari Olmayan   Ticari   Ticari Olmayan   
 B&B havacılık   -- 61.575.000 -- -- -- --
Personelden alacaklar / Personele borçlar   -- 214.508 -- -- -- 3.382.312

 Diğer   135.786 172.028 -- 33.426.175 906.920 57.584
135.786 61.961.536 -- 33.426.175 906.920 3.439.896

Alacaklar   Borçlar   
Dönen   Duran   Dönen   

Alacaklar   Borçlar   
Dönen   Duran   Dönen   

 
 

İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle finansal işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve faiz işletilmemektedir. 
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34. İLİŞKİLİ TARAFLARLA BAKİYELER VE İŞLEMLER (devamı) 
 
İlişkili taraflarla işlemler 
 
 
1 Ocak - 31 Aralık 2021 

 İlişkili taraflardan 
alınan hizmetler 

 İlişkili tarafara satışlar  İlişkili taraflara olan 
diğer giderler 

 İlişkili taraflardan 
sağlanan finansman 

gideri 
Arcelor Mittal                           900.000                       216.797.144                            2.809.250                       444.924.425     
Borusan Kültür ve Sanat İktisadi İşletmesi 706.361 127.143 -- --
Borusan Sigorta 406.943 247.027 -- --
Diğer 3.417.645 1.825 -- --

5.430.949 217.173.139 2.809.250 444.924.425

 
1 Ocak - 31 Aralık 2020 

 İlişkili taraflardan alınan 
hizmetler 

 İlişkili tarafara satışlar  İlişkili taraflara olan diğer 
giderler 

 İlişkili taraflardan 
sağlanan finansman gideri 

Arcelor Mittal                        1.004.107                       190.344.514                            1.860.938                       319.847.555     
Borusan Kültür ve Sanat İktisadi İşletmesi 732.875 127.143 -- --
Borusan Sigorta 153.510 251.478 -- --
Diğer 3.658.644 36.620 -- --

5.549.136 190.759.755 1.860.938 319.847.555  
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34. İLİŞKİLİ TARAFLARLA BAKİYELER VE İŞLEMLER (devamı) 
 

Üst düzey yönetime sağlanan faydalar 
 

2021 2020

Üst yönetime sağlanan faydalar 11.295.270 11.103.786
11.295.270 11.103.786  

 
Üst düzey yönetim personeli, Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetimden Sorumlu Komite üyelerinden oluşmaktadır. 
Üst düzey yönetime sağlanan faydalar; maaş, ikramiye, sağlık sigortası, iletişim ve ulaştırma haklarını 
içermektedir. 
 
 

35. İŞTİRAKLER 
 

Grup’un önemli iştirakleri ile ilgili özet finansal bilgileri aşağıda açıklanmıştır. Bu özet finansal bilgiler 
iştiraklerin UFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarındaki tutarları segment bazında göstermektedir. 

 

Otomotiv Çelik Otomotiv Çelik
Dönen varlıklar 258.079.860 1.655.292.159 254.776.324 1.019.911.899
Duran varlıklar 405.377.270 995.018.030 442.870.097 1.032.266.665
Kısa vadeli yükümlülükler 249.259.079 1.403.243.324 350.609.711 828.327.113
Uzun vadeli yükümlülükler 118.123.962 247.508.509 74.332.586 313.815.052
Hasılat 1.114.667.141 2.617.466.506 918.588.824 1.582.723.327
Toplam kapsamlı gelir 94.002.530 104.803.091 81.617.672 22.662.816
Ödenen temettüler 25.107.504 25.806.648 13.709.073 19.326.142

2021 2020

 
 

36. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLAYLAR 
 
Şubat 2022 itibari ile, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin dahil olduğu bazı ülkeler, Rusya’nın Lugansk Halk 
Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyetini resmi olarak tanıması sonucunda, Rusya’daki belirli kurum ve 
kişiler hakkında yeni yaptırım kararları almışlardır. 24 Şubat 2022’de askeri operasyonların başlaması sonrası 
potansiyel ek yaptırımların da gelebileceğine ilişkin açıklamalar da yapılmıştır. Bu yaptırımlar hem ilgili kişi ve 
kurumları hem bu kişi ve kurumların kontrol ettiği şirketleri etkileyebilecektir. Rus ekonomisinin belirli 
sektörlerinin yanında, Yaptırım kararı alınan bu kurumlar ile olan ticari ilişkiler dolaylı yönden etkilenebilir. Bu 
hususun nihai şiddetinin şu anda belirsiz olması sebebiyle Grup’un operasyonları üzerindeki etkisi makul bir 
şekilde tahmin edilememektedir. 
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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
Çözüm – An Omnicom Company
Balmumcu Mahallesi Itri Sokak No: 32
34349 Balmumcu 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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