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SANKO Holding
1904'ten bu güne 100 yılı aşkın yolculuğu boyunca
Anadolu sanayileşmesinin öncülerinden olmuştur.
Başta grubun amiral gemisi konumundaki tekstil
sektöründe olmak üzere, Türkiye’de ve global arenada
pek çok alanda liderliğini sürdürürken Türkiye’nin
en büyük yenilenebilir enerji, çimento ve ambalaj
üreticileri arasında yer almaktadır.
Eğitim, sağlık ve kültür-sanat alanında yaptığı
yatırımlar ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile
toplumsal gelişime katkı sunmayı hedeﬂemiştir.
14.000 kişiyi istihdam eden grup, dünya çapında
ürün ve servisler sunarak tüm paydaşları için
değer yaratmaya devam etmektedir.

1904
14.000
100+
12.6

KURULUŞ
YILI

KİŞİYE
İSTİHDAM

ÜLKEYE
İHRACAT

MİLYAR TL
2021 YILI
YILLIK CİRO
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AMBALAJ

ÇİMENTO &
YAPI

11 farklı sektörde faaliyet gösteren şirketleriyle
Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamayı
kendine misyon edinen SANKO şirketleri,
dünyanın birçok noktasında bulunan irtibat oﬁsleri ile
100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

ENERJİ

yürütmektedir.

Kurucusu Sani Konukoğlu’nun “İşin hilesi dürüstlüktür” ilkesini
benimseyen SANKO, geleneksel değerlerine sahip çıkarken; çağın ve
global değerlerin gerektirdiği aksiyonları hızla alarak yenilikçi ve
modern yapısını da muhafaza etmektedir.

İNŞAAT

ETLERİ
Y
İ
AL

LULUK F
M
A
RU

TEKSTİL

müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışı ile

SOSYAL S
O

farklı
sektörde
faaliyet

SANKO Holding, faaliyetlerini uluslararası standartlarda kaliteli üretim,

GAYRİMENKUL

DİĞER
SEKTÖRLER

KÜLTÜR &
SANAT

EĞİTİM

SANİ
KONUKOĞLU
VAKFI

SAĞLIK
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

Değerli SANKO Holding Ailesi,
Ülkemizin en büyük şirketler topluluklarından biri
olarak, büyük bir özveri ile yürüttüğümüz çalışmalar
ve ülkemizin kalkınması adına attığımız adımlarla
dolu bir yıl daha geride kaldı. 2021 yılı, dünya
ekonomisinin COVID-19 salgınının etkilerinden
toparlanması konusunda önemli ilerlemelerin
kaydedildiği bir yıl oldu. Aşılamanın hızlanması ile
salgın kuvvetini kaybederken, dünya genelinde
tüketim talebi beklenilenin üzerinde artış gösterdi.
Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin oldukça güçlü
seyrettiği 2021’de Türkiye ekonomisi %11 büyüdü.
Rekor seviyeye ulaşan ihracat ve güçlü iç talep
ülkemizin salgın sonrasında en hızlı toparlanan
ülkelerden birisi olmasını sağladı. Ancak, küresel
ekonomi pandemi sürecinde hızla toparlamasına
rağmen, gelinen noktada hem arz hem de
talep kaynaklı nedenlerle dünyada yüksek
enﬂasyon gerçeğiyle karşı karşıyayız.

YÖNETİM
KURULU
BAŞKANI
MESAJI

SANKO Holding olarak güçlü bilançomuz, dengeli
portföy yapımız, kuvvetli likiditemiz, yurt dışı
faaliyetlerimiz ve aralıksız sürdürdüğümüz
yatırımlarımız sayesinde bu zorlu dönemde dimdik
ayakta kalmayı başardık. SANKO Holding çatısı
altında faaliyet gösteren tüm gruplarımız, sürekli
değişen koşullara uygun kararlar alarak bütçe
öngörülerinin üzerinde bir performans sergilediler.
Sürdürülebilir büyüme hedeﬂeri doğrultusunda
fırsatları titizlikle değerlendirerek azımsanmayacak
değer yarattılar.
SANKO Holding olarak ülkemizin geleceğine
duyduğumuz güven ve inançla, yatırımlarımıza
2021 yılında da devam ettik. Sahip olduğumuz
değerlerin yol göstericiliğinde, köklü ve yenilikçi
yönetim anlayışıyla faaliyetlerimizi gerçekleştirirken
çalışmalarımızı başarılı sonuçlarla taçlandırdık.
Hayata geçirdiğimiz projeler ve gerçekleştirdiğimiz
yatırımlar kendi etki alanlarının ötesine geçerek
başka kurumlara, kişilere ilham vermeye devam etti.
Her geçen gün yarattığımız değeri artırmak için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzun vadeli stratejik
hedeﬂere odaklanarak doğru yatırım ve hamlelerle
sürdürülebilir ve güçlü bir gelecek için çalışıyoruz.

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci; değişime
ayak uydurmanın, hızın ve dijitalleşmenin önemini
bizlere bir kez daha gösterdi. Bizler de grubumuzu
geleceğe hazırlama sorumluluğu ile bir dönüşüm
süreci başlattık. Öncelikli olarak dijital altyapı
alanlarında ihtiyaçlarımızı hızlı bir şekilde
karşılamamızı sağlayacak “Dijital Dönüşüm’’
projemize 2021 yılında da ağırlık verdik. 2022 yılında
tüm sektörlerimizde yeniliğe ve inovasyona yatırım
yapmayı sürdüreceğiz. Çalışanlarımızla ve tüm
paydaşlarımızla sürdürülebilirliğe, dijitalleşmeye ve
istikrarlı büyümeye odaklanacağız.
Yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluğumuzu
göz ardı etmeden, ekosisteme saygılı üretim
modellerini benimsemeye devam edeceğiz.
Üretim tesislerimizin çatılarına kurduğumuz
Güneş Enerjisi Santralleri, yıl içinde attığımız
önemli adımlardan biri oldu. Grubumuzun
amiral gemisi başta tekstil sektörü olmak üzere;
enerjiden inşaata, ambalajdan sağlığa, pek çok
sektörde faaliyetlerimizi sürdürürken sürdürülebilirlik
projelerimizle örnek ve öncü işlere imza atacağız.
Sani Konukoğlu Vakfı’mız ile eğitim, sağlık,
kültür-sanat alanlarındaki çalışmalarımızla
toplumsal kalkınmaya desteğimizi sürdüreceğiz.
2022 yılında da, tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla
ülkemiz için omuz omuza çalışmaya ve ülke
ekonomisine sunduğumuz katkıyı artırmaya
devam edeceğiz. Kalıcı etki yaratma vizyonuyla
geleceğin dünyasına yön veren lider şirket
olma hedeﬁ doğrultusunda adımlarımızı atacağız.
Bu yolda bizlere büyük güç ve destek veren
Onursal Başkanlarıma, Yönetim Kurulu Üyelerimize,
özverili çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarımıza
ve tüm paydaşlarımıza can-ı gönülden teşekkürlerimi
sunarken 2022 yılının sizlere ve tüm dünyaya sağlık ve
refah getirmesini diliyor; birlik, beraberlik ve
dayanışma ruhunun çoğaldığı hayırlı bir yıl olmasını
temenni ediyorum.

Adil Sani KONUKOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
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� SANKO TEKSTİL � SANKO HAVLU & MAISONETTE � ISKO TM � SANKO PAZARLAMA

2021

SANKO TEKSTİL

TEKSTİL

YILI
SANKO FAALİ
Teksti
YETLERİ
SANKO Tekstil’in vizyonu; ürün, hizmet, verimlilik ve kalite alanında
fark yaratmak, dünya tekstil sektöründe öncü ﬁrma olmaktır.
”İşin hilesi dürüstlüktür” ilkesi ile çalışan, insana ve çevreye duyarlı,
yenilikçi, müşteri odaklı, üretim kaynaklarını verimli kullanan,
tekstil sektöründe tercih edilen bir ﬁrma olma misyonu ile
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ar-Ge

Doğada %100 çözünebilir materyallerden üretilmiş
Türkiye'deki ilk Cradle to Cradle Certiﬁed®
sertiﬁkalı “Future Collection” kumaş koleksiyonu
oluşturulmuştur.
Geri dönüşüm alanında, içerisinde yüksek oranda
pre-consumer & post-consumer malzeme bulunan
ürünler geliştirmeye başlanmıştır.
SANKO Tekstil’in mevcut 19 patenti bulunmaktadır.
Hali hazırda süreç aşamasında olan 10 yeni patent
başvurusunun ise 1 tanesi 2021 yılında gerçekleşmiştir.

SANKO Havlu ile, anti-bakteriyel havlu geliştirilmesi
ile ilgili çalışma kapsamında “Investigation Of The
Effect Of The Use Of Bamboo And Silver Yarn
On Towel Fabric On Antibacterial Activity” isimli
makale yayınlanmıştır.
Akıllı tekstiller konusunda kurum, kuruluş ve
akademisyenler ile iş birlikleri gerçekleştirilmiştir.
Kenevir elyafının tekstilde kullanımının sağlanması
ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
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Operasyonel
Süreçler

Lojistik-Sevkiyat süreçlerinin dijitalleşmesi,
giriş-çıkış güvenliğinin arttırılması için tekstil

SANKO Tekstil’i dijital çağa hazır hale getirmek

sektöründe ilk olan Dijital Sevkiyat Platformu

amacıyla SANKO Smart Factory ve Q-SANMES

üzerine proje başlatılmış, yatırım kararı alınmış

Projeleri ile üretim ve kalite yönetimine dair tüm

ve TÜBİTAK tarafından projeye destek onayı

süreçlerin dijital ortamda izlenebilir ve yönetilebilir

alınmıştır. SAP Kavramsal Analiz çalışmaları

bir yapıya getirilmesi sağlanmıştır. Bu projeler

kapsamında operasyonel süreçlerin dijitalleşmesi

SAP’nin de temelini oluşturmaktadır.

ve yeniden tasarlanması sağlanmıştır.

İşletmelerde MES (sahadan anlık veri alma)
süreçleri tamamlanmış, tüm üretim ve kalite
parametreleri standardize edilmiş ve dijital
yönetilebilmeye başlanmıştır. Bu proje
kapsamında Fiber Processing Standart (FPS),
Yarn Production Standarts (YPS) sistemleri ile

Müşteri yolculuğu kalitesini artırmak için
otomatize edilmiş, müşteriye özel bilgilendirme
mail sistemi kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir.
Kurumsal kimlik yenilenmiş, şirket imajını yansıtan

tüm süreçlerin standardize edilmesi sağlanmıştır.

sunum arşivleri ve şirket tanıtım dökümanları

Ham madde - mamul arasındaki uçtan uca

oluşturulmuştur.

izlenebilirlik alt yapısı kurulmuştur.
Cradle to Cradle Certiﬁcate Sertiﬁkalı ürünleri
Telef takibi ve izlenebilirliği için yerinde aksiyon

içeren “Future Collection” isimli koleksiyonun

misyonu ile iplik işletmelerinin telef dairelerine

tanıtım kampanyasına ilişkin fotoğraf ve video

kiosk ve barkod printerler yerleştirilmiştir.

çekimleri gerçekleştirilmiştir.

BAŞARILARIMIZ
“Effect Of Elastane Fibers On The Comfort Properties
Of Cotton Knitted Fabrics” ve “Investigation On The Effect
Of Knitting Constructıon On The Comfort Properties
Of 100% Cotton Fabrics” isimli iki makalenin ICNF
(International Conference on Natural Fibers)'te sunumu
gerçekleşmiştir.
“Örme Kumaştan Antibakteriyel Maske Üretimi” üzerine
yapılan bir araştırma Uluslararası Lif ve Polimer
Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulmuştur.
Yapay zekanın tekstilde kullanılması konusunda
yazılımcı bir ﬁrma ile iş birliği yaparak TÜBİTAK projesi
gerçekleştirilmiştir. Bu konu ile alakalı çıktıların
ICONTEX Uluslararası Yenilikçi Tekstiller Kongresi’nde
makale olarak sunulması planlanmaktadır.

TEKSTİL

ÖNEMLİ
GELİŞME
LER

20 milyon kwh

Türkiye’de bugüne kadar çatıda yapılan en büyük GES projesi olma özelliğini taşıyan SANKO Tekstil Adıyaman
Çatı Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) açılışı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayın
bağlantısı ile teşrif ettiği törenle 9 Kasım Salı günü gerçekleştirilmiştir. SANKO Tekstil Adıyaman işletmesinin
çatısının 132.500 m2 alanına kurulu 37.776 adet panel ile SANKO Tekstil Adıyaman’ın yıllık elektrik ihtiyacının
20 milyon kwh’ı karşılanacaktır.

Yatırımlar
SANKO Tekstil 2021 yılında önemli yatırım kararları alarak,
ciddi bir büyüme ve mevcut üretim kapasitesinin
%60’ın üzerinde artışını planlamıştır.
Yenilenebilir Enerji yatırımları kapsamında
Adıyaman ve Gaziantep işletmelerinin
çatılarında toplam 27,6 MW kapasiteli GES
kurulumu tamamlanmıştır. Adıyaman’da kurulan
çatı GES, 2021 yılı itibariyle Türkiye’de devreye
alınmış en yüksek kapasiteli çatı GES projesi
olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca bu yatırım ile
SANKO Tekstil İşletmeleri’nin enerji tüketiminin
%20'sini yenilenebilir kaynaklardan karşılanır
hale gelmiş, önemli derecede karbon salınım
azaltımı sağlamıştır.
2021 yılı içerisinde 63 tane yuvarlak örgü makinesi
yatırımı gerçekleştirilmiştir. Bu makinelerin
32 tanesinin kurulumu tamamlanmış ve 2021 yılı
içerisinde aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.
2022 yılı içerisinde gelecek olan 31 yeni yuvarlak
örme makinesinin de devreye girmesiyle,
günlük 70 ton olan örgü kapasitesi, günlük
95 tona ulaşmış olacaktır. Hali hazırda Türkiye’deki
en büyük yuvarlak örme kumaş üreticilerinden
biri olan SANKO Tekstil, yatırımlar sonrası %25’lik
kapasite artışı ile pazardaki liderliğini sürdürmeyi
hedeﬂemektedir.
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SANKO TEKSTİL

Öz kaynaklı olarak yürütülen iletken ve giyilebilir tekstiller ile alakalı arge projeleri gerçekleştirmek için,
dikişsiz örme makinesi alımı gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak teknik tekstiller konusunda ileri çalışmalar
yapmak için çeşitli konfeksiyon makineleri tedarik edilmiştir.
Adıyaman’da kurulacak yeni open-end iplik fabrikası ile, günlük 100 ton open-end iplik kapasite artışı
sağlanmış olacaktır. Bu yatırım ile SANKO Tekstil mevcut pazar payını 3 kat arttırarak, Türkiye’deki en yüksek
kapasiteli open-end ipliği üreticilerinden biri konumuna gelecektir.
Gaziantep OSB-4 bölgesinde konumlanacak yeni ring fabrikası ile günlük 70 ton ring-penye iplik kapasite
artışı sağlanacaktır. Türkiye’deki ‘’tek bir çatı altındaki en yüksek iğ sayılı ring fabrikası’’ özelliğini taşıyacak
olacak tesiste toplam 90.720 iğ bulunacaktır.

İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları süreçleri ERP (Success Factors) uygulaması ile dijitalleştirilmiştir.
Bilgiyi hızlı ve doğru şekilde elde etme, verimli raporlama yapma, veriyi saklama gibi
konularda daha gelişmiş bir altyapı sağlanmıştır.
RPA (Robotic Process Automation) ile iş göremezlik raporlarının SGK sisteminden
otomatik alınması ve konuyla ilgili SGK sistemine bildirim yapılması sağlanmıştır.

Open-end ve ring fabrikaları yatırımları ile SANKO Tekstil günlük iplik üretim kapasitesini 250 ton/gün
seviyesinden 420 ton/gün’ün üzerine çıkararak önemli bir büyüme gerçekleştirecektir. SANKO Tekstil
bu yatırımlar sonrasında 500.000 adet kurulu iğe sahip konuma gelecektir. Bu sayede; yıllık 200.000 ton
seviyesinde elyaf tüketimi gerçekleştirerek, Türkiye’deki toplam pamuk tüketiminin yaklaşık %15‘lik kısmını
tek başına kullanır duruma gelecektir.

SANKO Gelişim Akademisi uzaktan eğitim portalı hayata geçirilerek çalışanlar için
daha verimli bir dijital eğitim ortamı oluşturulmuştur.

Gaziantep’te kurulacak Elyaf Geri Dönüşüm Tesisi günlük 45 ton tekstil telef ve atıklarını (post ve pre consumer)
geri dönüştürerek elyaf formuna getirecektir. Üretilecek geri dönüştürülmüş elyaﬂar iplik üretiminde
kullanılacaktır. Bu yatırım kapsamında döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak, tekstil atığı ve karbon salınımını
azaltmak hedeﬂenmiştir.

Tüm çalışanlar için Covid-19 süreciyle mücadele kapsamında aşı kampanyası başlatılmıştır.
Aşılanma oranı %97 olarak gerçekleşmiştir.

Yatırım kararı verilen tüm tesisler 2022 yılı içerisinde tam kapasite olacak şekilde faaliyete başlayacaktır.
SANKO Tekstil, bu yatırımlar ile Türkiye, Avrupa ve Akdeniz havzasındaki en büyük pamuk ipliği üreticilerinden
biri haline gelecektir.
Boyahane işletmesinde yapılan iyileştirmelerle proses sürelerini kısaltarak, daha az su ve boyar madde ile
üretim yapılması sağlanmıştır. Böylelikle hem üretim maliyetlerinde iyileştirme hem de sürdürülebilir
üretime katkıda bulunma hedeﬂenmiştir.

TEKSTİL

Mühendislere hizmet içi teknik eğitim projesi kapsamında eğitimler verilmeye başlanmıştır.

Mobil araç ile SANKO Tekstil İşletmeleri kampüsünde tüm çalışanlara periyodik sağlık taraması
gerçekleştirilmiştir.
“Değerli Yıllar Plaket Töreni”nde çalışanların yönetimle bir araya gelmesi sağlanarak,
emekleri için plaket takdimi yapılmıştır.
“Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100. Yılında 100 Aile Tarihte Yolculuğa Çıkıyor" program kapsamında
çocuklarıyla beraber katılım sağlayan toplam 200 çalışan ve çocuğuna İplik İşletmeleri gezdirilerek
üretimle ilgili bilgi verilmiştir.

SOSYAL
SORUM LULUK
8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlar adına ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir.

Sürdürülebilirlik

SANKO Tekstil İşletmeleri İtfaiye ekibi ülkemizi derinden yaralayan orman yangınlarına müdahale amacıyla
Adana - Aladağ bölgesine giderek yangın söndürme faaliyetlerine aktif katılım sağlamıştır.

Kurum içi gerçekleştirilen karbon ve su ayak izi ölçüm çalışmaları son 3 yılı kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Kan ve plazma bağışı için Kızılay ile çalışılarak ülkemizin Covid-19 ile mücadelesine katkı sağlanmıştır.

SANKO Tekstil Türkiye’de ürettiği kumaşlarda GOLD ve Silver Level Cradle to Cradle Certiﬁed® sertiﬁkasına
sahip ilk tekstil işletmesi olmuştur.

1 Kasım 2021 tarihinde İTÜ Endüstriyel Proje ve Etkinlik Kulübü (EPGİK)’nün düzenlediği; öğrencilerin şirketleri
ve iş hayatını yakından tanımasını amaçlayan; ‘’Management and Engineering Days (MED)’’ etkinliği’ne katılım
sağlayarak öğrencilere SANKO Tekstil İnsan Kaynakları, Ar-Ge çalışmaları ve Sürdürülebilirlik faaliyetleri ile ilgili
bilgilendirmeler yapılmıştır. Ana sponsorluğu SANKO Tekstil tarafından üstlenilen bu etkinlik süresince tüm
katılımcıların ilgisini çekecek tecrübe paylaşımları gerçekleştirilmiştir.

Sürdürülebilir Organik Pamuk projesi kapsamında, alanında uzman bir ekip ile çiftçilere eğitimler verilerek
pilot saha uygulamaları gerçekleştirilmiştir.
SANKO Tekstil bünyesinde kurulan dijital altyapı ile izlenebilir pamuk projesi hayata geçirilmiştir.
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2022
YILI
HEDEF
LERİ
Sürdürülebilirlik

SANKO TEKSTİL

TEKSTİL

İnsan
Kaynakları
2022 Şubat ayında tüm yönetici ve yönetici
adaylarıyla assessment sürecine başlanacaktır.
Assessment sonuçlarının ışığında yetenek
yönetimi çalışmalarına başlanıp, bireysel gelişim,
yedekleme süreçlerinin hayata geçirilmesi
hedeﬂenmektedir.
Kaizen, öneri ve ödüllendirme sistemi ile ilgili
çalışmalara hız kazandırılarak, çalışan
memnuniyeti ve mutluluğunu artırmaya yönelik
projelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

süreçlerdeki uygun olan adımların robotik

Ar-Ge

proses haline getirilmesi planlanmaktadır.

