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SANKO Holding, 116 yıllık 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,
aynı zamanda Türkiye’nin en büyük yenilenebilir
enerji, çimento ve ambalaj üreticileri arasındadır. 
Eğitim ve sağlık, 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.

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

1904 KURULUŞ YILI

14.000 KİŞİ İSTİHDAM

TEKSTİL, AMBALAJ, ENERJİ, ÇİMENTO VE DİĞER SEKTÖRLER

11 FARKLI SEKTÖRDE
FAALİYET GÖSTERİYOR

100+ÜLKEYE İHRACAT



Yönetim
Kurulu
Başkanı
Mesajı
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2020 yılı, tüm dünyada hızla 
yayılan salgın dolayısıyla zorlu 
koşulların hüküm sürdüğü bir yıl 
olarak tarihte yerini aldı.
Birçok ülke, vaka sayılarındaki 
artış nedeniyle tedbirleri 
sıkılaştırmaya mecbur kalırken, 
pandeminin küresel ekonomide 
büyük kayıplar yarattığı
bir dönemden geçiyoruz.

Dünyanın dört bir yanındaki faaliyet alanlarımızda; 
hayatın durmaması gayesiyle, sahada, ofislerimizde 
veya evde, fedakarca ve her zamankinden üstün görev 
bilinciyle çalışmaya devam ettiniz. Her birinize üstün 
gayretleriniz ve ailelerinize de sizlere olan destekleri 
için teşekkür ederim. Biz yaklaşık 14.000 kişilik
büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin özünde var olan 
dayanışma ruhu, böyle zor zamanlarda gücümüzü 
artırıyor; bizlere kuvvet veriyor.

SANKO Holding şirketlerimizin 2020 faaliyetlerini 
özetleyen bu “Faaliyet Raporu”,  her bir şirketimizin 
olağanüstü şartlara rağmen elinden gelenin
en iyisini yapma gayreti gösterdiğini gözler önüne 
seriyor. Tekstilden enerjiye, inşaattan ambalaja; 
sağlıktan eğitime pek çok alanda faaliyetlerimiz 
kesintiye uğramadan devam etti.

Ülkemizin en büyük şirketler topluluklarından
biri olmak; ülkemize ve insanımıza karşı büyük
bir sorumluluk yüklüyor. Sorumluluğumuzu
yalnızca ekonomik faaliyetlerle sınırlı görmüyoruz.

Temelleri 116 yıl önce atılan grubumuzun 
kurulduğu günden bu yana Konukoğlu ailesi 
olarak kendimizi, ailemizin fertleri olarak
kabul ettiğimiz çalışanlarımıza, memleketimize, 
ülkemize ve milletimize karşı hep sorumlu 