Medikal tekstiller ile ilgili projenin başarılı bir şekilde

RPA uygulaması için puantaj, bordro, işe alım vb.
süreçleri için iş analizi gerçekleştirilip, bu

sonuçlanması ve proje çıktısının ticareleştirilmesi,
ticarileşmeye uygun tekstil kökenli bir medikal buluş
elde etmek hedeﬂenmektedir.
Ulusal ve uluslararası en az 2 adet patentlenebilir ürün
çıktısı sağlanması hedeﬂenmektedir.
Kongre ve sempozyumlarda 5 adet yazılı veya sözlü
bildiri yapılması hedeﬂenmektedir.
Minimum 3 adet Üniversite - Sanayi ve
Sanayi - Sanayi (farklı arge merkezleri iştiraki ile)
proje yapılması planlanmaktadır.

Yaşam Döngüsü Analizi aracının temin edilmesi, ürün bazında karbon ayak izine yönelik
alt yapı çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.
SANKO Tekstil toplam pamuk ihtiyacının %20’sinin sürdürülebilir kaynaklardan
temin edilmesi hedeﬂenmektedir.
SANKO Tekstil Kurum Karbon Ayak izinin %15 oranında düşürülmesi
hedeﬂenmektedir.
SANKO Tekstil İşletmelerinin ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nun yayınlanması
planlanmaktadır.
Karbon salınımının etkisini azaltmak ve çevreye fayda sağlamak amacıyla
10.000 ﬁdanın dikilmesi hedeﬂenmektedir.

Yatırım
2021 yılı içerisinde yatırım kararı alınan ring,
open-end, geri dönüşüm tesislerininin
montajlarının tamamlanarak devreye alınması ve
2022 yılı sonuna kadar tam kapasite üretime
geçmesi hedeﬂenmektedir.
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SANKO PAZARLAMA

SANKO
Pazarlama
SANKO Grubu bünyesindeki şirketlerin ve fabrikaların tekstil ürünlerini iç
ve dış piyasalara pazarlamak için 1992 yılında kurulan SANKO Pazarlama,
kısa bir zamanda sektörde lider konuma gelmiştir.
SANKO Tekstil’in ürettiği iplik, örgü kumaş, boyalı kumaş ve dokuma
kumaşların yurt içindeki müşterilere satışını yapan SANKO Pazarlama,
ürün gamını sürekli olarak yenilemekte ve müşterilerinin taleplerini
karşılamaktadır.

TEKSTİL

SANKO Pazarlama, SANKO Holding bünyesindeki tekstil işletmelerinin
Ar-Ge çalışmalarına da müşterilerinin talepleri doğrultusunda yön vermektedir.
Ortakları ve müşterileri ile olduğu gibi çalışanlarıyla da dürüstlüğe ve
güvene dayalı bir ortam oluşturan şirket, en kaliteli ürünleri ve
hizmetleri sunmak için bilgi ve teknolojisini sürekli geliştirmektedir.
İç ve dış piyasalarda sürekli olarak yeni pazar arayışlarında bulunan
SANKO Pazarlama, çalışanlarının oluşturduğu sinerji sayesinde
verimliliğini sürekli arttırmaktadır.
SANKO Pazarlama 2000 yılında halka arz edilerek hisseleri Borsa İstanbul’da
işlem görmeye başlamıştır. 2021 yılında 30.000 ton ürün satarak
son 9 yılın en yüksek tonajını gerçekleştirmiştir. İstanbul, Gaziantep,
Bursa, Denizli ve İzmir’deki satış oﬁsleriyle 460 müşteriye ulaşmıştır.
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2021

SANKO HAVLU

TEKSTİL

YILI
SANKO
FAALİ
YETLERİ
SANKO Havlu’nun misyonu; çalışanlarına, bölgesine, ülkesine ve
insanlığa her zaman daha iyi hizmet etmek, müşterilerine,
birlikte çalıştığı tedarikçilerine, iş ortaklarına, çalışanlarına da
kazandıran global bir kurum olmaktır.

Gelişim, değişim, kalite ve dürüstlük çerçevesinde yeni yatırımlarla
gelişerek, en iyi ürün ve hizmeti sunmak, ulusal ve uluslararası
platformlarda bir marka olmak ve değer yaratmak vizyonuyla
çalışmalarını sürdürmektedir.
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SANKO HAVLU

TEKSTİL

BAŞARI
LARIMIZ

ÖNEMLİ İK
UYGULAMALARI

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen
Ar-Ge Merkezi Belgesi alınmıştır.

Tüm çalışanların ortak kullanım alanlarında yenileme çalışmalarına başlanmıştır.

Kuruluşların enerji tüketimini kontrol altına almayı amaçlayan
uluslararası yönetim sistemi olan ISO 50001:2018 Enerji Yönetim
Sistemleri Belgesi alınmıştır.

2021 YILI
ÖNEMLİ
YATIRIMLAR

“Önerisi Olan Kazanır - 1 Ramak Kala 1 Can” sloganlarıyla başlatılan İş Geliştirme,
Öneri ve Ramak Kala QR kod aﬁşleri ile yeni ﬁkirler dijital platformlardan alınmaya başlanmış,
bu kapsamda oluşturulan kurul ile projeye dahil olan çalışanlara ödüller verilmiştir.
Covid 19 pandemi sürecinde tedbirler en üst düzeyde alınmaya devam edilmiş ve
Sağlık Bakanlığı iş birliği ile SANKO Havlu çalışanlarının aşı uygulamaları tamamlanmıştır.
Dijital dönüşüm süreci ile birlikte SAP platformunda HR UP performans değerlendirme sistemine
geçilerek hedef ve performans değerlendirmeleri dijital platforma taşınmıştır. Eba platformu
üzerinden tüm izin süreçleri dijital ortamda takip edilmektedir.
SANKO'da Çay Sohbetleri'nin yedincisinde SANKO Havlu çalışanları, SANKO Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelerek sohbet etmişlerdir.
Sıfır Atık Belgesi başvurusu yapılarak çalışmalara başlanmıştır. Yemekhane ve işletmelerdeki
tüm atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilmiştir. Yemek atıklarının sokak hayvanları ile
paylaşılması için proje yapılmıştır.

2021 yılında ilk defa yıllık 5.000 tonun üzerinde yükleme yapılmış
ve tarihteki en iyi ciro elde edilmiştir.
Makine parkuru genişletilirken yeni bir sektörün iş fırsatlarını da
değerlendirmek adına 340 cm eninde iki adet Zimmer marka
dijital baskı makinası alımı yapılmıştır.
Türkiye’nin en büyük Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi
kapsamında SANKO Havlu işletmesinin çatısında toplamda
30.000 m2 alana kurulu 9.072 adet panel ile işletmemizin
yıllık elektrik ihtiyacının 4,5 milyon kwh’sinin karşılanması
hedeﬂenmektedir.
Müşteri portföyü genişletilirken operasyonel verimliliği de
arttırmak adına uçtan uca entegrasyonu sağlayacak
dijital dönüşüm projesine başlanmıştır.
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2021

Maisonette

MAISONETTE

TEKSTİL

YILI
FAALİ
YETLERİ
maisonette.com.tr kurumsal web sitesi yenilenmiştir.

Contemporary İstanbul Vakfı ve Baskı Müzesi iş birliğiyle,
Maske/Çağrışımlar sergisi geçekleştirilmiştir. Sanatı,
sanatçıyı destekleyerek ülkemizin kültürel mirasına
katkıda bulunmayı misyon edinen Maisonette,
serginin ana sponsoru olmuştur.
Eylül ayında Moskova’da düzenlenen Heimtextil Russia
2021 fuarına katılım sağlanmıştır.
İstanbul Carrefoursa Hipermarketlerde 6 farklı lokasyonda,
Maisonette’e özel köşelerde satışa başlanmıştır.
Ürün portföyümüzü genişletirken ve yeni satış kanalları
oluştururken operasyonel verimliliği de arttırmak adına
uçtan uca entegrasyonu sağlayacak dijital dönüşüm
projesine başlanmıştır.
Gaziantep ve İstanbul’da yer alan satış noktalarında,
maisonette.com.tr ve diğer online platformlardaki satışlarımızın
yanı sıra B2B ve B2C ihracatlarıyla da büyümeye devam edilmektedir.
SANKO HOLDİNG 2021 FAALİYET RAPORU
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ISKO

2021

ISKO

TM

ISKO’nun vizyonu; sürdürülebilir üretim süreçleri ve yenilikçi tasarımları ile
markalara mükemmelliği sunarak ISKO’yu dünyanın her yerinde
tercih edilen bir denim markası yapmak ve gelecek nesillere daha
temiz bir dünya bırakmak için durmadan çalışan lider kuruluşların
öncüsü olarak sürdürülebilir yaşam çözümlerini dünyaya sunmaktır.
ISKO, teknolojik gelişme ve yenilikler ışığında; toplumları ve içinde
yaşadığımız dünyayı olumlu yönde etkilemek için durmaksızın yenilikçiliğe
bağlı kalarak yalın üretim sistemleri ve öncü sürdürülebilir çalışmalarla
fark yaratarak kendini sürekli geliştirmek misyonunu benimsemiştir.

TEKSTİL

YILI
FAALİ
YETLERİ
Sürdürülebilir ürün tasarımları yapılarak satışları başlatılmıştır.

Geri dönüştürülmüş kısmen yönlendirilmiş iplik tesisi devreye alınmıştır.
Tedarik yönetimi ve lojistik bölümü kurulmuştur. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan prosedürler,
talimatlar, organizasyon şeması vb. dokümanlar hazırlanmıştır.
Proses optimizasyonunda (elektrik, su, basınçlı hava ve buhar tüketimi) %5 tasarruf edilmiştir.
Kimyasal yönetim sistemi kurulmuştur. Bu kapsamda ürün/atık suda çıkması muhtemel
zararlı kimyasalların işletmeye girdisi ve kullanılması engellenmiş, bu kimyasallar yerine
çevre dostu muadil kimyasallara geçiş yapılmıştır. Boyalarda ise anilin-reduce boya üretimi
başlamış, anilin-free boya için çalışmalar devam etmektedir.
Su tüketiminin minimuma indirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Atık suyun yeniden
temizlenerek süreçte kullanılmasını hedeﬂeyen bir dizi çalışma başarıyla sürdürülmektedir.
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ISKO

TEKSTİL

teknolojisi
devreye
alınmıştır.

ISKO RHEACT™; dokuma ile yapılmış
dünyada ilk patentli compression teknolojisidir.
RHEACT™ teknolojisi, tüketicilere enerjik hissetmenin duygusal
deneyiminin yanında ﬁzyolojik faydalar sağlamaktadır.
RHEACT™ patentli teknolojiler kolaylıkla spor giyim, atletizm,
sağlık ve seyahat gibi çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır.
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ISKO

ISKO VR
showroom’u
açılmıştır.

TEKSTİL

BAŞARILARIMIZ
ISKO boya ve kimyasallarına Bluesign Etiketi kazandırılma süreci devam etmektedir.
Süreç tamamlandıktan sonra ZHDC level 3 sertiﬁka süreci başlatılacaktır.
Versiyon 6.1 Sosyal Uygunluk Denetimini başarıyla gerçekleştirmiştir.
INDITEX ve ZDHC Kimyasal Yönetimleri ISKO İşletmelerine entegre edilmiş ve
ISKO Kimyasal Yönetimi uluslararası sistemlere %100 uyumlu hale getirilmiştir.
Cips, Poy ve tekstüre ürünleri için recycle sertiﬁkaları alınmıştır.
Kurumsal karbon ayak izi hesaplanarak onaylı kurumlar tarafından doğrulaması
yapılmış ve 2030 hedeﬂeri oluşturulmuştur.

ISKO, müşterileri ile daha çok iletişime geçmek amacıyla, vizyoner koleksiyonlarının
deneyimlenebileceği sanal bir showroom açmıştır. Showroom, iki ana bölümden oluşmaktadır.
Denim Bölümü: ISKO’nun yenilikçi koleksiyonlarına ait bir alandır.
Sürdürülebilirlik Bölümü: Yenilikçi kumaşlar ve teknolojinin sergilendiği, ISKO'nun çığır açan
sürdürülebilirlik girişimleri ve raporlarının bulunduğu alandır.

2021 YILI ÖNEMLİ
YATIRIMLAR
PET geri dönüşümden granül ve kısmen yönlendirilmiş iplik üretim tesisi yatırımı tamamlanarak
üretime başlanmıştır. PET geri dönüşümden ﬂake üretimi tesisi yatırımı tamamlanmıştır.
SANKO HOLDİNG 2021 FAALİYET RAPORU
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2022
YILI
HEDEF
LERİ
Müşterimizle beraber sürdürülebilir ürünler geliştirmek.
Kırılmış pet şişe parçacıkları yıkama ve ayrıştırma
üretim tesisinin devreye alınmasıyla kısmen
yönlendirilmiş iplik ve granül ham madde kalitemizi
standardize etmek.

Doğal kaynak kullanımı kapsamında su yönetim
sistemi oluşturulması ve ileri arıtma teknolojilerinin
ﬁrmaya kazandırılması.

ISKO

TEKSTİL

SÜRDÜRÜLE
Bİ Lİ RLİ K
ÇALIŞMALARI
R-two™50+, doğa için tasarlandı.
ISKO™, denim üretimini en son teknolojiler ve
sürdürülebilirlik üzerine kurmuştur. R-TWO ile
güzel, modaya uygun, doğaya saygılı, dayanıklı
olan ürünler sonraki seviyeye R-TWO™ 50+
olarak taşınmıştır.
Responsible Innovation™ üzerine inşa edilen
ISKO R-TWO™ 50+, karbon ve su ayak izlerini
azaltırken minimum %50 geri dönüştürülmüş
malzeme kullanan daha güçlü, yumuşak
dokunuşlu kumaşlar üreten aynı zamanda
%45 karbon emisyonunu ve %60 su emisyonunu
azaltan sürdürülebilir yeni nesil denim
teknolojisidir.

Global Recycled Standard (GRS) sertiﬁkalı
tüketici öncesi ve sonrası geri dönüşümlü polyester

Proses kaynak kullanımı, proses parametreleri ve
proses kimyasallarının optimizasyon projelerinin
devam etmesi.

Denim aylık üretimin 15 milyon metreye çıkarılması.
Tüm ürünlerimizde recycle hammadde kullanılması.
Recycle poy tesisinin ikinci fazını hayata geçirerek
kapasitesinin arttırılması.
ISKO Kimya tesisinde üretilen Tekstil kimyasalları
GOTS versiyon 6.0’a uygun hale getirilmesi.

Çevreye duyarlı yaklaşımla kömür yakıtlı buhar
üretme sürecinden vazgeçilerek, daha çevreci
doğal gaz yakıtlı sistemlere geçilmesi.
Chips üretim tesisi kapasite ve ürün kalitelerinin
artırılması için iki hat daha sipariş edilerek,
bu hatlarla beraber gıda teması müsadeli
(EFSA, FDA lisanslı) granül üretimine geçilmesidir.

ISKO tarafından patentli
özel iplik eğirme teknolojisi
Global Recycled Standard (GRS) sertiﬁkalı
tüketici öncesi ve sonrası geri dönüşümlü pamuk
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ISKO

TEKSTİL

ÖNEMLİ İK
UYGULAMALARI
1.000 çalışanın işe alımı yapılmış ve yeni işe alımlar ile ilgili istihdam buluşmaları gerçekleştirilmiştir.
Dijitalleşme kapsamında izin formları, fazla mesai, işçi talep formu gibi matbu formlar Eba programına
aktarılmıştır.
SF Performans Yönetimi Modülü canlıya alınmış, Yedekleme ve Gelişim Modülü’nün kavramsal aşaması
tamamlanmış, İşe Alım ve İşe Yerleştirme Modüllerinin ise kavramsal çalışmaları yapılmıştır.
İstirahat aktarım programı canlıya alınmıştır.
ISKO Akademi kurulmuş ve gerekli olan altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.
Uludağ Üniversitesi İnegöl kampüsündeki öğrencilere iş hayatına hazırlık konusunda seminer ve söyleşiler
yapılmıştır.
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksek Okulu’nun yönetici ve eğitimcileri ile yapılan program kapsamında
öğrencilerle online seminer ve söyleşiler gerçekleştirilmiştir.
TEKNOFEST 2021'de stant kurularak öğrencilere denim kumaşlarımız ve geliştirdiğimiz son teknolojiler
hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.
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� SÜPER FİLM

2021

SÜPER FİLM

AMBALAJ

Süper
YILI
Film
FAALİ
Ambalaj YETLERİ
Çevresine, çalışanlarına ve müşterilerine olan
saygısından ödün vermeden, yeni ve kârlı ürünler üreten,
yüksek verimli ve kaliteli bir dünya ﬁrması olma vizyonu
ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışanlarını geliştirmek, özel ürünlerin tedarikçisi olmak,
optimum verimliliğe ulaşmak, karlı ürünler üretmek ve
yenilikçi olmak (yeni ürünler, teknolojiler ve
sistemler geliştirmek) misyonunu belirlemiştir.

Yeni BOPP hattı yatırımı kararı ile çalışmalar başlatılmıştır.

Operasyonel ve stratejik risklerin takibi amacı ile
Kurumsal Risk Yönetimi Yapısı oluşturulmuştur.

2 adet Metalize makinası yatırımı yapılmıştır.
Kurumsal Sürdürülebilirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Karbon ayak izi ölçümü, belgelendirilmesi, ana ürünlerin
yaşam döngüsü değerlendirme çalışmaları
tamamlanmıştır.

Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturularak
Sürdürülebilirlik Raporu hazırlanmıştır.
Enerji verimliliği projeleri kapsamında 1.514.000 kWh
enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Sürdürülebilir ve döngüsel ekonomi konularında artarak
devam eden uluslararası kuruluşlar ile iş birlikleri
hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda Nextloop üyeliği
gerçekleştirilmiştir.

QDMS doküman yönetim sistemine geçişi ve
kullanımı sağlanmıştır.

Sürdürülebilir ürün portföyünde geliştirmeler yapılmıştır.
(Pcr Bopet, Alg ﬁlmi, mono yapı çalışmaları)

isg.superﬁlm.com adlı web sitesi oluşturulmuş;
ramak kala bildirimleri, sıcak iş izni, çalışan
uyarı formu gibi konulara sitede yer verilmiştir.

Sıfır Atık dönüşümü süreci tamamlanmıştır.

Danone - 1.500 ton, Amcor BOPP - 6.000 ton ihaleleri
kazanılmıştır.
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2021 YILI
ÖNEMLİ
YATIRIM
LAR

SÜPER FİLM

AMBALAJ

Lüleburgaz’da inşaatı devam eden 140 dönüm açık alan,
30 dönüm kapalı alan kapasitesine sahip yeni fabrika alanında,
2023 yılı sonu itibari ile devreye girecek 60.000 ton kapasiteli
yeni BOPP hattı yatırımı ile Süper Film, Avrupa’nın en büyük
7. esnek ﬁlm üretici ﬁrması haline gelecektir.
2021 yılında sürdürülebilirlik ile ilgili belgelendirme
çalışmalarına yoğunlaşılmıştır.
Bu kapsamda; ISCC Uluslararası Sürdürülebilirlik
Karbon Sertiﬁkası, LCA Ürün Yaşam Döngüsü Sertiﬁkası
alınmış, BRC Sertiﬁkası ise yenilenmiştir.

60.000
ton kapasite

Capital Dergisi
özel röportajında
Süper Film
Genel Müdürü
Fahri Özer,
Süper Film Ambalaj'ın
stratejik hedeﬂerinden ve
yeni yatırım planlarından
bahsetmiştir.
Haziran 2021
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SÜPER FİLM

SOSYAL
SORUMLULUK
VE SÜRDÜRÜ
LEBİLİ RLİK
ÇALIŞMALARI
SANKO Holding #KanDostum sloganı ile
başlatılan kan bağışı kampanyasına
70 çalışanımız kan bağışında bulunmuştur.

SANKO Holding projesi kapsamında
tüm kadın çalışanlarımız için
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde
Sanmed Hatıra Ormanı’na ﬁdan bağışı
yapılmış olup kadın çalışanlara hediyeleri
takdim edilmiştir.

Covid-19 aşılanma sürecinde
Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile
aşı yaptırmak isteyen çalışanların
aşılanmaları gerçekleştirilmiştir.

AMBALAJ

İNSAN
KAYNAKLARI
ÇALIŞMA
LARI
2022
HEDEF
LERİ
SANKO Holding Dijital Dönüşüm projesi kapsamında
Success Factors programı ile İnsan Kaynakları
modüllerinde dijital yenilenme süreci tasarlanmıştır ve
2022 yılında tüm proje tamamlanmış olacaktır.

Performans değerlendirme sistemi, hedeﬂer ve
yetkinlik bazlı tasarlanmış olup süreçleri yürütülmektedir.
SANKO Gelişim Portalı’ndan tüm çalışanlar için zorunlu
İSG, KVKK, ENYS gibi eğitimleri ve kişisel mesleki
gelişimlerini destekleyecek şekilde kişi başı ortalama
880 dakika olacak şekilde eğitim ataması
gerçekleştirilmiştir.

Tüm çalışanlar ile Çalışan Memnuniyet Anketi yapılmış ve
iyileştirici alanlar tespit edilerek aksiyon alınmıştır.
Gazi Üniversitesi Polimer Teknolojisi bölüm öğrencileri ve
hocaları İşletme teknik gezisi yapılarak gezi sonrası
yöneticilerimiz ile öğrencilerin söyleşisi gerçekleşmiştir.
Tüm yöneticiler için ‘’Kuşaklar İletişim ve Yönetimi’’
kuşaklararası iletişimde farklılıkların önemi konusunda
eğitim programı tamamlanmıştır.
Çalışanların güçlü yanları ve gelişim alanlarının tespiti amacı ile
Gelişim Merkezi uygulanmasına 65 kişilik bir çalışan
grubu ile hazırlık yapılmış olup süreç başlatılarak 2022
yılında gelişim planlaması uygulanacaktır.
‘’Değerli Yıllar Plaket’’ töreninde 140 kişiye plaket ve
hediye takdimi yapılmıştır.
SANKO Holding bünyesinde devam eden Çay Sohbetleri
konseptinin Ramazan Ayı’na denk gelmesi nedeni ile
konsept ismi değiştirilerek ‘’Ramazan Sohbetleri’’ne
dönüştürülmüş ve 10 çalışanımız katılım sağlamıştır.

BM sürdürülebilirlik kalkınma amaçları
doğrultusunda hedeﬂer tanımlanacaktır.
Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi
beklentilerine uygun inovatif ürünler
tasarlanacak ve üretilecektir.
Nitelikli ve katma değerli özel ﬁlm
üretim rakamları arttırılacaktır.

Kaplı ﬁlm üretim miktarları arttırılacaktır.
Tüm bölümlerde ‘’SANKO Holding Dijital
Dönüşüm’’ kapsamında SAP projesi
süreçleri tamamlanacaktır.

Tüm çalışanların ‘’Periyodik Muayeneleri’’
tamamlanmıştır.
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ÇİMKO, BARTIN ÇİMENTO, GAZİANTEP YTONG

Şirketin stratejik hedeﬂeri
doğrultusunda belirlenen
2025 ve 2030 sürdürülebilirlik
hedeﬂeri için yol haritaları ve
alınacak aksiyonlar oluşturulmuştur.
SANKO Çimento Grubu,
2020 yılına ait performansına
yer verdiği, GRI Standartları’na
uygun olarak hazırlanan
ilk sürdürülebilirlik raporunu
yayınlamıştır.
Raporda; sürdürülebilirlik odak
alanları, 2025 ve 2030 hedeﬂeri,
faaliyetlerin odağında yer alan
iş sağlığı ve güvenliği, çevresel
etkilerin en aza indirilmesi,
yenilikçi ve çevreci ürün ve
süreçlerin geliştirilmesi,
biyoçeşitlilik, toplum ve çalışanlar
için yaratılan fayda konularındaki
detaylı performans ve hedeﬂere
yer verilmiştir. Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’na (BM SKA’lar)
sağlanan katkılar raporun önemli
çıktıları arasında yer almıştır.
Sürdürülebilirlik raporu,
2022 yılında Gaziantep Ytong’u da
içerecek şekilde hazırlanacaktır.

Çalışanların farkındalığını artırmak için
tüm SANKO Çimento Grubu’nda sürdürülebilirlik
eğitimleri düzenlenmiştir.
S4Hana geçişi Temmuz ayında gerçekleşmiş,
Çimko ve Bartın Çimento şirketleri ortak
raporlama sisteminde buluşmuştur.
SANKO Holding’in ilk kurumsal risk yönetimi projesi
çerçevesinde COSO metodolojisiyle uyumlu
bir şekilde stratejik seviyedeki ve operasyonel
süreçlerdeki riskler belirlenip kilit risk göstergeleri
üzerinden sistematik risk takip mekanizmaları
kurularak işletmeye başlanılmıştır.
Narlı Fabrikası’nda tüm yılların en yüksek günlük
ortalama klinker üretimi gerçekleşmiştir.
Narlı Fabrikası’nda 2020 yılına göre atık ikame oranı
%68 artırılarak %11,05 ile tüm yılların en yüksek
değerine ulaşılmıştır.
Bartın Fabrikası’nda tüm yılların en yüksek alternatif
yakıt kullanımı ile 2021 yılında %30 alternatif
atık yakılarak, fosil yakıtlardan %30 tasarruf
sağlanmıştır. Ayrıca endüstriyel tesislerden çıkan
167.000 ton atık kullanılarak doğal kaynak tüketimi
azaltılmıştır.
Narlı Fabrikası’nda WHR atık ısıdan enerji üretimi ile
toplam elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık %10'u,
Bartın Fabrikası’nda ise %29'u karşılanarak
her iki fabrikada toplamda 33.500 ton CO2
emisyon tasarrufu ve 81.000 adet ağaç tasarrufu
sağlanmıştır.
Bartın Fabrikası’nda 2021 yılında Sera Gazı
Emisyonlarında bir önceki yıla oranla Karbon
ayak izi %2 oranında azaltılmıştır.
Narlı Fabrikası’nda, Çimento değirmenleri uzman
otomatik kontrol sistemi (expert) yatırımı ile
1,3 kWh/ton çimento, statik enerji deşarj cihazı
yatırımı ile de 1,1 kWh/ton çimento olmak üzere
toplam 2,4 kWh/ton çimento tasarrufu sağlanmıştır.
Narlı Fabrikası’nda, klinker soğutucu sıcak egzoz
gazının çimento değirmenlerinde kullanım projesi ile
CEM IV/B (P) 32,5 R katkılı çimento üretimi tüm yılların
en düşük öğütme enerjisi ile gerçekleştirilmiştir ve
çimento üretiminde tüm yılların en düşük klinker
kullanım oranına ulaşılmıştır.
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Adıyaman Fabrikası’nda 2021 yılı gerçekleşen 785 kcal/kg.kl
spesiﬁk ısı tüketim değeri tüm yılların en iyi verisi olmuştur.
785 kcal/kg.kl aynı teknoloji ve yaş grubuna sahip diğer
ön ısıtıcılı döner fırınlar arasında da en iyi değerdir.
Adıyaman Fabrikası’nda geçmiş yıllara kıyasla 2021 yılında hem tip bazında hem de paçal olarak en düşük spesiﬁk çimento
öğütme enerjisi ile üretim gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı paçal çimento öğütme enerjisi 40.64 kWh/ton çimento olarak
gerçekleşmiştir.
Mevzuat gereği zorunlu hale gelen ve 2 ppm'in altında olması gereken çimento Cr+6 içeriği için gerekli indirgen malzeme
dozajlama ve besleme sistemi yatırımı Narlı ve Adıyaman Fabrikaları için sene sonuna kadar tamamlanıp 2022 yılında
devreye alınacaktır.
SANKO Çimento Grubu fabrikaları Türkiye’de en iyi KPI’lara sahip fabrikalar arasında yer almaktadır.
Adıyaman Fabrikası beyaz dönüşüm projesi yatırımı ve Bartın ile Adıyaman Fabrikaları için 154 KV açık şalt sahası yatırımı
başlanmış olup, açık şalt yatırımı 2022 yılında devreye alınmış olacaktır.
Adıyaman Fabrikası, ön ısıtıcı güçlendirme projesi 2021 yılında tamamlanmıştır.
Narlı Fabrikası’nda oluşan atık suların bir kısmı geliştirdiğimiz yeşil proje ile çimento değirmenlerinde soğutma suyu olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Proseste farklı ünitelerde de kullanılması için çalışmalar yapılmaktadır.
Çimko ve Bartın Fabrikalarında RPA satın alma süreçleri tamamlanarak devreye alınmış, satın alma fatura giriş işlemlerinin
%85 oranında RPA tarafından yapılması sağlanmıştır.
Çimko ve Bartın Fabrikalarında satın alma bölümünde Process Mining süreçleri için hazırlık yapılarak süreçler analiz
edilmeye başlanmıştır.
2021 yılında hazır beton grubu olarak en yüksek üretim seviyesi olan 3.700.000 m3/yıl üretim kapasitesine ulaşılmıştır.
Bartın bölgesi tesislerinde toplam üretim 4.000.000 m3/yıla ulaşmıştır.
“Senin de bir mikserin olsun” sloganıyla çalışan çocuklarının önerileri doğrultusunda tasarlanan yeni kurumsal
giydirmeleriyle, çevreci mikserler faaliyet gösterilen bölgeleri renklendirmiştir.
2021 yılında 70 adet transmikser, 13 adet mobil pompa yapı grubu ﬁlosuna eklenmiştir.
Adana “Dikili” tesisi ile yapı grubu büyümeye devam etmektedir.

SÜRDÜRÜLE
BİLİRLİK
ÇALIŞMALARI
Sürdürülebilirlik çalışmalarında ve
çevreye duyarlı yaklaşımlarıyla yenilikler
katmaya devam eden grup; tesislerde
kurulan beton geri dönüşüm sistemleri ile
atık miktarı %80 oranında azaltılarak
36 kg/m3’den 7 kg/m3’e indirilmiştir.
Araç yıkama sistemleri ve istasyonlarıyla 718 ton/yıl temiz su tasarrufuna gidilmiş olup,
kullanılan su geri dönüştürülerek üretimde kullanılmakta ve gereksiz su tüketiminin
önüne geçilmektedir.

80

%

36 kg/m3

Silo dolum sistemlerine takılan Pinch valﬂer ve silokes sistemleri ile aşırı dolumlarda
yaşanan tütme sorunlarının önüne geçilmiştir.

Yakıt tüketimlerini azaltmaya
yönelik çalışmalarla yaklaşık
814 ton/yıl fosil yakıt kullanımı
azaltılmıştır.

7 kg/m3

Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından düzenlenen “Mavi Baret” yarışmasında
Antakya, Kahramanmaraş ve Taşlıca tesisleri de Mavi Baret almaya hak kazanarak
Mavi Baretli tesis sayısı 5’e çıkmıştır.
2022 yılında Narlı Çimento ve Gaziantep Ytong Fabrikalarında GES çalışmaları
tamamlanmış olacak, sonraki yıllarda diğer fabrikalara da yaygınlaştırılacaktır.
Gaziantep Ytong 5 yıllık stratejik planını oluşturmuştur. Çalışmalar,
bu plan doğrultusunda devam etmektedir.
Gaziantep Ytong, İSG çalışmalarında özellikle davranış odaklı denetim sistemine
özel önem vererek çalışanlar ve işletmeye önemli değer katacak bu uygulamanın
mavi ve beyaz yaka tüm kesimlerce sahiplenilmesi için gayretli çalışmalarına
devam etmiştir.
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Ytong Fabrikası’nda 2021 yılının önemli çalışmaları
aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:
2021 yılında doğalgaz kullanımı 68,5 m3 olup son yılların en iyi verisine ulaşılmış, 2020 yılına oranla %14 azaltılmıştır.

68,5

m3

Kuvarsit öğütme 2021 yılında %4,20 daha düşük enerji
maliyeti ile öğütülmüştür.
Çimento kullanımında 2021 yılında 84 kg / m3 ile bir önceki
yıla göre %11,5 düşüş görülmüştür.
Çamur değirmeni çıkışında yapılan atık havuzu ile mevcut
kanalların tıkanması önlenmiş, atığa giden çamur havuzda
dinlendirilerek üretime kazandırılmıştır.
2021 yılında paketleme hattına uygulanan robot kol ile
enerji verimliliği ve kapasite artışı sağlanmıştır.
Konik kırıcılarda sulu eşanjör ile soğutmaya geçilerek yağ
kullanım ömrü arttırılmıştır.
Hasarlı konik kırıcı mili krom ile kaplanarak tekrar kullanıma
alınmıştır.
Masterkim ﬁltre bunker tozları tekrar üretimde kullanılmaya
başlanmıştır.
Elektrik atölyesinde 5S uygulaması yapılmıştır. Panolarda
EKED sistemine geçilmiştir.
Hammadde aydınlatmalarında daha aydınlık ve düşük enerjili
LED’li sisteme geçilmiştir.
Döküm silolarına tozu tekrar kazanma adına borulama
sistemi yapılmış, dökülen ürünler tekrar geri dönüşüme
alınmıştır.
Masterkim ürünleri için stoklama alanı yapılarak malzemenin
hava şartlarından etkilenmesi ortadan kaldırılmıştır.
2020 yılında 7 adet olan ramak kala / güvensiz hareket /
güvensiz durum bildirimleri 2021 yılında toplam 150 adete
çıkarılmıştır.

14

%

SOSYAL
SORUMLULUK
VE İNSAN
KAYNAKLARI
ÇALIŞMALARI
Şirketlerin geçmiş yıllarda olduğu gibi
bulunduğu bölgelerdeki eğitim kurumlarına,
camilere, yerel yönetimlere gerek nakdi
gerekse gıda dağıtımı şeklinde destekleri
sürmüştür.
Fabrikalarda üç ayda bir gerçekleştirilen
kan bağışı kampanyalarına 2021 yılında da
katılım sağlanmıştır.

Yılın ilk günlerinde Prof. Dr. Üstün Dökmen’in konuk olduğu
online buluşmada bir araya gelinmiş ve yeni yılın hedeﬂeri
paylaşılmıştır.
Yeni işe başlayan çalışanlarla işe başladıkları ilk gün
hangi lokasyondan olursa olsun ortak bir oryantasyon
sürecine tabi olmaları için online oryantasyon programı
tasarlanmıştır.

Yeni yıl Çalışan Buluşması
2020’NiN
ÖZETi

2021
HEDEFLERi

YENi ViZYON VE
MiSYONUMUZ

ZOR BiR YILIN
ARDINDAN
YAŞAMA SEViNCi

Gaziantep Ytong’da, yılın ilk 5 ayında her cuma çalışanlarla
Ytong Gelişim Sohbetlerinde bir araya gelinmiştir.

SANKO Holding İSG denetim puanı, 2020 yılına göre
%22 oranında artmıştır.
Geri dönüşümü tekrar kullanılabilir hale getirebilmek için
hurdalıkta atıl durumda olan malzemelerin tekrar
kullanımlarına önem verilmiştir. Fan, çöp konteyneri gibi
malzemeler geri kazanılmıştır.

Daha Güvenli

Daha Verimli

Daha Keyifli
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Farklı lokasyonlarda işe başlayan çalışanlar ve
yönetim ekibinin bir araya geldiği tanışma yemekleri
düzenlenmiştir.

“Mobil İK” uygulamaları arttırılmış, grup içerisinde
ortak kurulan online İK platformu HR UP sistemi dışında,
çalışanların İK uygulamaları hakkındaki sorularını
online olarak cevaplamak amacıyla İK Asistan adı verilen
“chatbot” uygulaması hayata geçirilmiştir.
2021 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen mentorluk
eğitimi sonrasında, 7 iç mentor ve menteeleriyle
süreç yürütülmüştür.
Çimento ve Yapı Grubu genelinde uygulanan çalışan
bağlılığı anketi sonucunda Grup bağlılık skoru,
Türkiye ortalaması seviyesinde gerçekleşmiştir.
Büyüyen organizasyonun geleceğinde yer alacak
6 yeni mezun mühendis Adıyaman ve Narlı Fabrikaları’nda,
8 mühendis hazır beton tesislerinde çalışmak üzere
ekibe katılmışlardır.

Çimko ve Bartın Çimento’da görev alan hazır beton
mühendis ve yöneticilerinin gelişimi için 2020 yılı
Aralık ayında başlatılan “Saha Lideri Gelişim Programı”
kapsamındaki eğitimler ve takip görüşmeleri
tamamlanmıştır. Programa 22 çalışan katılmıştır.
Pandemi döneminde ara vermek durumunda kalınan
sosyal etkinlikleri yaz döneminde açık alanda
devam etmiştir. Narlı ve Adıyaman Fabrikaları’nda,
ay sonu kahvaltılarında bir araya gelinmiştir.

Yeni Mezun Gelişim Programı ve İlişki Yönetimi
eğitimlerine başlanmıştır. Program, ekibe yeni katılan
çalışanların görevlerini daha etkin bir şekilde yerine
getirmelerine katkı sağlayacak kişisel ve mesleki
gelişim eğitimlerinin yanı sıra projelerle de devam
edecektir.

Çalışanların güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını belirleyerek
gelişim planlarını bu doğrultuda oluşturabilmek amacıyla,
107 çalışanın katıldığı gelişim merkezi uygulaması hayata
geçirilmiştir. Uygulama çıktıları, 2022 yılı gelişim faaliyetlerinin
temelini oluşturacaktır.
Daha pozitif bir çalışma iklimi oluşturmak adına ihtiyaçları
anlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen çalışan bağlılığı
anketinin sonuçları Çimko, Gaziantep Ytong ve Bartın
Çimento bünyesindeki çalışanlarla paylaşılmıştır.
Çalışanların önerileri ve katkılarıyla oluşturulacak
çalışan bağlılığı iyileştirme yol haritası 2022 yılı başında
tüm çalışanlarla paylaşılacaktır.

Narlı Fabrikası’nda satranç, tavla ve masa tenisi
kategorilerinde yaz turnuvaları gerçekleştirilmiştir.

Dokuz Eylül ve İskenderun Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği öğrencileriyle
bir araya gelinerek sektördeki kariyer fırsatları paylaşılmıştır.
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Jeotermal kaynakların etkin ve verimli
kullanımı ile yenilenebilir enerji üretimini
arttırmak üzere çalışan Sanko Enerji Grubu,
Salihli’de Caferbeyli rezervuarında izlenen
soğumanın azaltılması amacı ile 5 adet
derin kuyu sondajı yapılmış ve alınan
diğer önlemler sayesinde bir yıl içinde
%17 iyileşme gözlemlenmiştir.
2020 Ağustos ayında Giresun Yağlıdere ve
Dereli ilçelerinde yaşanan sel felaketinden
etkilenen Koçlu HES santrali, yoğun bir ekip
çalışmasıyla 5,5 ay gibi kısa bir sürede
neredeyse baştan sona yenilenerek
Mart 2021’de devreye alınmıştır.
Orman yangını riskinin yüksek olduğu
sahalarımıza Yangına İlk Müdahale (İMA)
araçları alınarak, çalışanlara İMA kullanımı
ve çevresel yangınlara müdahale eğitimleri
verilmiştir.
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Türkiye’de kurulu
Jeotermal santraller
arasında, EPDK tarafından
yayınlanan üretim verileri
dikkate alındığında,
santral verimliliği listesinde
Salihli’deki her üç
Sanko Enerji Grubu
santrali de ilk 10 verimli
santral içinde yer almıştır.
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EkoVitrin Dergisi tarafından bu yıl 19.’su gerçekleştirilen
Yılın Starları Ödül Töreni’nde, Sanko Enerji Grubu
‘Yenilenebilir Temiz Enerji Yatırımı ve Çevreye Saygı’
ödülünü almıştır.

SANKO ENERJİ

2021

YILI
YATIRIM
LARI
2020 yılında kısmi olarak devreye alınan

Gazi-9 RES ve Güney-1 RES santrallerde
tüm türbinlerin Bakanlık Kabulleri

tamamlanmıştır. 2021 Kasım ayı itibariyle

rüzgâr enerjisinde kurulu gücü 297 MWm’ye,

toplam kurulu gücü ise yaklaşık 1000 MWm’ye
ulaşmıştır.

Akyel-1 ve Akyel-2 RES santralleri için

50 MW GES Hibrit yatırım kararları alınmış ve
projeler başlatılmıştır.
Tüm mevcut santraller için hibrit GES
projeleri çalışılmıştır.
YEKA RES ihaleleri kapsamında 20’den fazla
RES projesi çalışılmış ve bu projelerden en karlı
olanlarıyla ilgili uzun vade geliştirme çalışmaları
başlatılmıştır. Böylelikle, Sanko Enerji Grubu’nun
elinde projelendirmeye ve ihaleye hazır RES
projelerinin olması hedeﬂenmektedir.
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Elektrik
Satış ve
Ticareti
I-REC, Gold Standard ve VCS gibi çeşitli
karbon azaltım sertiﬁka seçenekleri ticaret ve
son kullanıcıya satış için oluşturulmuş ve
ticareti yapılmıştır.
Karbon emisyon azaltım kredisi ve yenilenebilir
enerji sertiﬁkası projeleri gerçekleştirilmiş ve
satışları %100’ün üzerinde arttırılmıştır.
Dijital dönüşüm sürecine başlanmıştır.
Karar destek sistemlerinin kurulmasıyla,
üretim ve ticaret süreçlerinin SAP
entegrasyonu çalışmalarına geçilmiştir.

Bakım
Tüm tesisler genelinde;
Eba’daki bakım dökümanları SharePoint’e başarıyla
aktarılmıştır.

Strateji ve
İş Geliştirme

Siber Güvenlik adına, SCADA sistemleri (RES’ler hariç)
yazılım güncelleme hazırlıklarına başlanmıştır.
Tüm Yıllık Periyodik bakımlar yapılmış olup,
raporları yayınlanmıştır.

IFC ile yurt dışı projelerle ilgili iş birliği anlaşmasına
varılmıştır. Bu anlaşmaya göre bu iki şirket 2022’de
beraber proje inceleyecek ve geliştirecektir.
Avrupa öncelikli olmakla beraber çevre coğrafyadaki
yenilenebilir enerji yatırım fırsatları (özellikle hidroloji
riskimizi azaltacak şekilde RES ve GES) incelenmiştir.
Türkiye’de 2022-2025 arası elektrik piyasasının
gidebileceği senaryolar ve buna bağlı elektrik ﬁyatları
çalışılmış ve ticaret pozisyonları buna göre
güncellenmiştir.

Elektromekanik denetimler iç dinamiklerimizle,
jeolojik ve inşai denetimler iç ve dış dinamiklerle
gerçekleştirilerek aksiyon raporları hazırlanmıştır.

Entegre
Kalite
Yönetim
Sistemi
QDMS üzerinden çatı doküman
sistemi oluşturma çalışmaları
tamamlanmıştır.

Bakım strateji dokümanları hazırlanmıştır.
Trafo on-line gaz izleme ve analizi Insideview yazılım
kurulumu ve eğitimi başarıyla gerçekleştirilmiştir.
‘Bakımların Planlanması ve Yürütülmesi Süreçleri’
oluşturulmuştur.
‘Üretim Verimliliği ve Teknik Geliştirme Alışmalarının
Yürütülmesi’ süreçleri oluşturulmuştur.
‘Baraj Emniyeti Acil Eylem Planı’ yenilenmesi çalışmalarına
başlanmıştır.
Dijital dönüşüm kapsamında baraj ölçüm cihaz verilerinin
otomatik olarak veri tabanına aktarılması ve bu veri
analizlerinin Power BI’da raporlanması gerçekleştirilmiştir.

Tüm işletmelerde operasyonel
risk çalıştayları gerçekleştirilmiştir.
Tüm şubelerde detaylı olarak
iç tetkikler ve dış denetçiler
tarafından detaylı tetkikler
yapılmış, hiçbir majör uygunsuzluk
bulgusu tespit edilmemiş, tespit
edilen minör uygunsuzluklar
süresi içerisinde kapatılmış ve
yeni dönem belgelendirmeler
yapılmıştır.

Tüm sahalarda
çalışanlara 6 sigma,
kaizen ve 5S eğitimleri
verilmiş ve uygulama
projeleri yapılmıştır.

Dünya Gazetesi
özel röportajında,
Sanko Enerji Grubu
CEO’su Hakan Yıldırım
Sanko Enerji Grubu’nun
stratejik hedeﬂerinden
bahsetmiştir.
Mayıs 2021
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SOSYAL
SORUMLULUK
ÇALIŞMALARI
Adana ve Mut’ta iki okula SANKO Enerji Robotik Kodlama Sınıﬂarı yapılarak öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.
Bu nedenle İmamoğlu Kaymakamı Mehmet Aksu tarafından Sanko Enerji Grubu’na teşekkür plaketi verilmiştir.
Salihli’de sokak hayvanları için beslenme üniteleri yerleştirilmiştir. ‘Patili Dostlarımızın Beslenme Noktası’ başlıklı
tasarımlarla giydirilmiş ve projenin iletişimi yapılmıştır.
Tepekışla Barajı‘nın bulunduğu Tokat’ın Erbaa ilçesinde ve Salihli’de, olanakları kısıtlı olan 20’şer öğrenciye
uzaktan eğitim sürecinde öğrenimlerine devam edebilmeleri için tablet yardımı yapılmıştır.
Sel hasarına uğramış olan Üçtepe Beldesi köy yollarının onarılmasına ve su ile çalışan değirmen restore edilerek
tekrar çalışır hale getirilmesi için destek olunmuştur.
İmamoğlu Kaymakamlık binasında bulunan Şehitlik köşesi yenilenmiştir.
Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Müzesinde sergilenmek üzere Sanibey Barajı Maketi yaptırılarak,
müze yetkililerine teslim edilmiştir.
Aladağ ilçesinde ağustos ayı içerisinde yaşanan orman yangını nedeniyle, yangında evini kaybetmiş civar
köylerdeki vatandaşlar için Kaymakamlık koordinasyonunda 5 adet yaşam konteyneri alınmıştır.
Gazi-9 RES tesisinin bulunduğu Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen 25. İDA Kültür Sanat ve
Kurtuluş Günü Festivaline sponsor desteği verilmiştir. Ayrıca Orman İşletme Kurumu’nun kullanımı için yapılan
helikopter pistine maddi destek sağlanmıştır.
İnkaya Sulama Kooperatiﬁne tarımsal sulama sistemleri için destek olunmuştur. Ayrıca İnkaya Köylüleri Kültür ve
Dayanışma Derneği tarafından Sanko Enerji Grubu’na yapmış olduğu katkılar sebebiyle teşekkür plaketi verilmiştir.

SÜRDÜRÜLE
BİLİRLİK
Sanko Enerji Grubu ile TKSB kuruluşu olan ESCARUS
arasında sürdürülebilirlik alt yapısının geliştirilmesi,
sürdürülebilirlik yönetim sisteminin kurulması ve 2022 yılı
sonunda sürdürülebilirlik raporunun yayınlanması için
sözleşme imzalanmıştır. Proje takvimi 1 Ocak 2022 itibarıyla
başlayacak, 2023 Ocak sonunda tamamlanacaktır.

İNSAN
KAYNAKLARI
ÇALIŞMALARI...
2021’de değerler seti yeniden değerlendirilerek tüm çalışanlar tarafından
içselleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.
Şirket içerisindeki tüm rollerin iş analizleri Korn Ferry ﬁrması ile yapılmış,
kademe ve skala aralıkları oluşturulmuştur.
İnsan Kaynakları fonksiyonlarının süreç analizleri oluşturulmuş;
iş akış tabloları, sorumlu ekip ve kişiler, hızlı kazanımlar, aksiyon planları ve
SODA matrisleri tamamlanmıştır.
‘Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı’ anketi yapılmıştır. Anket sonuçlarını geliştirmek için CEO ve
tüm Genel Müdür Yardımcılarının katılımı ile birlikte çalıştay düzenlenmiştir.
HR UP projesi ile birlikte tüm İnsan Kaynakları fonksiyonlarının dijitalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.
Sanko Enerji Grubu dijital oryantasyon videosu oluşturulmuş ve kullanımı hayata geçirilmiştir.
Çevik organizasyon ve sürekli öğrenen bir şirket olma hedeﬁni hızlı hayata geçirebilmek için
geniş katılımla ‘VUCA Ortamında Çevik Liderlik’ konulu eğitimler organize edilmiştir.
Çalışanların gelişim planları için Değerlendirme Merkezi uygulamaları başlatılmıştır.
2022 yılında hem gelişim hem de yedekleme planları tamamlanacaktır.
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İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ

1

İş sürekliliğini etkileyecek olası acil durum ve kriz durumlarında yönetim yükümlülüklerinin hızla yerine
getirilebilmesi ve kesintisiz hizmetin sürdürülebilmesi için etkin bir yapının oluşturulması amacıyla,
2021 Eylül ayında ARA grubu ile Sanko Enerji Grubu işletmeleri ve Merkez yönetimini de kapsayacak
İş Sürekliliği ve Acil Durumların Yönetilmesi Projesi’nin sözleşmesi imzalanmıştır. 2021 sonu itibariyle projenin
%55’lik bölümü tamamlanmış, 2022'nin ilk yarısında ise kalan %45’lık bölümün tamamlanması hedeﬂenmektedir.
2018 yılında kaza sıklık ve kaza ağırlık oranları eLogo İSG yazılımı ile kayıt altına alınmaya başlanmış,
2019 ise bu anahtar performans göstergeleri için istatistiksel sonuçlar elde edilmiştir. 2019 yılında
4,68 olan kaza sıklık oranı 2020’de %55 azalarak 2,10’a gerilemiştir. 2021’de ise %25 azalmıştır. 2021 için
konulan %5 değerinin 5 katı bir yüzde değer yakalayarak 1,58 ile hedeﬁn üzerinde bir düşüş sağlanmıştır.
İş kazaları nedeniyle toplam kayıp günler değerlendirildiğinde; 2017 yılından itibaren dijital olarak takip edilen
iş kazası istatistiklerinden elde edilen sonuçlara göre kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranlarında hızlı bir düşüş
yakalanmıştır. Kaza sıklık oranı 2019 - 2021 yılları arasında sırayla 4,68 - 2,10 ve 1,58 iken, kaza ağırlık oranı ise
93,57 - 8,41 ve 6,32 olarak gerçekleşmiştir. 2019’da iş kazası nedeniyle kaybedilen gün sayısı 40 iken, 2020 ve
2021’de 4’er günlük kayıp kayıtlara geçmiştir.
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verilmiştir. Bununla birlikte
2903 insan-saatlik eğitim ise
işletmelerdeki riskleri, personelin
talep ve ihtiyaçlarını ve güvenlik
kültürünün gelişiminin sağlanması
amacıyla ayrıca tamamlanmıştır.
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KURUMSAL
İLETİŞİM
ÇALIŞMALARI
Turkish Time Dergisi ile birlikte ‘’Sürdürülebilir Sanayi İçin Enerji Verimliliği” kitabına sponsor olunmuştur.
Yenilenen Sanko Enerji Grubu kurumsal web sitesi canlıya alınmıştır.
Sanko Enerji Grubu Kurumsal Kimlik Rehberi yayınlanmıştır.
Sanko Enerji Grubu’nun yeni bir ürünü olan ‘Bireysel Karbon Sıfırlama Sertiﬁkası’nın tasarımı yapılmıştır.
İşletme ve Merkezdeki yöneticilere ayrı olmak üzere, ‘Kriz İletişimi’ eğitimi organize edilmiş ve
tüm işletmeler ve merkezde saklanmak üzere ‘Kriz İletişimi El Kitabı’ hazırlanmıştır.
Sanko Enerji Grubu’nu medyada temsil edecek sözcüler için ‘Medya Eğitimi’ aldırılmıştır.
24 Aralık’ta Uluslararası Enerji Ajansı ve Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörünü temsil eden
tüm derneklerin yöneticileri ile birlikte Sanko Enerji Grubu sponsorluğunda bir basın toplantısı düzenlenmiştir.

2022
YILI
HEDEF
LERİ
Akyel-1 ve Akyel-2 rüzgâr santrallerine yardımcı kaynak olarak 50 MW hibrit GES kurulumu için alınan
yatırım kararı kapsamında; ilgili teknik, idari geliştirmeler ve inşaat tamamlanarak santrallerin 2022 yılında
devreye alınması hedeﬂenmektedir.
Sanko Enerji Grubu’nu hem yurt dışı hem de yurt içindeki karlı ve sürdürülebilir projelerle büyütmek ve
değer yaratabilmek adına stratejik şirketlerle iş birliktelikleri kurmaktır.
Sanko Enerji Grubu’na fırsat yaratabilecek projeleri takip ederek yakalayabilmek ve karbonsuz yeni
ekonomik düzende grubun öncü rol oynayacağı bir stratejik yol haritası oluşturmaktır.
Jeotermal Santrallerinde debi optimizasyonu programı çerçevesinde, ek üretim ve ek re-enjeksiyon
kuyularını devreye alarak yıllık üretimi %5 arttırmaktır.
Jeotermal alanda mevcut rezervuarın sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde yedek kaynak kapasite
geliştirmek ve santral verimliliğinde Türkiye’de ilk 5’in içinde olmaktır.
Dijitalleşme yoluyla, operasyon ve raporlamalarda sektörün en iyilerinden biri olmaktır.
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� POLİGON İNŞAAT � SANKO GAYRİMENKUL � SANKO PARK AVM

2021

POLİGON İNŞAAT

İNŞAAT & GAYRİMENKUL

YILI
Poligon
FAALİ
İnşaat
YETLERİ
Misyonu; yenilikçi, çözüm odaklı ve çevre dostu projeler ile
hayata değer katmaktır.

Kalite, maliyet ve hız üçgeninde; çalışan, müşteri memnuniyet
odaklı, sürdürülebilir yeşil enerji çözümleri ile tüm dünyada
güven inşa eden, öncü ﬁrma olmak vizyonuyla çalışmalarını
sürdürmektedir.

Aktif olarak yaklaşık 2 yıldır
çalışmalarını yürüten Poligon İnşaat,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
belirlenen standartlar çerçevesinde,
“H” grubu belgeye sahipti.
Çalışma döneminin 18. ayında
6 basamak birden yükselmiş ve
“E” sınıfı statüsüne ulaşmıştır.

EPC olarak yüklenimi üstlenilen,
SANKO Holding bünyesindeki, SANKO Tekstil
İşletmelerinin Adıyaman OSB bölgesinde
faaliyet gösteren iplik üretim tesislerinde,
ülkemizde bugüne kadar inşa edilmiş kurulu
gücü en büyük çatı GES projesi, Temmuz
ayında devreye alınarak, işletmeye açılmıştır.
SANKO Tekstil Adıyaman işletmelerinin toplam
132.500 m2 alana sahip çatılarına, 37.776 adet
390 watt’lık paneller kullanılarak kurulan,
14,73 MWp /12,70 MWe kurulu güç sağlanan
proje; Türkiye’ de bugüne kadar çatıda
yapılan en büyük GES projesi olma özelliğini
taşımaktadır.
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2021 YILI
ÖNEMLİ
YATIRIM
LAR

İNŞAAT & GAYRİMENKUL

Grup şirketlerinden SANKO Petrokimya’nın
Adana’da Yumurtalık limanında, faz-3 iskelesinin
yapım sürecine başlanmıştır.
Grup şirketlerinin işletmelerine ait çatılarda,
yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek için
GES tesislerinin EPC olarak çalışmaları
yürütülmüştür.
SANKO Grubu işletmelerinin çatı GES kurulu
gücünün, 55 MW mertebelerine ulaştırılması için
çalışmalar yürütülmüştür. SANKO Tekstil’in
Başpınar’daki şubesine kurulacak çatı GES, yine
Türkiye’nin en büyüğü olarak 15, 88 MWp / 13,20
MWe olacaktır.
Ülkemizin en önemli ambalaj işletmelerinden olan
Süper Film şirketinin Kırklareli ili Lüleburgaz
ilçesindeki yeni yatırımı olan tesislerin yapım
çalışmalarına başlanmıştır.
SANKO Enerji şirketinin yapımı üstlenilmiş ve
2020 yılında işletmeye geçmiş olan Akyel-1 ve
Akyel-2 RES işletmelerinde, hibrit enerji üretimi
amacıyla arazi tipi GES projesi için EPC olarak
yapılması amacıyla mutabakat anlaşması
imzalanmıştır.
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İNSAN
KAYNAKLARI
ÇALIŞMALARI
Çalışanların gelişimi ve işlerine katacağı değerler için,
2020 ve 2021 yılında Saha MBA programlarına dahil edilmişlerdir.
Poligon İnşaat gelişim süreçleri kapsamında, yıl içerisinde;
“takım olmak”, “iletişim ve ilişki yönetimi”, “proje yönetimi”,
“zaman yönetimi”, “profesyonel yönetim becerileri” ve
“MS Teams efektif kullanımı ve yönetimi” eğitimleri düzenlenmiştir.
Personel izin ve görevlendirmeleri; EBA uygulaması üzerinden
yapılmaya başlanmıştır.
İnşaat sektöründe “yalın yönetim ve yalın inşaat”
uygulaması için süreçler belirlenmiştir.

İNŞAAT & GAYRİMENKUL

2022
YILI
HEDEF
LERİ
Poligon İnşaat kurumsal kimlik çalışmalarını
ﬁnalize etmek.

IK süreçleri ile Poligon İnşaat’a yeni katılacak
çalışanlar için oryantasyon süreçlerini belirlemek.
Şirket değerleri ve kurumsal yetkinliklerini belirlemek,
uygulamaya almak.
Kazanılan tecrübeleri; grup dışında da, yapım ve
proje yönetimi konularında ortaya koymak,
deneyimleri geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmek.

ERS projeleri ile Şirket faaliyetlerinde IT projeleri
geliştirerek teknolojik imkanlardan en üst düzeyde
faydalanmak.
Sektöre özgü teknik gelişmeleri takip etmek ve
uygulamak.

Kalite yönetim sistemini tamamlamak ve
belgelendirmek, çevre yönetim planını
nihai hale getirmek ve yürürlüğe almak,
süreçlerin çevre, boyut ve etkilerini değerlendirmek,
çıktılarla ilgili çevre hedeﬂeri belirlemektir.

Poligon İnşaat’ın yönetim sistemlerine (ISO 45001,
ISO 9001, ISO 14001) entegrasyonunu sağlamak.
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YILI
SANKO
FAALİ
Gayri
YETLERİ

menku
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Yeni yapılacak İstanbul SANKO Holding Merkez Yönetim
binasının mimari projesi farklı mimarların katıldığı
bir yarışma sonucunda seçilmiştir.
Kazanan RMJM ﬁrmasının ruhsat ve uygulama projeleri
hazırlık aşamasındadır. Projenin 2022 Ç1 döneminde
kazıya başlanması planlanmaktadır.
Proje Büyükdere Caddesinde merkezi iş alanı
hattında yer almaktadır. İnşa edilecek olan
14 katlı bina; pandemi sonrası ihtiyaçlara uygun,
kat balkonları içeren, yenilikçi mimari tasarımıyla
dikkat çekmektedir.
İstanbul Finanskent Sinpaş konutlarında
daire satışları devam etmektedir.

İstanbul SANKO Holding
Merkez Yönetim Binası
Mimari Projesi

EGS Bloklarında oﬁs kiralama faaliyetleri
devam etmektedir. Pandemi dolayısıyla azalan
talebe rağmen 2021 yılında toplam 4.000 m2
(%9) yeni kiralama yapılmıştır.
2021 yılında Amerika’da 3 yeni yatırıma dahil olunmuştur.
Bunlar; Florida’da The Jamison kiralık konut projesi ve
Arizona Phoenix’te 2 farklı kiralık konut projesidir.
Berlin, Eindhoven-Hollanda ve Arizona Amazon
Warehouse projeleri devam etmektedir.

İstanbul SANKO Holding
Merkez Yönetim Binası
Mimari Projesi
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2021
YILI
SANKO
PARK AVM FAALİ
YETLERİ
SANKO PARK AVM vizyonu; 2009 yılından bu yana hizmet ve
ürün kalitesiyle tüketicinin birinci tercihi olarak sürekliliği sağlamak,
marka karmasıyla şehre değer katmak, değişim ve gelişimleri
sürekli izlemek ve kendini yenilemektir.

Mağazalarında; kaliteli ürünleri, en uygun ﬁyat ile zengin çeşitlilikte ve
sağlıklı koşullarda sunma, ahlaki değerlere bağlı kurumsal yönetim
anlayışı olan, müşterileri ve iş ortakları için değer yaratan,
personellerine adil ve saygılı, topluma ve çevreye duyarlı olma
misyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir.
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Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki ilk ve tek Decathlon mağazası ve
Gaziantep’teki ilk ve tek Skechers mağazası SANKO Park AVM’de açılmıştır.

2022
YILI
HEDEF
LERİ
eriş merkezi içi
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öncü olmak
tır.

25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kapsamında canlı heykeller gösterisi
gerçekleştirilmiştir.

k ve
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve SANKO Park iş birliğinde “Türkiye’nin ilk AVM Çocuk Kütüphanesi”
olma özelliğini taşıyan Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesi açılmıştır.
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ni

Covid-19 tedbirleri en üst düzeyde alınmış ve 5 Ekim tarihinde TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi yenilenmiştir.

İNŞAAT & GAYRİMENKUL
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ÖZEL SANKO OKULLARI

EĞİTİM

YILI
SANKO FAALİ
YETLERİ
Özel SANKO Okulları’nın vizyonu; Gaziantep'ten dünyaya açılan
bir eğitim ekolü olmaktır.

Misyonu; Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında; özgüveni ve iletişim
becerisi gelişmiş, akademik ve sosyal başarısı yüksek, topluma lider
ve model olabilecek, evrensel bilgi ile donatılmış, yerel değerleri
özümsemiş, ülkesine ve insanlığa faydalı bireyler yetiştiren,
eğitim-öğretim alanında çağdaş uygulamalara önderlik eden
bir eğitim kurumu olmaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda;
2020-2021 eğitim - öğretim yılının neredeyse tamamı,
okul öncesi ve sınav grupları hariç, tüm sınıf seviyelerinde
uzaktan öğretim faaliyetleriyle tamamlanmıştır.
Okul Yönetim Kurulu tarafından, Eylül 2020 tarihinden
itibaren Haziran 2021 tarihine kadar uzaktan öğretimle
geçen günler için okul eğitim ücretlerine %50 indirim
uygulanmasına karar verilmiştir.
2021-2022 eğitim – öğretim yılında Covid-19 salgınının
öğrenciler üzerindeki akademik, sosyal ve psikolojik
etkileri üzerine odaklanılmıştır.
44 öğretmenin sunumuyla “7. Eğitimde Değişim
Konferansı: Uzaktan Öğretimde İyi Örnekler”
organizasyonu online olarak organize edilmiştir. Konferansa
ülke çapından yaklaşık 2.000 eğitimci katılım göstermiştir.
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ÖDÜL VE
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EĞİTİM

Ortaokul öğrencilerinin dokuz projesi, “TÜBİTAK 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri
Yarışması”nda il elemelerini geçerek bölge yarışmalarına katılma hakkı kazanmıştır.
Ortaokul öğrencileri, MEF Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi Ortaokullar Arası Proje Yarışması’nda
“Yazılım- Kodlama Kategorisi”nde “Yapay Zeka Destekli SMA Takip Cihazı” projesiyle Türkiye birincisi ve
“Temassız Akıllı Otomat Cihazı” projesiyle de Türkiye ikincisi olmuştur.
Lise öğrencileri, 17’nci Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları’nda büyük bir başarıya imza atarak Türkiye’yi
Balkan Coğrafya Olimpiyatları’nda temsil etme hakkı kazanmıştır.
Lise öğrencileri, TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda “Yapay Zeka Destekli
Yeni Nesil Asansör Havalandırma Sistemi” isimli projesi Türkiye ikincisi oldu ve “OKTE-Olana Kadar
Takip Et” isimli projesi de Teşvik Ödülü kazanmıştır.

BASARI
LAR
Lise öğrencileri, “Sağlık Çalışanları Deneme Yazı Yarışması”nda ikincilik, jüri özel ödülü ve
mansiyon ödülü olmak üzere üç derece kazanmıştır.
Ortaokul öğrencileri, Zekâ Oyunları Şampiyonası “5. Sınıf Seviyesi”nde Türkiye ﬁnallerine
katılma hakkı kazanmıştır.
Lise öğrencilerinin hazırladığı 7 proje “2021 TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması”nda
bölge ﬁnallerine katılma hakkı kazanmıştır.
Lise öğrencilerinin üç projesi, “TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması”nda
bölge elemelerini geçerek Türkiye ﬁnallerine katılma hakkı kazanmıştır.
Ortaokul öğrencilerinin 7 projesi, “MEF Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi Ortaokullar Arası Proje Yarışması”
ﬁnaline seçilmiştir.
SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrencileri, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sınavı’nda
Türkiye genelinde ilk 50’de 4 derece alarak büyük bir başarıya imza atmıştır.
Lise öğrencileri, Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı (FPSPI) Ulusal Finalleri’nde
“GIPS Kategorisi Aksiyon Planı Skeç Sunumu Yarışması”nda ikinci olmuştur.
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Ortaokul öğrencileri, “TÜBİTAK 15’inci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması
Bölge Finalleri”nde “Teknolojik Tasarım Kategorisi”nde bölge birinciliği ve bölge ikinciliği,
“Kimya Kategorisi”nde bölge ikinciliği, “Yazılım Kategorisi”nde ise bölge üçüncülüğü kazanmıştır.
SANKO Okulları Ortaokul öğrencisi,, “Canadian-Ukrainian Festival Of Children and Youth Creativity
Toronto 2021 Piyano Yarışması 10-12 Yaş Kategorisi”nde dünya birincisi olmuştur.
Ortaokul öğrencisi, “London College Of Music Piyano Sınavı”nda
yüksek derece takdir belgesi kazanmıştır.
Lise öğrencileri, “Marmara Üniversitesi Amatör Flütçüler Yarışması”nda iki Türkiye birinciliği,
bir Türkiye ikinciliği derecelerini kazanmıştır.
Öğrenciler, “Küçükler Türkiye Yüzme Şampiyonası”nda ilk sekizde yer alarak bronz madalya
kazandı ve “Best Time” derecesi yaparak önemli bir başarı sağlamıştır.
Okul öğrencileri, 2021 YKS’de ilk 50.000’de 135 derece ile Gaziantep’in gururu olmuştur.
SANKO Okulları bir önceki öğretim yılında Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde
TSE Covid-19 “Okulum Temiz Belgesi”ni alan ilk okul olmuştur.
Okulum Temiz Belgesi bu yıl için Ağustos 2021 tarihinde yenilenmiştir.
Lise öğrencileri “Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatı”nda üç üçüncülük derecesi kazanmıştır.
SANKO Okulları İlkokul öğrencisi, TEKNOFEST2021’de “İnsanlık Yararına Teknolojiler
Sağlık ve İlkyardım Kategorisi”nde Türkiye üçüncüsü olmuştur.

EĞİTİM

SANKO Okulları, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen “Gaziantep’in Yıldızları Ödül
Töreni”nde “En Fazla Patent Tescili Yapan Firma Kategorisi”nde ödüle layık görülmüştür.
Lise öğrencileri, Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) tarafından düzenlenen
“GAGİAD XII. Ödül Töreni”nde “Eğitim Kategorisi”nde ödüllendirilmiştir.
Yıldız Erkek Basketbol Takımı, “29 Ekim Cumhuriyet Kupası Basketbol Şampiyonası”nda
il birincisi olmuştur.
Öğrenciler, “29 Ekim Cumhuriyet Kupası Şenlik Yüzme Yarışları”nda 16 madalya kazanmıştır.
Öğrenciler, “Gaziantep Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası”nda birincilik, iki ikincilik ve
iki dördüncülük madalyası kazanmıştır.
Okula ait “ISO 9001 Kalite Belgesi” belge yenileme süreci Kasım 2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Öğrenciler, “Okullar Arası Lise Gençler Yüzme İl Birinciliği”nde üçüncülük ve üç dördüncülük
madalyası kazanmıştır.
Öğrenciler, “Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması”nda Türkiye birincisi olmuştur.
Genç Kız (A) Basketbol Takımı “İl Birinciliği Basketbol Müsabakaları”nda,
yenilgisiz il şampiyonu olmuştur.
Lise Genç Erkek Masa Tenisi takımı yenilgisiz il ﬁnaline yükselmiştir.
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SOSYAL
SORUMLULUK
VE SÜRDÜRÜ
LEBİLİRLİK
ÇALIŞMALARI
Okulun tüm öğrencileri, yıl boyunca çeşitli
sosyal sorumluluk çalışmalarını düzenlemiştir.

25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşu'nun 100. yılına özel
bir kutlama programı gerçekleştirilmiştir.

Okul Aile Birliği’nin organizasyonuyla okul genelinde
“Şehitlerimiz için Adımlarımızı Fidana Dönüştürüyoruz”
kampanyası düzenlenmiş, bu kampanya için
HELP STEP mobil uygulamasıyla iş birliği yapılmıştır.

EĞİTİM

İNSAN
KAYNAKLARI
ÇALIŞMALARI
2021-2022 eğitim - öğretim yılı boyunca okul yöneticileri ve bölüm başkanları bazında kişiye özel
sertiﬁkalı bireysel gelişim programları düzenlenmiştir.
Yöneticilere yıl içerisinde gerçekleştirilmesi istenen hedef bazlı performans kartları uygulamasına geçilmiştir.
Çalışanların motivasyonlarını arttırıcı, pandemi koşullarına uygun, etkinlikler düzenlenmiştir.
(Bahçe etkinlikleri, öğretmenler günü yemeği, sabah kahvaltısı, öğrencilerle öğretmenler arası turnuvalar vb.)
Covid-19 hastalığına yakalanan tüm çalışanların sağlık durumu yakından takip edilmiştir.
Değerlendirme merkezi çalışmaları yapılıp, okul yöneticilerinin güçlü ve gelişim alanları tespit edilmiştir.
Bu çalışma ile kendilerine uygun gelişim programlarına dahil olmuşlardır. Değerlendirme merkezi çalışmalarına
katılan tüm yöneticilere bireysel olarak geri bildirimler verilmiştir.

2022 YILI
HEDEFLERİ
Dünya çapında ve ülkemizde birçok seçkin kurumda uygulanan ve yetkilendirme sürecine Mart 2020’de
başlanan İlk Yıllar Programı (IBO PYP - Primary Years Programme) çalışmaları tüm yoğunluğuyla
devam etmektedir. Kasım ayında danışman ziyareti çevrim içi olarak üstün başarıyla tamamlamıştır.
Takvimde bir değişiklik olmadığı taktirde, resmi yetkilendirme denetimi Nisan 2022’de gerçekleşecek ve
onay geldiği taktirde SANKO Okulları, Mayıs 2022’de IBO PYP World School olacaktır.
Mart 2020 tarihinde Gazi Üniversitesi’nden üç profesörle başlatılan İngilizce müfredat geliştirme
çalışmaları 2021 yılında tamamlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. 2022 yılı içinde programın
MEB Talim Terbiye Kurulu onayı ve aynı zamanda Marka Tescili alınacaktır.
Eylül 2022’de başlayacak 2022 - 2023 eğitim - öğretim yılına; anasınıfı ve ilkokul sınıﬂarının,
oyun parklarının ve diğer öğrenme ortamlarının (kütüphane vs.) mobilyalarının ve tefrişatının
yenilenerek başlanması planlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda mekan yenileme çalışmaları
Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirilecektir.
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EĞİTİM

SANKO
Üniversitesi
SANKO Üniversitesi, insana hizmet anlayışıyla, toplumsal sorumluluk
duygusu gelişmiş, farklı ekollerden gelen güçlü akademik kadrosu
öncülüğünde, ileri teknolojiye dayalı uygulama alanları ile araştırmacı,
üretken, yenilikçi, ulusal ve uluslararası platformda yetkin ve yeterli,
sağlık alanında bölgenin ve ülkenin gereksinimlerini göz önünde
bulundurarak, geleceğin nitelikli sağlık profesyonellerini yetiştirmektedir.
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2021

YILI
FAALİ
YETLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM

Gelecek
SANKO Üniversitesi’nde
2021 - 2022 eğitim-öğretim yılı itibarıyla 2 yerleşkede 2 Fakülte, 1 Enstitü ve
1 Meslek Yüksekokul olarak 141 akademisyen, 1446 öğrencisi ile eğitim faaliyetlerine
devam eden SANKO Üniversitesi büyümeye devam etmektedir.
2020 - 2021 eğitim - öğretim yılında, SANKO Üniversitesi’nin kamuoyundaki bilinirliğini ve
toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla; pandemi koşullarına uygun olarak pek çok
bilimsel ve kültürel kongre, sempozyum, bölgesel toplantı, konferans, eğitim vb.
organizasyonlar gerçekleştirilmiştir.
Tanıtım amaçlı; dijital, ﬁziki, açık hava, yazılı ve görsel tanıtım faaliyetleri yapılmıştır.
Buna bağlı olarak; Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik Bölümü ve
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi,
İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programlarının kontenjanlarında
%100 doluluk oranına ulaşılmıştır.
Ön lisans eğitimi gören ve bunu lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrenciler için
ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin
üç programında da %100 doluluk oranı sağlanmıştır.
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SANKO
ÜNİVERSİTESİ,
198 ÜNİVERSİTE
ARASINDA
8’İNCİ SIRADA
125 devlet ve 73 vakıf olmak üzere toplam 198 üniversiteden,
42.353 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen ÜNİAR
(Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı) 2021 Raporu’na göre
SANKO Üniversitesi;
Öğrenim deneyiminin tatminkarlığında A+ (8’inci)
Akademik destek ve ilgide A (9'uncu)
Kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyette A+ (9'uncu)
Kişisel gelişim ve kariyer desteğinde A (11'inci)
Üniversitelerin “öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği” sıralamasında A (12’nci)
Üniversitelerin “uzaktan eğitim altyapısı” sıralamasında A (22’nci) puan almıştır.

Bu altı sıralamada alınan puanların ortalamasına göre
yapılan değerlendirmede;
SANKO Üniversitesi, üniversitelerin genel memnuniyet sıralamasında A (8’inci),
vakıf üniversitelerinin genel memnuniyet sıralamasında A (7’nci) olarak yer almıştır.

EĞİTİM

2020-2021
EĞİTİM
ÖĞRETİM
YILINDA
ALINAN
BELGELER
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümleri; Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği (SABAK) tarafından iki yıl (19.03.2021 - 30.09.2023) süreyle akreditasyon belgelerini
almaya hak kazanmıştır.
SANKO Üniversitesi, 10 Mart 2020 tarihinde almış olduğu TSE-ISO-EN 9000 Kalite Yönetim
Sistemi Belgesi’ni 2021 yılında yenilemiştir.
SANKO Üniversitesi, “Covid-19 Güvenli Kampüs” ile “TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon
Yönetim Sistemi” belgelerini almıştır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından son 4 yıldır Türkiye’deki
Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ait verilerin değerlendirildiği
yıllık raporlar hazırlanmaktadır. Bu yılki Vakıf Yükseköğretim
Kurumları 2021 Raporu’na göre SANKO Üniversitesi;

Yükseköğretim Kurulu “Engelsiz Üniversite Ödülleri-2021” kapsamında SANKO Üniversitesi
engellilerle ilgili “Mekanda Erişim” konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı
“Turuncu Bayrak” adayı olmaya da hak kazanmıştır.

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının doluluk oranına göre 2’nci
Öğrenci başına cari gider miktarına göre 4’üncü
Kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısına göre 5’inci sırada yer almıştır.
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Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Giriş Sınavı Başarısı

EĞİTİM

Kampüs Projesi
SANKO Üniversitesi, proje süreci tamamlanan kampüsün temellerini atmaya hazırlanmaktadır.
Akademik ve idari personel ile öğrenciler kampüste, daha modern ve teknolojik alt yapıya sahip,
sosyal, kültürel alanların bulunduğu doğa ile iç içe bir yerleşkede eğitim faaliyetlerine
devam edecek olmanın heyecanını yaşamaktadır.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunlarımızdan olan bir öğrenci ÖSYM tarafından yapılan
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (TUS) Gaziantep birincisi olmuştur.
TUS 2021 - 2022 dönemi yerleştirme sonuçlarına göre SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi,
mezun vermiş olan 20 Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında %26,92’lik yerleşme oranı ile
dördüncü sırada yer almıştır.
Bunun yanı sıra Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından kabul edilmiş Uzmanlık Eğitimi veren
6 Ana Bilim Dalımız, 2021 yılında 10’a yükselmiştir.

Bilim ve Eğitimde
Başarıyı Hedefleyen
SANKO Üniversitesi’nde
Akademik Yükseltmeler
ve Atamalar
SANKO Üniversitesi’nde Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadrosunda yer alan personelin
kariyer gelişimine katkı sağlamak amacıyla, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine başlamaları
teşvik edilmekte ve aynı zamanda bu eğitimleri tamamlamalarına fırsat verilmektedir.
Ayrıca Doçent olarak görev yapan birçok Akademik personelin Profesörlük için gerekli şartları
sağlamaları halinde Profesörlük kadrosuna yükseltme işlemleri yapılarak, bu unvanı
SANKO Üniversitesi’nden almaları sağlanmaktadır.
2020-2021 eğitim-öğretim döneminde Üniversite kadrosunda görev yapan toplam 15 akademik
personelimizden; 2 Doçentimiz Profesörlük kadrosuna, 6 Dr. Öğretim Üyemiz Doçent kadrosuna,
4 Öğretim Görevlimiz Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna ve 3 Araştırma Görevlimiz Öğretim Görevlisi
kadrolarına yükseltilerek atama işlemleri tamamlanmıştır.
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Teknofest 2021
SANKO Üniversitesi, Türk gençliğinin geleceğine yön verebilecek büyük bir organizasyon olan
"TEKNOFEST"te 2021 yılında da paydaş üniversite olarak yerini almıştır. SANKO Üniversitesi, öğrencileri
tarafından hazırlanan İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi’nde
“Giyilebilir EKG” ve “Akıllı Sedye” projeleriyle ﬁnale kalmıştır.

EĞİTİM

ÖNEMLİ İK
UYGULAMALARI
Çalışanların motivasyon ve bağlılıklarını öğrenmek adına Çalışan Memnuniyet Anketi yapılmıştır.
Performans Değerlendirme Sistemi ve Eğitim İhtiyacı Analiz Sistemi uygulanmıştır.
Hizmet içi ve dış kurumlar ile personellerin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitimlerin
yıllık takvimi oluşturulmuş, bu doğrultuda alınması gereken eğitimlerin organizasyon
çalışmaları yapılmıştır. Hizmet içi eğitim takımlarının oluşturulması planlanmıştır.
Rotasyon ile personel yükseltilmeleri sağlanmıştır.
Pandemiye yönelik hijyen ve koruyucu ekipman dağıtımı ile özel mesleki günlerde idari ve
akademik personele yönelik hediye dağıtımları gerçekleştirilmiştir.
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EĞİTİM

2022 - 2023 eğitim - öğretim dönemi faaliyetlerinde;
2021 - 2022 eğitim - öğretim döneminde gerçekleştirilen
faaliyetlere ek olarak aşağıda yer alan süreçleri
gerçekleştirmeyi hedeﬂemektedir;
SANKO Üniversitesi YKS kontenjanının 2022 - 2023 eğitim-öğretim dönemi içinde
%100 doluluğunu sağlamak ve bunun için gerekli tanıtım faaliyetlerini güçlendirmek,

Üniversitenin kamuoyundaki bilinirliğini ve toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik
bilimsel ve kültürel kongre, sempozyum, bölgesel toplantı gibi organizasyonların sayısını arttırmak,

Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü için başlatılan çalışmaların
tamamlanarak bu programların da Akreditasyon Belgelerini almaktır.
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SANKO
Üniversitesi
Hastanesi

SAĞLIK

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen
SANKO Üniversitesi Hastanesi; Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi/Klinik Mikrobiyoloji
Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi,
Nefroloji, Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi,
Çocuk Cerrahisi, Çocuk Endokrinolojisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun
Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji,
Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve
Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi,
Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, İnme Ünitesi,
Yanık Ünitesi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi’yle
uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulamaktadır.

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin misyonu; teknolojik, bilimsel,
yasal mevzuat doğrultusunda, ulusal ve uluslararası standartları
uygulayarak; etik değerler çerçevesinde eğitim, öğretim ve
araştırma yaparak, evrensel bilgi üretimine katkı sağlayarak,
hasta/hasta yakını ve çalışan memnuniyetini sağlayan,
güvenilir bir ortamda kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.
SANKO Üniversitesi Hastanesi; “Önce hasta’’ ilkesiyle sunduğu
hizmetlerin etkinliğini sürekli iyileştirerek, öğrenme ve gelişim odaklı
bir eğitim politikasını benimseyerek, sağlık sektöründe ulusal ve
uluslararası bir marka olmak vizyonu ile çalışmalarını yürütmektedir.
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SAĞLIK

TAMAMLANAN
İNŞAAT
İ
PROJ ELER M İZ
A Blok dış cephe tadilatı tamamlanmıştır.

Kafeterya yenilenmiştir.

Romatoloji Kliniği, Pediatrik Endokrinoloji Kliniği, Nükleer Tıp Ünitesi’nde

İyot Tedavi Odası, İnme Ünitesi, Yanık Ünitesi ve Evde Bakım Hizmetleri Birimi
faaliyete geçmiştir.
A Blok 6. kat Kardiyoloji Servisi yenilenmiştir.

Acil Servis Ünitesi, II. basamaktan III. basamağa yükseltilmiştir.
Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi 18 ek yatakla, toplamda 54, Koroner Yoğun Bakım
Ünitesi 15 ek yatakla, toplamda 36 yatak sayısına çıkarılmıştır.
Koronavirüs pandemisi döneminde hastanede binlerce hasta
tedavi edilerek, sağlığına kavuşturulmuştur.
Hastanenin stratejik planını oluşturmak adına rekabet ve
itibar analizi çalışması yapılmıştır.
Hastanede yenileme çalışmaları yapılmıştır.
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A Blok 7. kat eski restoran/mutfak Tıbbi Onkoloji Servisi’ne dönüştürülmüştür.

DEVAM EDEN
İNŞAAT
PROJ ELER İM İZ
A Blok 3. kat Organ Nakil Merkezi yenilenerek, 2022 yılında yeni serviste hizmet vermeye devam edecektir.

SAĞLIK

DİJİTAL
DÖNÜŞÜM
ÇALIŞMALARI
Yazılım
Sağlık personelinin mobilitesini artırmak için mobil uygulama geliştirilerek takip edilen hasta/hastaların
(laboratuvar/radyoloji sonuçları/görüntüleri, anjiyo görüntüleri dahil) anlık tüm verilerine ulaşabilirken aynı
zamanda hasta ile ilgili istemlerin, orderların, bakım planlarının, vital bulguların sisteme işlenebilmesi
sağlanmıştır. Sağlıkta kalite standartları gereği doldurulması gereken formlar da uygulamaya dahil edilmiştir.
Sağlık çalışanlarının mobilitesini artırırken aynı zamanda bilgisayar ihtiyacı daha uygun maliyetli cihazlarla
giderilmiştir.
Dinamik ﬁyatlandırma alt yapısı oluşturulmuştur (Fiyatların sistem tarafında otomatik olarak optimum
seviyede oluşturulması sağlanırken, olası maliyetinin altına malzeme, ilaç satışı önlenmiş, toplam ciroya
fark edilir derecede yansıması olmuştur).
Kullanıcı ekranlarında süreçleri kısaltacak revizyonlar sağlanırken, sistem üzerindeki ana veri sadeleştirmeleri
ve revizyonları yapılmıştır.
Kan alma ünitesi için kiosk, sıramatik sistemleri oluşturulurken maliyeti düşürmek için yazar/kasa
pos cihazları kullanılmıştır. Mevzuat gereği Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı sistemleri ile ilgili revizyonlar,
geliştirmeler yapılmıştır.
Vademecum entegrasyonu (Doktorların, hemşirelerin, öğrencilerin ilaçlarla ilgili tüm bilgilere etkileşimi,
endikasyonları, etken maddeleri, muadilleri vs. erişebilmesi) sağlanmıştır.
Stok yönetimi için otomatik raporlar ve bildirimler oluşturulmuş, servislerin kullanım miktarları
(max, min, kritik) yenilenmiştir. Kullanıcıların stok yönetimi ve optimum stok seviyesi farkındalığı
oluşturularak stok/gün sayısı minimize edilmiştir.
Satın alma ve ambar talep süreçlerinin sistem üzerinden yapılması için gerekli revizyonlar yapılmıştır.
İhale sistemi, online teklif toplanması, süreçlerle ilgili tüm evrakların sisteme yüklenebilmesi, satın alma
onayı veren kullanıcılara karar destek ekranlarının oluşturularak satın alma süreçlerinin şeffaf ve
hızlı ilerlemesi sağlanmıştır.
Hastaların KVKK ve ETK onaylarının elektronik ortamda alınması sağlanmıştır.
QR kod ile takip edilebilen envanter yönetimi geliştirilmiştir.
E-imza kullanımı yaygınlaştırılarak sadece hasta evraklarına değil, diğer tüm evrakların da elektronik
olarak imzalatılabilmesi için gerekli düzenleme yapılmıştır.
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Donanım
PACS (Anjiyo ve radyoloji görüntüleri) datalarının ikinci yedekleri oluşturulmuştur.
Yedekli metro internet alt yapısı oluşturulmuştur (İnternet kalitesi artırılmış ve yedekliliği sağlanmıştır).
Wi-Fi alt yapısı ﬁziksel olarak data networkünden ayrılarak güvenlik açığı riski düşürülmüştür.
PC parkuru ve güvenlik elemanları yenilenmiştir.
Hastane santrali Voip'e taşınarak çağrı merkezi ile birleştirilmiştir. Böylece tüm aramaların kaydedilmesi
sağlanmıştır (IP temelli esnek bir yapı sağlanmış, santral üzerindeki aylık iletişim giderleri yarıya
düşürülmüştür).
Veri tabanı sunucularının tekilleştirilmesi (Lisans giderleri düşürülmüş ve yönetsel maliyet azaltılmıştır) ve
Holding merkeze anlık yedekliliği sağlanmıştır.

Devam eden projeler
IPTV, Digital Signage alt yapısı çalışmaları devam etmektedir. Tüm odalarda merkezi olarak yönetilebilen
IP tabanlı TV sistemine geçiş yapılırken yine merkezi olarak yönetilebilen hastanenin farklı lokasyonlarına
bilgilendirme ekranları yerleştirilecektir.
ISO 27001 Sertiﬁkasının alınması süreci devam etmektedir. Bu kapsamda teknik uyum ve belgelendirme
bütünlüğü sağlanarak sistematik yapıya ve uluslararası seviyeye ulaşması sağlanacaktır.
EBYS’nin (Elektronik Belge Yönetim Sistemi: Üniversite için geliştirilen yazılım) hastanede de kullanımının
yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Hastaların hastanedeki tüm kayıtlarına ulaşabileceği mobil uygulama (hastaların hastanede kayıtlı
tüm verilerine ulaşırken aynı zamanda randevu alıp, doktor iletişiminde bulunabildiği, tansiyon,
şeker vs. bilgilerini de takip edebileceği) tamamlanmış olup, testler ve iyileştirmeler sonrasında
uygulama mağazalarına yüklenecektir.

SAĞLIK

SOSYAL
SORUMLULUK
ÇALIŞMALARI
Narkoz Dergisiyle birlikte ayda iki kez düzenlenen “Sağlıklı Sohbetler” canlı yayını ve hastane
Kurumsal İletişim Birimi tarafından ayda bir kez düzenlenen “SANKO’da Öğle Molası” canlı yayınında
uzman doktorların katkılarıyla her bölümde farklı bir konuda farkındalık yaratma ve bilgilendirme
çalışmaları devam etmektedir.
Beyin Ölümü ve Organ Nakil Sempozyumu düzenlenmiş, sempozyumun ardından İl Sağlık Müdürü,
Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı ve şehirdeki ilgili branş hekimleri akşam yemeğinde ağırlanmıştır.
Organ Nakil Haftasında hastanede ve SANKO Park AVM’de farkındalık yaratma ve bilgilendirme amaçlı
stant kurulmuş ve bağış toplanmıştır. Şehrin idari amirlerine iş birliği oluşturmak adına hekimler eşliğinde
ziyaretler düzenlenmiştir.
Emzirme Haftasında anneleri, emzirmenin önemine yönelik bilgilendirme amacıyla stant kurulmuştur.
İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin standa katılımları sağlanmıştır.
Meme Kanseri Haftasında farkındalık oluşturmak ve hastalara daha detaylı bilgi vermek adına
stant kurulmuştur.
Gaziantep’te düzenlenen fuarlara sağlık desteği verilmeye devam edilmektedir.

Web sayfasının yenilenmesi için
çalışmalar devam etmektedir.
Yalın Hastane çalışmaları sonucunda
hedef dijital hastane olmaktır.
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2022
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LERİ
Kemik İliği Nakli Merkezi, Karaciğer Nakli Merkezi ,
PET CT Ünitesi hizmete girecektir.
Sağlıkta Akreditasyon Sistemi (SAS) ile ISO 27001
Bilgi Güvenliği Sistemi Belgelendirme çalışmaları
sonuçlandırılacaktır.
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2021

Sani
YILI
Konukoğlu FAALİ
Vakf
YETLERİ
Sani Konukoğlu’nun “Paylaşmak Mutluluktur” yaşam felsefesini
benimseyen Sani Konukoğlu Vakfı, Konukoğlu Ailesinin ve
SANKO Holding’in, yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim,
sağlık ve kültür alanlarında toplum için yaptığı çalışmaları,
sürdürülebilir modellerle yürütmek ve ülkemize fayda sağlamak
amacıyla 1989 yılında kurulmuştur.

Yönetimini üstlendiği kurumlar, desteklediği projeler ve düzenli
programlar aracılığıyla ülkemiz için fayda sağlamayı amaçlamaktadır.

2020 - 2021 öğretim yılında 1500’ün üzerinde üniversite öğrencisine karşılıksız burs verilmiştir.
Maddi durumu kısıtlı olan ve sağlık konusunda ihtiyaçları tespit edilen kişilere yardım desteği
(tekerlekli sandalye, işitme cihazı alımı, ameliyat giderlerinin karşılanması gibi) sağlanmıştır.
Gaziantep’te ikamet eden ve ihtiyaçları tespit edilen yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen
70.000’in üzerinde aileye gıda desteği sağlanmıştır.
Türkiye’nin çeşitli noktalarında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli olarak
tespit edilen okullardaki 21.000 öğrenciye kırtasiye, çanta ve kıyafet yardımı yapılmıştır.
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda askerler, şehit aileleri ve gaziler ile
Huzurevi’nde kalan yaşlılar ve Sevgi Evlerinde kalan çocuklar ziyaret edilerek
çeşitli yardımlar yapılmıştır.
SANKO Holding tarafından yaptırılan 14 okulun bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.
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Sani Konukoğlu Vakfı Esas Sosyal İş Birliği
Sani Konukoğlu Vakfı; nitelikli ve eğitimli gençlere
okuldan işe geçişte fırsat eşitliği sunan
Esas Sosyal’in programlarına destek vermiş ve
gençlere fırsatlar sunmak için güç birliği yapmıştır.
SANKO Holding’in 2019 yılından beri Kurumsal Destekçi olarak destek verdiği
Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’yla, Anadolu’daki az bilinen devlet
üniversitelerinden yeni mezun gençler istihdama ilk adımlarını atmaktadır.
SANKO Holding şimdiye kadar Program kapsamında 9 katılımcının maaşlarını
karşılamanın yanında, mentorluk, prova mülakatlar ve farkındalık çalışmalarına
katkı sunmuştur. 2021 yılında ise Programa, Sani Konukoğlu Vakfı’nın 2 bursiyeri
katılarak sivil toplum kuruluşlarında iş hayatlarına adım atmışlardır. Bu iş birliği ve
misyon ortaklığı çerçevesinde SANKO Holding ve Sani Konukoğlu Vakfı,
Esas Sosyal’in genç istihdamında farkındalık yaratmak için yürüttüğü çalışmaları
desteklerken; Esas Sosyal de üniversite öğrencilerine İngilizce eğitim imkânı sunan
Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nda Sani Konukoğlu Vakfı’nın
26 bursiyerine yer vererek karşılıklı yatırımların katma değerini arttırmaktadır.
Sani Konukoğlu Vakfı, “Gençlere Fırsat, Geleceğe Yatırım” misyonuyla yola çıkan
Esas Sosyal’le birlikte sosyal etki yaratmakta ve başta bursiyerler olmak üzere
Türkiye’nin geleceğini inşa edecek olan kıymetli gençlere fırsatlar sunmaktadır.
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kalıcı eser bıraktı.
(Okullar, üniversiteler, hastaneler, camiler, kültür merkezleri)

Sani Konukoğlu Vakfı,
eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla
1989 yılından bugüne kadar

27.000’i

aşkın öğrenciye burs imkânı sağladı.

2021-2022 eğitim yılında Vakıfımız,
Türkiye genelinde toplam

1.500’ün

üzerinde üniversite öğrencisine burs vermektedir.

Şimdiye dek

200.000’i
aşkın öğrenciye giyecek ve
okul gereçleri yardımı yapılmıştır.

Yaklaşık

1.5 milyon
kişiye gıda yardımı yapılmıştır.
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KURUMSAL
İLETİSİM
� ETKİNLİKLER

� KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SPONSORLUK
� ÖZEL GÜN İLETİŞİMİ
� MEDYA İLETİŞİMİ
� ÖDÜL VE LİSTELER
� DİJİTAL İLETİŞİM

KURUMSAL İLETİŞİM - ETKİNLİKLER

ET
KİN
LİK
LER

ETKİNLİKLER

KURUMSAL İLETİŞİM

Gaziantep’in Düşman
İşgalinden Kurtuluşu’nun
100. Yılı Etkinlikleri
Temelleri 1904 yılında Gaziantep’te atılmış SANKO Holding, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun
100. yılını kutlamak, şehrin şanlı hikayesini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için “Gaziantep’in
Kurtuluşu’nun 100. Yılı Etkinlikleri”ni hayata geçirmiştir.

SANKO’lu 100 Aile Tarihte Yolculuğa Çıkıyor
4-5 Aralık’ta “Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100. Yılında SANKO’lu 100 Aile Tarihte Yolculuğa Çıkıyor” adıyla
bir program düzenlenmiştir. SANKO'nun Türkiye’nin farklı şehirlerindeki çalışanları ve çocukları olmak üzere
100 aile, şehrin tarihi ve kültürel yerlerini rehberler eşliğinde gezerek şehrin bir asırlık destanına yerinde
tanık olmuşlardır. Gezi boyunca seyahat programcısı Özlem Tunca Esirgenç katılımcılara eşlik etmiştir.

Bir Asrın Hikayesi
23 Aralık’ta Gaziantep protokolü, SANKO yöneticilerinin ve basın mensuplarının katılımlarıyla (300 kişi),
Gazi şehrin kurtuluş mücadelesini tüm ayrıntılarıyla anlatan Panorama 25 Aralık Müzesi’nde özel bir davet
gerçekleştirilmiştir. Başarılı sunucu Pelin Çift moderatörlüğünde, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Sani Konukoğlu, seyahat yazarı Serda Büyükkoyuncu, tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç ile
söyleşi gerçekleştirilmiştir. Orkestra Şeﬁ ve Besteci Murat Cem Orhan’ın yönetiminde geceye özel
“Kuva-yi Milliye’nin İnsan Manzaraları: Gaziantep” sahne eseri bestelenmiş ve ilk kez burada sergilenmiştir.
Müze gezisi ile devam eden gecede; Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yılına özel hazırlanan “Antep’in önünde
hiçbir şey duramaz, “Gazi” ünvanından başka” reklam ﬁlminin lansmanı yine bu gece gerçekleşmiş ve
eş zamanlı TV ve açık hava reklam kullanımı yapılmıştır. Program Youtube canlı yayınıyla tüm izleyicilerle
paylaşılmıştır.
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29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı SANKO Holding
Özel Etkinliği
Cumhuriyet değerlerini yaşatarak gelecek nesillere taşımak amacıyla Cumhuriyetin 98’inci yılı
özel bir etkinlikle kutlanmıştır.
Başarılı sunucu Pelin Çift’in, Prof. Dr. Tufan Gündüz ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Sani Konukoğlu ile gerçekleştirdiği 'Cumhuriyet Dönemi Hikayeleri' sohbeti, izleyenleri
geçmiş zamanda yolculuğa çıkarmıştır.
Söyleşinin ardından Tiyatro oyuncusu Nermin Yılmaz’ın, Kurtuluş Savaşı döneminde Şehit Kamil’in
annesini canlandırdığı canlı tiyatro performansı izleyicilere duygusal anlar yaşatmıştır.
Gaziantep’teki tarihi Emine Hanım Konağı'nda gerçekleştirilen ve SANKO Holding kurumsal Youtube
hesabından canlı yayınlanan programın sonunda; dünyaca ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu,
tarihi Emine Hanım Konağı’nın etkileyici ambiyansında 'Cumhuriyet Piyano Resitali’ni sunmuştur.
Resitalde “Cumhuriyet Güneşi” eserini çalan Uğurlu’ya, SANKO Okulları öğrencileri okul korosu da
eşlik etmiştir.

Değerli Yıllar Plaketi
Takdim Töreni
SANKO Holding şirketlerinde çalışan, 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 ve 40. yılını dolduran çalışanlara geleneksel
olarak verilen “Değerli Yıllar” plaketleri SANKO’nun faaliyet gösterdiği 8 ayrı lokasyonda düzenlenen ve
hibrit bağlantılarla 14.000 çalışanın katıldığı törenle sahiplerine takdim edilmiştir.
Gaziantep SANKO Tekstil İşletmeleri’nde düzenlenen ve İstanbul, Adıyaman, Bartın, Bursa, Narlı’da bulunan
sekiz farklı SANKO işletmesinden canlı bağlantının yapıldığı törende çalışanlara plaket ve hediyeleri
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Konukoğlu, Cengiz Konukoğlu,
Yiğitcan Konukoğlu, holding yöneticileri ve şirketlerin genel müdürleri tarafından verilmiştir.
Canlı yayın sistemleri ile Bursa’ya, Bartın’a, Adıyaman’a, Kahramanmaraş’a, İstanbul’a bağlantılar
gerçekleştirilmiştir. Bu şehirlerdeki SANKO şirketlerinde eş zamanlı düzenlenen plaket törenlerine
çevrimiçi katılım sağlayan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adil Sani Konukoğlu, tüm şirketlerdeki
plaket alan çalışanları sırasıyla tebrik etmiştir.
Konuşmaların ardından toplamda 1.550 çalışana “Değerli Yıllar” teşekkür plaketi ve çeşitli armağanlar
sunulmuştur.
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Yeni Yıl Buluşması
SANKO çalışanlarına özel dijital ortamda yeni yıl buluşması organize edilmiştir. Bu organizasyon ile birlikte
14.000 çalışan bir araya gelmiş ve SANKO Holding ailesinin birlikteyken ne kadar büyük ve güçlü olduğu
hissedilmiştir. Buluşmada sunucu Ömer Öztürk, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Sani Konukoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirmiştir. 2020 yılı değerlendirmeleri ve 2021 yılı mesajlarının
paylaşıldığı söyleşi interaktif şekilde çalışanlar tarafından takip edilmiştir. Buluşmada SANKO çalışanlarının
yeni yıl mesajları ile hazırlanan özel bir video da yayınlanmıştır.

KURUMSAL İLETİŞİM

Maisonette X Contemporary
İstanbul Vakfı “Maske / Çağrışımlar”
Sergisi
Maskenin geçmişten bugüne hayatımızdaki rolü pandeminin etkisiyle oldukça artmıştır. Bu dönemde
Contemporary İstanbul Vakfı ve Baskı Müzesi iş birliğiyle Maske / Çağrışımlar sergisi hayata geçirilmiştir.
Sanatı, sanatçıyı destekleyerek ülkemizin kültürel mirasına katkıda bulunmayı misyon edinen
SANKO Holding, sergiye Maisonette markasıyla ana sponsor olmuştur.
20 sanatçı ve 9 tasarımcının maske yorumlarının yer aldığı eserlerden oluşan sergi 11 Şubat-21 Nisan tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir. Sergi ile insanların panik ve umutsuzluğa kapıldığı bu dönemde maskelere karşı
bakış açısını değiştirmeyi ve toplumun maskelerle barışık olmasını sağlamayı hedeﬂenmiştir. Ayrıca, tek
kullanımlı sentetik maskelerin çevreye olan zararları konusunda farkındalık yaratılmış, doğada kendiliğinden
yok olabilen Maisonette maskelere dikkat çekilmiştir.

SANKO Çay Sohbetleri

Serginin açılış töreni ve basın toplantısı, Contemporary İstanbul Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Güreli ile BAKSI Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın katılımlarıyla Fişekhane
bünyesinde yer alan Cacoon’da gerçekleşmiştir.
Eş zamanlı olarak sosyal medyada Inﬂuencer iş birlikleri ve TV advertorial’ları ile farkındalık yaratılmak
istenmiştir.

Pandemi döneminde alınan tedbirler ve sosyal mesafe kuralları gereği oﬁs içi sosyalleşme olanakları
kısıtlanmıştır. Çalışan motivasyonu ve oﬁs içi sosyalleşme anlarının sürdürülmesine olanak tanıyan
SANKO Çay Sohbetleri buluşmaları yapılmıştır. Bu kapsamda ayda 1 kez, kura ile belirlenen Türkiye’nin
dört bir yanındaki SANKO çalışanları Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile birlikte
Teams üzerinden buluşma imkanı bulmuştur. Buluşma öncesinde katılımcılara özel bir not eşliğinde
çay temalı özel kutular ulaştırılmıştır.
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Manisa Salihli JES-2 ve
JES-3 Santralleri Açılışı

SANKO Tekstil Adıyaman
Çatı GES Açılışı

SANKO Enerji Salihli JES-2 ve JES-3 Santrallerinin açılışı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan
tarafından video konferans aracılığı ile yapılmıştır.

SANKO Holding bünyesindeki SANKO Tekstil İşletmeleri’nin Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet
gösteren iplik üretim tesislerinin çatısına yapılan ve Türkiye’nin en büyük çatı Güneş Enerjisi Santrali olma
özelliğini taşıyan projenin açılışı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle
katıldığı tören ile gerçekleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, jeotermal enerjide Türkiye’nin dünya sıralamasında dördüncü
sırada olduğunu hatırlatmış ve yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine dikkat çekerek SANKO Grubu’na
teşekkür etmiştir.
Ekim 2017’de devreye alınan 15 MW kurulu güce sahip JES-1 Santrali de dahil olmak üzere, SANKO Enerji
tarafından 250 milyon dolar yatırım maliyeti ile gerçekleştirilen jeotermal santralleri, bugün itibarı ile
%99,5 emre amadelikle tam kapasite olarak hizmet vermektedir.
SANKO Enerji, jeotermal kaynakları sadece elektrik enerjisine dönüştürerek ülke ekonomisine kazandırmakla
kalmayıp, Salihli Belediyesi ile birlikte 8.600 konutun jeotermal kaynaklarla ısıtılması için bir proje
yürütmüştür. Bu proje kapsamında, ısıtma sistemine beş adet üretim kuyusu ve bir adet pompa terﬁ
istasyonu eklenerek Salihli Belediyesinin ısıtma sisteminin kapasitesi %130 oranında artırılmıştır.

GES panelleri SANKO Tekstil’in Adıyaman İşletmelerinin toplam 132.500 m2 alana sahip çatılarına
kurulmuştur. Türkiye’de bugüne kadar çatıda yapılan en büyük GES projesi olma özelliğini taşıyan projemizde
37.776 adet 390 watt'lık paneller kullanılmıştır. Bu paneller ile 14,73 MWp / 12,70 MWe kurulu güç elde edilecek
ve SANKO Tekstil Adıyaman İşletmelerinin yıllık elektrik ihtiyacının 20 milyon kwh'i inşa edilen çatı GES’te
üretilecek elektrik ile sağlanacaktır.
SANKO Holding’in sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda iş süreçlerdeki en önemli şey; enerji tasarrufu,
yenilenebilir enerji ve yerli kaynak kullanımıdır. Bu doğrultuda Çatı Güneş Enerjisi Santrali projesinde yerli
kaynak kullanımına özen gösterilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üretimi ve yerli kaynak
kullanımı konusuna destekler devam edecektir.

136

SANKO HOLDİNG 2021 FAALİYET RAPORU

KURUMSAL İLETİŞİM - KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SPONSORLUK

KURUMSAL
SOSYAL
SORUMLU
LUK VE
SPONSOR
LUK

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SPONSORLUK

Tema Vakfı 100.000
Fidan Bağışı
2021 yılında, ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları herkesi derinden etkilemiştir.
TEMA Vakfı’nın, “hep birlikte yaşamı da umudu da yeniden yeşertelim” adıyla başlattığı ﬁdan bağışı
kampanyasına SANKO Holding, tüm SANKO çalışanları adına, orman yangınları sebebiyle zarar gören
bölgelerin tekrar ağaçlandırılması ve doğal hayatın korunması için 100.000 ﬁdan bağışında bulunmuştur.

KURUMSAL İLETİŞİM

Demirkent Eğitim ve
Araştırma Vakfı’na
11 Ekim Dünya
Kız Çocukları Günü
Bağışı
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde, gazeteci ve Türkiye’de ekonomi gazeteciliğinin
mimarı olan rahmetli Nezih Demirkent ve rahmetli eşi Prof. Dr. Işın Demirkent adına kurulan
Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı’na SANKO Holding tarafından tüm SANKO çalışanları adına
bağış yapılmıştır. Yapılan bağış kapsamında kız öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlanmıştır.
Bağış karşılığı hediye edilen “Ekonomi Sözlüğü” kitabı SANKO çalışanlarına hediye edilmiştir.
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Teknofest 2021
SANKO Holding, toplumun tamamında teknoloji ile bilim konusunda
farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında
yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedeﬂeyen TEKNOFEST’in 2 yıldır
ana paydaşları arasında yer almaktadır. Ana sponsorluğun yanı sıra,
TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen Çevre ve
Enerji Teknolojileri Yarışması’nın da yürütücülüğünü üstlenmektedir.
Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması kapsamında; toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve
enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve
teknolojik ﬁkirlerin geliştirilmesi hedeﬂenmektedir.
2021 yılında yarışmaya başvuran 2 bin 462 projeden 85’i ﬁnale kalma hakkı kazanmıştır. Takımlar altı gün
boyunca yarışma alanında jüri önünde sunum yaparak birincilik için yarışmıştır. Projeler, alanında uzman
akademisyenlerden ve SANKO Enerji Grubu mühendislerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilmiştir.
Yarışmada, ‘‘Hibrit Termofotovoltaik Paneller’’, ‘‘Gıda Atıklarından Seri Biyoplastik Üretimi ve Doğaya Geri
Dönüşü’’, ‘‘Klima, Kombi Gibi Ortam Isısını Kontrol Eden Makinelerde Havadaki Su Buharından Oluşan Suyun
Islahı ve İçerik İzleme Sistemi’, ‘‘Lastik Enerjisi’ gibi birbirinden farklı ve yenilikçi projeler yer almıştır.
TEKNOFEST 2021’de, ITU BEES R&D TEAM takımının ‘Isıl Pil Tuğla’ (Thermotech) projesi üniversite
kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olurken Prolis Takımı ‘Yüksek Permanslı Lityum Sülfür Batarya
Tasarımı’ projesiyle ikinci, ITU BEES R&D TEAM, ‘Pressure Gain’ (Basınç Kazanımı) projesiyle üçüncü
olmuştur.
Lise kategorisinin birincisi olan Ekoloji Elçileri takımının ‘Kavuzpan’ projesi birinci olurken Turn-a Takımı
Makroliz projesiyle (Su Tasarrufu) ikincilik elde etmiş, Duyarlı Genç Takımı da Yenilenebilir Enerji Tabanlı
Hayat Kurtaran Cam projesiyle üçüncü olmuştur.
‘Üniversite ve Üstü kategorisi’nin birincisi ‘Thermotech (Isıl Pil Tuğla) projeleri ile ‘Lise Kategorisi’nin birincisi
‘Kavuzpan’ projesi ‘En İyi Sunum’ ödülüne de değer görülmüştür.

142

SANKO HOLDİNG 2021 FAALİYET RAPORU

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SPONSORLUK

Gaziantep Futbol Kulübü
Forma Sponsorluğu

Zeugma ve Karkamış
Antik Kenti Kazıları

SANKO Holding, 34 yıldır markalarıyla kuruluş şehrinin takımına forma sponsoru olarak destek olmaktadır.
Çimko ve Maisonette markaları yeni sezonda Gaziantep Futbol Kulübü formalarına adını yazdırmıştır.

SANKO Holding geçmişle geleceği buluşturuyor.

Gaziantep Futbol Kulübü ile olan anlaşmanın, SANKO Holding için uzun soluklu bir gönül bağı olduğu
bilinmektedir. SANKO logosu takımın gücüne güç katacak ve birlikte Türk futbolunda örnek işlere
imza atılacaktır.
SANKO Holding, Gaziantep Futbol Kulübüne sezonda başarılar diler.

KURUMSAL İLETİŞİM

Anadolu kültür mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılması hedeﬁ doğrultusunda Gaziantep’te gerçekleştirilen
bazı arkeolojik kazılara sponsor olan SANKO Holding, medeniyet tarihine ışık tutan eserlerin gün yüzüne çıkarılmasına
destek vermektedir. Özellikle Zeugma antik kentinde başlatılan kazıda muhteşem eserlerin kurtarılmasına sponsor
olarak önemli katkı sağlayan SANKO Holding dünyaca ünlü bir sit alanı olan Karkamış kazılarına da sponsor olarak
desteğini sürdürmektedir.
Tarihi ve kültürel değerleri sahiplenerek desteklemeyi görev kabul eden SANKO Holding, bu sayede
geçmişle geleceği buluşturarak kaynaştırmayı hedeﬂemektedir.
Karkamış Antik Kentindeki Aşağı Saray alanının doğu kısmında, kentin doruk noktasında olduğu
Hitit İmparatorluk dönemi (yaklaşık M.Ö. 1225) araştırmalarına devam edilmiştir. “Mühür Evi” olarak adlandırılan
idari yapıda Hitit idaresinin en yüksek görevlilerine ait onlarca mühür baskılı kil mühürleme keşfedilmiştir.
Bu mühürlemelerin nerelere uygulandığı belirlenerek, Karkamış vasal krallığı yönetiminin nasıl işlediğine ilişkin
temel bir ﬁkir edinilebilmektedir.
Büyük bir önem taşıyan binadaki buluntulardan biri, muhtemelen Orta Asur Krallığı’nın önemli tüccarlarından
biri olan Piradu ile adaş (ya da kendisi) bir görevliye ait, mühür baskıları içeren bir bulla olmuştur. Piradu’nun kimliği,
Hitit Devletinin yıkılışına doğru bozulan Hitit-Assur ilişkileri ve dönemin bazı olaylarının kronolojisinin çözümlenmesine
katkı sunacağı öngörülmektedir.
Bir diğer önemli buluntu ise Anadolu’da ilk kez karşılaşılan bir çömlek üzerinde boya ile çizilmiş “Kentin İdarecisi,
X-patu” yazan Anadolu Hiyerogliﬂi yazıttır.
Kazılarde yine aynı döneme ait 100 civarında kil mühürlemeden kapı mühürlemek için kullanılmış olan
biri “Mühür (Evi) Beyi” Zinni adında görevlinin muhteşem silindir mührünün baskılarını taşımaktadır.
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Gaziantep
SANKO Camisi
Temel Atma Töreni
81.442 m²lik arsa alanı üzerine konumlanan Gaziantep SANKO Camisi’nin temeli 2021 yılında
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle atılmıştır.
Toplam 20 bin 600 m2 oturma alanı ve 10 bin metrekare bahçesinde 30 bin kişinin ibadet edebileceği
caminin inşaatı devam etmektedir. 120 m kubbe yüksekliği ve 82 m genişliği ile Gaziantep
SANKO Camisi’nin, kubbe çapı ve iç hacim yüksekliği anlamında dünyada en büyük olma
iddiasına sahiptir. Her biri 164 metre yüksekliğinde 4 minareye sahiptir. Bu özellikleri göz önüne
alındığında söz konusu büyüklüğün kent içinde yerinin ölçek, oran ve bağlam anlamında nitelikli olması
ve Gaziantep gibi kimlikli bir mimari kültüre sahip şehre uyum sağlaması amaçlanmaktadır.

ÖZEL
GÜN

ÖZEL GÜNLER

8 Mart Dünya
Kadınlar Günü

KURUMSAL İLETİŞİM

Anneler Günü
SANKO Holding, Anneler Günü ﬁlminde önceliklerinin neler olduğunu sıralamıştır.
Yanlarında güveni, desteği ve sevginin en özelini hissettiğimiz tüm annelere teşekkür ettiği
Anneler Günü ﬁlmini yayınlamıştır.
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SANKO Holding, kadınların meslek seçiminde özgür olmalarının toplumsal cinsiyet eşitliğinin temelinde
olduğuna inanmakta ve işine emeğini, yüreğini katan tüm kadınların meslek seçiminde toplumsal kalıplara
bağlı kalmadan iş hayatına katılımını desteklemektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadınlara olan
inanç ve desteğini gösteren bir ﬁlm hazırlamıştır.
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı

KURUMSAL İLETİŞİM

Babalar Günü
Babalar Günü’ne özel kurgulanan ﬁlm, kurumsal sosyal medya hesaplarında yayınlamıştır.
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayınlanan #Gazianteplimanı ﬁlmi ile
Mustafa Kemal Paşa’nın 1919’un 19 Mayıs’ında yalnızca bir şehre değil, bir ülkeye ayak bastığı vurgulanmıştır.
Samsun’a atılan bu ilk adımın, Anadolu’yu saracak istiklal ateşinin kıvılcımı olduğu belirtilmiştir.
Bağımsızlık meşalesinin yakılışının 102. gurur yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı
kutlamak için hazırlanan #Gazianteplimanı ﬁlmi, kurumsal sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır.

187.940
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Cumhuriyetin 98. yaşında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanları, saygı ve minnetle anılmıştır.

10 Kasım Atatürk’ü
Anma Günü
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G

29 Ekim
Cumhuriyet
Bayramı

KURUMSAL İLETİŞİM

Cumhuriyet değerlerini yaşatarak gelecek nesillere taşımak amacıyla Cumhuriyetin 98’inci yılı özel bir
etkinlikle kutlanmıştır. Etkinlik, SANKO Holding kurumsal Youtube hesabından canlı olarak yayınlanmıştır.
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22.980
598
BEĞENİ

ERİŞİM

1.796
100
BEĞENİ

GÖRÜNTÜLEME

19.248
604
BEĞENİ

736.133 26.500
REKLAM ERİŞİMİ

REKLAM GÖSTERİMİ

26627 31491
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Dünya Engelliler Günü
SANKO Holding, Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık oluşturmak için, engelli çalışanları ile bir video
hazırlamıştır. Hazırlanan bu video, SANKO Holding kurumsal sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır.

Hayatı paylaşmak için aramızda engel olmadığının farkındayız.
Hep birlikte, ortak çabamızla, engelsiz bir dünya mümkün.
Engelsiz bir dünya için biz de varız.

KURUMSAL İLETİŞİM

Gaziantep’in
Düşman İşgalinden
Kurtuluşu’nun
100. Yılı Etkinlikleri
Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100. yılında SANKO’lu
100 aile tarihte yolculuğa çıkıyor.
Temelleri 1904 yılında Gaziantep’te atılmış SANKO Holding, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun
100. yılını kutlamak, şehrin şanlı hikayesini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için Gaziantep’in Kurtuluşu’nun
100. Yılı Etkinlikleri’ni hayata geçirmiştir. Projenin ilk ayağı 4-5 Aralık’ta “Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100. Yılında
SANKO’lu 100 Aile Tarihte Yolculuğa Çıkıyor” adıyla düzenlenmiştir. Gezi boyunca seyahat programcısı
Özlem Tunca Esirgenç katılımcılara eşlik etmiştir. SANKO Holding kurumsal sosyal medya hesaplarında da
gezi boyunca paylaşımlar yapılmıştır.
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YAZILI BASIN & ONLINE YAYINLARDA
ERİŞİM

6.574.338.277

SOSYAL MEDYADA TOPLAM
ERİŞİM

1.143.163

TV’DE ÖZEL RÖPORTAJ İLE
ERİŞİM

3.000.000
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Bir Asrın Hikayesi
Projenin ikinci ayağı olan Özel Davet, 23 Aralık’ta “Bir Asrın Hikayesi” adıyla Gaziantep protokolü,
SANKO yöneticileri ve basın mensuplarının katılımlarıyla, Gazi şehrin kurtuluş mücadelesini
tüm ayrıntılarıyla anlatan Panorama 25 Aralık Müzesi’nde gerçekleşmiştir. Program Youtube
canlı yayınıyla tüm izleyicilerle paylaşılmıştır. Son olarak; Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yılına özel
hazırlanan reklam ﬁlminin lansmanı yine bu gece gerçekleşmiş ve eş zamanlı TV ve açık hava
reklam kullanımı yapılmıştır.

KURUMSAL İLETİŞİM

Antep’in önünde hiçbir şey duramaz
“Gazi” ünvanından başka.
Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100. yılı reklam ﬁlmi, Gaziantep’in 100 yıl önce düşman işgaline karşı verdiği
kurtuluş mücadelesine tanıklık etmiş bir grup olarak o yıllarda verilen mücadelenin ruhunu gelecek nesillere
aktarmak ve Gazi şehrin kurtuluş mücadelesinin 100. yılını kutlamak amacıyla kurgulanmıştır.
Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100. yılı için hazırlanan ﬁlmde; “Bazı şehirlerin kuruluş yıl dönümleri kutlanır,
bazılarının kurtuluş. İlki de değerlidir muhakkak ama kurtuluş o şehrin karakterini de anlatır.
Kendi kurtuluşunu gerçekleştirmiş bir şehir, var olmak isterse önünü kesemezsiniz. Gelişmek isterse
önüne çıkamazsınız. Dünyaya örnek olmak isterse önünü alamazsınız. Çünkü bu şehir size hep hatırlatacaktır.
Antep’in önünde hiçbir şey duramaz “Gazi” unvanından başka. Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yılı
kutlu olsun.” mesajı verilmiştir. Film; TV’de, internet mecralarında ve SANKO Holding kurumsal sosyal medya
hesaplarında yayınlanmıştır.
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Basın Yansımaları
BUSINESS LIFE
DERGİSİ HABERİ

CAPITAL DERGİSİ
HABERİ

CAPITAL DERGİSİ
HABERİ

DÜNYA GAZETESİ
HABERİ

GAZİANTEP SABAH
GAZETESİ HABERİ

GAZİANTEP REFERANS
GAZETESİ

GAZİANTEP GÜNEŞ
GAZETESİ

DÜNYA GAZETESİ
HABERİ

Mart 2021

Mart 2021

Mart 2021

Mayıs 2021

Ekim 2021

Kasım 2021

Kasım 2021

Kasım 2021

EKONOMİST DERGİSİ
ÖZEL RÖPORTAJI

YENİ BİRLİK GAZETESİ
ÖZEL RÖPORTAJI

BUSINESS LIFE DERGİSİ
HABERİ

HÜRRİYET ÇUKUROVA
HABERİ

GAZİANTEP SABAH
GAZETESİ HABERİ

BUSINESS LIFE
DERGİSİ HABERİ

FAST COMPANY
DERGİSİ ÖZEL RÖPORTAJI

GÜNE BAKIŞ GAZETESİ
HABERİ

Mayıs 2021

Haziran 2021

Ağustos 2021

Ağustos 2021

Aralık 2021

Aralık 2021

Aralık 2021

Aralık 2021

FORTUNE DERGİSİ
HABERİ

CAPITAL DERGİSİ
ÖZEL RÖPORTAJI

CAPITAL DERGİSİ
HABERİ

GAZİANTEP PUSULA
GAZETESİ HABERİ

GAZİANTEP SABAH
GAZETESİ HABERİ

PLATİN DERGİSİ
HABERİ

GÜNCEL GAZETESİ
HABERİ

GÜNDEM ÇUKUROVA
GAZETESİ HABERİ

Ağustos 2021

Eylül 2021

Ekim 2021

Ekim 2021

Aralık 2021

Ocak 2022

Aralık 2021

Aralık 2021
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Medya Etkinlikleri
Fortune Türkiye
40 Yaş Altı 40 Ödül
Töreni Paneli

Dünya Haber
Merkezi
C Level Sohbetleri

Panel: Dijital Dünyayı Yeniden İnşa Etmek

Dünya Gazetesi’nin dijital platformlarında
yayınlanan Volkan Akı’nın sunduğu
C-Level Sohbetler Youtube canlı yayınına,
SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Sani Konukoğlu konuk olmuştur.

Ocak 2021

Fortune Türkiye, 10’uncu kez yayınladığı “40 Yaş Altı 40”
listesi ile toplumsal ve ekonomik alanda değerler yaratan,
alanında etkin projeler üreten, planlı hareket eden ve
ileriyi gören genç liderleri bir araya getirmiştir. Fortune
Türkiye 40 Yaş Altı 40 etkinliğinde, “Dijital Dünyayı
Yeniden İnşa Etmek" panelinde SANKO Holding Bilgi
Teknolojileri Koordinatörü Köksal Küçükada konuşmacı
olarak yer almıştır.

Fortune 500
Türkiye Dijital Zirvesi
Ocak 2021

Fortune Türkiye, Fortune 500 Listesi’nin başarılı
iş insanlarını ve en büyük şirketlerini Fortune 500
Türkiye Dijital Zirvesi’nde bir araya getirmiştir.
SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani
Konukoğlu, Zirve Açılış Programı’nda konuşmacı
olarak yer almıştır. Zirve hibrit olarak gerçekleşmiştir.

Nisan 2021

Anadolu 500 Ödül
Töreni-“Anadolu’nun
En Büyükleri”
Mayıs 2021

Ekonomist Dergisi tarafından düzenlenen
Anadolu 500 Ödül Töreni kapsamında
gerçekleştirilen “Anadolu’nun En Büyükleri”
paneline SANKO Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Adil Sani Konukoğlu konuşmacı
olarak katılmıştır.

KURUMSAL İLETİŞİM

Harvard Business
Review Türkiye
Online Webinar
Haziran 2021

SANKO Holding Onursal Başkanı
Sayın Zeki Konukoğlu, Harvard Business
Review Türkiye tarafından düzenlenen
“Aile Şirketleri: Geleceğe Uzanan Değer
Oluşturmak” webinarına konuşmacı
olarak katılmıştır.

Fast Company
Yeni Çağın
İhracat Kodları
Zirvesi
Fast Company Dergisi tarafından
düzenlenen “Üretime Dönüş” buluşmaları
serisinin 5.’si Yeni Çağın İhracat Kodları Zirvesi,
SANKO Holding sponsorluğunda Gaziantep’te
gerçekleşmiştir.
Zirvede, değişen ve dönüşen uluslararası
rekabette ülkelerin sürdürülebilir büyümesi için
gerekli olan ihracatın yeni nesil kodları ve
Gaziantep’te yaratılan ihracat dönüşümü
konuşulmuştur.
Zirvede, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin ve birbirinden
değerli isimler konuşmacı olarak yer almıştır.
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Platin Global 100
Ocak 2021

Platin Dergisi, IPSOS’un yaptığı araştırma
sonucunda belirlenen uluslararası ticaret
arenasında Türkiye’ye en çok katkı sağlayan
100 ﬁrmayı yayınlamıştır. SANKO Tekstil,
tekstil sektörünün lideri seçilmiştir.

İstanbul Sanayi Odası
“Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu 2020”
Araştırması
Mayıs 2021
İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması’nda (İSO 500)
SANKO Holding, dört şirketiyle yer almıştır.
SANKO Holding grup şirketlerinden SANKO Tekstil,
102’nci, Süper Film 224’üncü, Çimko Çimento ve
Beton 245’inci, SANKO Enerji ise 207’nci sıradan
listeye girmiştir.

TİM “Türkiye’nin
İlk 1000 İhracatçısı
2020” Araştırması

Eylül 2021

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı
“Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2020”
araştırmasında SANKO Dış Ticaret sektörel
sıralamada (Tekstil ve ham maddeleri)
4. sırada yer almıştır.

KURUMSAL İLETİŞİM

Fortune 500
Türkiye Dijital Zirvesi
ve Ödül Töreni
Ekim 2021

“Geleceğin Gezegeninden İleriye Koşmak”
Fortune Türkiye, Fortune 500 Listesi’nin başarılı
iş insanlarını ve en büyük şirketlerini Fortune 500
Türkiye Dijital Zirvesi’nde bir araya getirmiştir.

TÜRKİYE’NİN
İLK

1000

3. Değer Zirvesi ve
Türkiye’ye Değer Katan
Markalar Ödül Töreni

İHRACATÇISI

Mart 2021

Türkiye’nin markalarının ödüllendirildiği, iş dünyasının
en prestijli etkinliklerinden olan “3. Değer Zirvesi ve
Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni” kapsamında
SANKO Holding, Türkiye’nin “İhracata Değer Katan Markası”
ödülünün sahibi olmuştur. SANKO Holding Finans Direktörü
Mustafa Günbulut, ödülü Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay’ın elinden almıştır.

Capital 500 Araştırması
Ağustos 2021

Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen,
Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı
“Capital 500” 2020 yılı araştırması sonuçları
açıklanmıştır. Listede SANKO Holding, altı şirketiyle
yer almıştır. Şirketlerin 2020 yılı cirosu baz alınarak
yapılan araştırmaya ilişkin değerlendirmeye göre,
listede SANKO Tekstil 204’üncü, SANKO Enerji
367’nci, SANKO Dış Ticaret 247’nci, Süper Film
Ambalaj 402’nci, Çimko Çimento ve Beton 438’inci,
Avnet (Tech Data) 420’nci olarak yer almıştır.

Capital Dergisi
“30 Güçlü Lider”
Listesi

Fortune Türkiye
Yılın Güçlü Liderleri
Listesi

Ekim 2021

Aralık 2021

SANKO Holding Onursal Başkanı
Abdulkadir Konukoğlu, Capital Dergisi’nin
bu yıl 17’ncisini hazırladığı “30 Güçlü Lider” özel
araştırmasında ekonomiye katma değer sağlayan
ve sektöre ilham veren iş insanları arasında
19’uncu sırada yer almıştır.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Sani Konukoğlu, Fortune Dergisi’nin bu yıl
10.’sunu hazırladığı “Yılın Güçlü Liderleri 2021
Listesi”nde ekonomiye katma değer sağlayan ve
başarılı işlere imza atan yılın başarılı iş insanları
arasında yer almıştır.
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Platin Dergisi
Global 100 Ödül
Töreni
Aralık 2021

Eğitim teması ile Tekstil kategorisinde ödüllendirilen
SANKO Tekstil’in ödülü SANKO Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Ertuğrul Konukoğlu’na takdim edilmiştir.

Ekonomist Dergisi
Anadolu’nun En Büyük
500 Şirketi Listesi
Aralık 2021

Ekonomist Dergisi, “Anadolu’nun En Büyük
500 Şirketi” sıralamasında SANKO Holding
dokuz şirketi ile listede ilk sırada yer almıştır.

Uludağ
Ekonomi Zirvesi

Gaziantep Hürriyet
Ekonomi Zirvesi

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından, Türkiye’nin

Hürriyet Gazetesi’nin kentlerin ekonomisine
ışık tutan projesi ‘Gaziantep Ekonomi Zirvesi’,
Ekim ayında gerçekleşmiştir. Dünyayı saran
koronavirüse rağmen ihracat yapan, üretimi
sürdüren ve çarkları dönen Gaziantep’in
konuşulduğu zirvede SANKO Holding
sponsorlar arasında yer almıştır. Hürriyet Gazetesi
tarafından SANKO Holding’e teşekkür plaketi
takdim edilmiştir.

en önemli iş ve ekonomi buluşması Uludağ Ekonomi
Zirvesi, 2021 yılında SANKO Holding Sponsorluğu’nda
gerçekleşmiştir. “Enerjide Yeni Dengeler” paneline katılan
SANKO Enerji CEO’su Hakan Yıldırım, konuşmasında
pandemi sonrasında daha iyi bir dünya için izlenmesi
gereken stratejilerden bahsetmiştir.

Gaziantep
Sanayi Odası
Gaziantep’in Yıldızları
Ödül Töreni
Aralık 2021

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen
Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’nde SANKO Holding
şirketleri 8 ödül almıştır.

KURUMSAL İLETİŞİM

Ekonomist Dergisi
Anadolu 500
Ödül Töreni
Ekonomist Dergisi’nin “Anadolu’nun En Büyük
500 Şirketi” listesinin ödül töreni canlı yayınla
gerçekleşmiştir. Törende 13 dalda toplam
55 ödül sahiplerini bulurken SANKO Holding
10 şirketi ile listede yer almıştır. “Anadolu’nun
En Büyükleri” oturumunda SANKO Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu,
yeni dönem öngörülerini paylaşmıştır.
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KURUMSAL İLETİŞİM

Teknolojinin hızla ve sınır tanımadan gelişip değiştiği, rekabetin giderek
yükseldiği günümüzde, kurumlar için iletişimin önemi de her geçen gün
artmaktadır. SANKO Holding, 21. yüzyılın en etkili iletişim araçlarından
sosyal medyada iletişim yönetim stratejisinin temelini; özgün, yeni iletişim
ortamlarını ve dijital dünyanın yeniliklerini uygulayan çatı marka olma
hedeﬁyle oluşturmuştur. Bu kapsamda 2020 yılında açılan kurumsal
sosyal medya hesapları ile iletişimini sürdürmektedir.
SANKO Holding kurumsal sosyal medya hesapları;
1 yıl içerisinde Facebook’ta 1.232, Instagram’da 5.289, LinkedIn’de 10.084,
Twitter’da 1.965, Youtube’da ise 376 yeni takipçi kazanmıştır.
Erişim sayıları da organik olarak artarak istenilen hedeﬁn üzerine çıkmıştır.

Aralık 2020

Aralık 2021

Facebook Takipçi

2.824

4.056

Instagram Takipçi

3.262

8.551

18.241
1.763

28.328
3.728

193

569

LinkedIn Takipçi
Twitter Takipçi
Youtube Takipçi

SANKO Holding, özgün içeriklerini yeni iletişim ortamlarına uygulayarak,
dijital dünyanın yeniliklerini yakından takip etmektedir.

@sankoholding

@sankoholding

Sanko Holding

Sanko Holding

Sanko Holding

Bir yıl içerisinde, SANKO Holding kurumsal sosyal medya hesaplarıyla
yaklaşık 10 milyon kişiye organik erişim sağlanmıştır.
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BİLGİ
JİLERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

P R O J E
PROJE KAPSAMI

RS

P
CTO

SA

SFA

CES
SUC

SANKO
Holding’de
global
standartlarda
teknoloji
dönüşümü

DIGITAL CORE

SAP

25
7
4
5

41

MODÜL

NON-SAP SiSTEMLER

SAP HR ve SF

SAP HR, performans,
yedekleme ve gelişim, eğitim,
işe alım, işe başlama...

HAVLU MESS (MII)

MES

~400

VEKTORA

~100

EY (QA)

~35

NEBiM MAĞAZACILIK

BPC, BW, SAC ve PaPM

Ariba, MII, SAP PO,
MDG, CFIN

SANKO HOLDiNG

SMART PULSE

BÜTÇE - RAPORLAMA

DiĞER

PROJE KEY PAYDAŞLARI

SMARTPULSE &
SAYAX

SAP ERP

SD, MM, WM, PP, PM, FI, CO,
PS, TRM, RE-FX, PaPM, AA...

K A P S A M I

FORM

+200
44

KALiTE
FORMLARI

ENTEGRASYON

Quintiq, BlueCherry, CRM
(Dynamic & SalesForce),
CATS, Messenger

S A N S h i n e

P R O G R A M

Ö Z E T i

ŞiRKET VE ŞUBE SAYILARI

TEKSTiL

19
1

ENERJi

PAKETLEME
SEKTÖR

4

ŞiRKET/ŞUBE

18 50
2 100+
ÇiMENTO

GAYRiMENKUL
90+

ÜRETiM YERi

76+

DEPO YERi

DiĞER

1.108+

KULLANICI SAYISI

1700
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Ö Z E T

V E

K P I ’ L A R

850+

GENEL
TOPLANTI
SAYISI

SÜREÇ
DÖKÜMANTASYONU
SAYFA SAYISI

49/2500+
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SANKO Holding Çimento Grubu Şirketleri
Çimko ve Bartın Çimento ile birlikte
gerçekleştirilen Sanshine Dijital Dönüşüm
Projesinin ilk aşaması olan SAP S/4HANA
2020 Upgrade projesi, 6 ay gibi kısa bir
sürede canlıya alınmıştır. 2 farklı şirket
kodu, 3 entegre fabrika, 2 paketleme tesisi,
1 öğütme tesisi ve 25 hazır beton tesisi ile
yıllık 5 milyon ton klinker ve 4 milyon
metreküp hazır beton üretim kapasitesine
sahip Çimko ve Bartın Çimento’da
gerçekleştirilen proje kapsamında, Bartın
Çimento’daki S/4 HANA sistemi ile
Çimko’daki SAP ECC platformları Holding
ile ortak bir platforma taşınmış ve bu
şirketler birleştirilmiştir. Dijital Dönüşüm
projesi ile aynı zamanda, Çimko ve Bartın
Çimento süreçleri ortaklaştırılmış, tüm
otomasyon süreçleri entegrasyon ile
implemente edilerek, anlık veri akışları
sağlanmıştır. Ayrıca bu proje SAP Türkiye
tarafından da ödüle layık görülmüştür.
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11 farklı sektörde faaliyet gösteren, 14 binden fazla çalışanı bulunan SANKO Holding’de hayata geçirilen
SAP S/4HANA projesinde, merkezi ödemeler ve merkezi ana veri yapıları tekilleştirilerek SAP MDG
modülü ile tek sistem üzerinden yönetilebilir hale gelmiştir.

4

Tekstil sektöründe sürdürülen SanShine projesi kapsamındaki SAP S/4 HANA proje ile SANKO Tekstil,
SANKO Pazarlama, SANKO Dış Ticaret, SANKO BV, SANKO Holding, Maisonette gibi sektördeki tüm şirketler
uçtan uca 1 Mayıs 2022’de canlıya geçirilecektir. İplik, Kumaş, Havlu, Denim üretiminde lider olan 14 şube,
14+ üretim yerinden oluşan SANKO Tekstil’de temel modüllerin yanında TRM (Hazine), Karlılık, MII (MES),
Merkezi Finans (CFIN), Merkezi Ana Veri (MDG), Bütçe (BPC) gibi ileri karar destek modülleri de dahil olmak üzere
toplam 44 modül canlıya alınacaktır. 41 entegrasyon noktası ile birçok üretim ve yönetim sistemi ile entegre
çalışan bu büyük yapı için 100’ün üzerinde SAP Danışmanı, 60'ın üzerinde Bilgi Teknolojileri Personeli ve
yaklaşık 400 kişilik iş birimleri ve 35 kişiden fazla Kalite Güvence Danışmanı çalışmaktadır.

5
6

Süper Film Ambalaj (14 Üretim Yeri, 3 yurt içi ve 2 yurt dışı toplam 5 Farklı Satış Oﬁsi, ~900 Mamul,
~40.000 Malzeme) ve Ytong Gaziantep (2 Üretim Yeri, 1 Lokasyon, 150 Mamul) şirketlerinin 1 Mayıs 2022’de
Kick Off’u yapılıp 1 Ocak 2023’te canlıya alınacaktır.

7
8

ISKO Şubesi’nde kullanılan Microsoft Dynamics CRM sistemi 27 alt modül ve fonksiyonu ile
SAP ile entegre olacak şekilde tekrar dizayn edilmiş ve Türkiye’de 300 kullanıcısı ile en büyük
B2B CRM sistemlerinden biri durumundadır.

SANKO Enerji Grubu’nda gerçekleştirilen SAP S/4HANA proje; 2 farklı şirket kodu, 6 hidroelektrik, 6 rüzgâr,
3 jeotermal santrali ve Enerji Merkezi olmak üzere toplam 16 farklı lokasyonda canlıya geçilmiştir. Proje
kapsamında enerji sektörü özelinde kullanılan; Ticaret Karar Destek, Üretim Karar Destek ve HES/JES
Optimizasyon sistemleri ile SAP S/4HANA entegre edilerek anlık veri akışları sağlanmıştır.

SANKO Enerji şirketinde gelişmiş analitik metotlar kullanılırken Sayax, SmartPulse gibi sektöre özel ve etkin
araçlar da devreye alınarak sistemler bir ileri seviyeye taşınmıştır. Bu uygulamalarla yaklaşık 3000 sayaca
perakende elektrik satışı, SmartBot’larla enerji piyasalarında ticaret kabiliyeti, 6 farklı bilgi sağlayıcının
üretim ve hava durumu tahmin hizmetiyle üretim ve planlama optimize edilmesi sağlanmaktadır.

SANKO Tekstil İplik ve Havlu Şubelerinde de, 13 alt modülü ve 77 kullanıcısı Sales Force CRM sistemi
SAP ile entegre şekilde kurgulanmış ve canlıya hazır durumdadır.
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İş Akışı ve Doküman Yönetim Sistemi (Eba) ile ERP dışındaki tüm onay süreçlerini ve matbu formlar ile
takip edilen süreçleri dijitalleştirme hedeﬂenmiş ve 25’den fazla süreç devreye alınmış ve çok kısa sürede
25.000’in üzerinde kayıt / talep / form girişi sağlanmıştır. 2022’de de bu konuda çalışmalar sürdürülecektir.
Eba ile entegre Masraff uygulaması ile masraﬂarın sadece resmini çekerek otomatik tüm belgelerin
oluşması da sağlanarak büyük kolaylık sağlanmıştır.

14

Eğitim ve sağlık sektöründeki şirketlerde tüm sistemler mobil ortamlara taşınarak öğrencilerin,
öğretmenlerin, hastaların, doktorların işlemlerini online, yerinde ve anında yapması sağlanırken bilgilere
de mobil olarak ulaşılması sağlanmıştır. Aynı zamanda online muayene ortamları ile pandemi şartlarına
uyum sağlanması başarılmıştır. Geliştirilen mobil uygulamada 6 ayda 400.000’in üzerinde işlem yapılmış,
115.000’in üzerinde evrak elektronik onaylanmış, 1.200’ün üzerinde online sınav uygulanmış, 4.000’in
üzerinde Teams üzerinden ders yapılmış, 2.000 adet üzerinde anket gerçekleştirilmiş, 50.000 adedin

DEVREYE
ALINAN
SÜREÇ

25+

üzerinde internet üzerinden online randevu verilmiş, 12.000’in üzerinde online ﬁyat tekliﬁ alınmıştır.

KAYIT/TALEP/FORM
GiRiŞi

25.000+
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QDMS Kalite Yönetim Sisteminde Holding genelinde Kalite Doküman Yönetimi, Aksiyon Yönetimi,
Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF), Denetim Takibi, Öneri Takip, Risk Değerlendirme, Olay Bildirimi ve Saha
Tespit modülleri devreye alınmıştır. Holding genelinde 12.000’in üzerinde doküman yönetilirken bir yıl içinde
1.500’ün üzerinde DÖF ve aksiyon tanımlanmış, 50.000’in üzerinde kayıt girilmiş ve 1.000+ kişi tarafından
kullanılmaktadır. 2022’de, İSG modülleri kurgulanarak kalite süreçleri de dijitalleştirilecektir.

11

SAP Success Factors İK Platformu üzerinde Performans Yönetimi, Kariyer ve Gelişim, Eğitim modülleri
canlıya alınmış ve İşe Alım, İşe Başlatma, Ücretlendirme gibi modüller de 2022 başında devreye alınacaktır.
2021 yılında 1500 adetten fazla performans formu SF Performans Modülü’nden yönetilmiştir.

iŞE ALIM

ONBOARDING

EĞiTiM

PERFORMANS VE
HEDEF YÖNETiMi

ÜCRETLENDiRME

YEDEKLENME VE
KARiYER YÖNETiMi
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“SANKO Gelişim Portalı ile uzaktan eğitim sistemleri devreye alınmış ve 12.000’den fazla çalışan tarafından
kullanılmıştır. 146.742 e-eğitim tamamlanmış, 128.499 sınav yapılmış ve 29.312 saat eğitim izlenmiştir.

13

RPA (Robotic Process Automation) ile sürekli yapılan işler robotlara yaptırılarak çalışanların daha verimli
konulara odaklanması amacıyla bugüne kadar 25+ süreç devreye alınmış ve her bir robot hatasız,
zamanında 9 tam zamanlı personelin yaptığı işi yapmıştır. Ayrıca Process Mining ile satın alma ve satış
süreci, order-to-cash süreci başta olmak üzere birçok süreç derinlemesine incelenerek iyileştirmeler
yapılmaktadır.

DEVREYE
ALINAN
SÜREÇ

25+
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ROBOT

TEAMS ÜZERiNDEN
YAPILAN DERS

400.000+

ONAYLANAN
ELEKTRONiK EVRAK

115.000+

4.000+

YAPILAN
ANKET

iNTERNET ÜZERiNDEN
ONLINE RANDEVU

ONLINE
FiYAT TEKLiFi

6 AYDA
YAPILAN iŞLEM

2.000+

50.000+

12.000+
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İstanbul, Bursa, Gaziantep’teki veri merkezlerinin alt yapıları iyileştirilerek, bu merkezlerin birbirleri ile

16

Dijitalleşmenin en büyük riski olan Siber Güvenlik alanında kurulan yeni sistemler, sürekli takip ile

entegre ve yedekli çalışacak şekilde SANKO Private Cloud devreye alınmıştır. 16+ ﬁziksel sunucu,
1500+ CPU, 30+ TB RAM’e sahip bu platform üzerinde 420+ sanal sunucu çalışmaktadır.

önlemler alırken, çalışanlar da sürekli bilgilendirilerek bilgi güvenliği farkındalığının arttırılması sağlanmıştır.
Bu konuda proaktif çalışmalar devam etmektedir. DLP gibi sistemler ile KVKK konusunda da teknik ve
idari tedbirler artırılmıştır. Bu sistemlerle günde 1.850 adetten fazla uzaktan bağlantı yapılmakta,
günlük 2.200 atak, 7.5 milyon port tarama ve günlük 12.000 spam mail engellenmektedir.

17

SD-WAN projesi ile lokasyonlar arasındaki tüm hatlar kesintisiz ve yedekli çalışır hale getirilmiştir.
19 şehir, 54 konumda bu çalışmalar yapılmış ve 7/24 yüksek kapasiteli iletişim sağlanmıştır.

PERSONEL
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‘‘İşletmesini
yenilemeyenin,
işletmesi
sahibini yeniler.’’
S A N İ

K O N U K O Ğ L U

SANKO Holding Merkez Oﬁs
Burak Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı No: 223 Şehitkamil 27580 Gaziantep
T: 0 342 211 30 00

SANKO Holding İstanbul Yönetim Oﬁsi
15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi No: 43 Güneşli - Bağcılar, İstanbul
T: 0 212 410 45 00
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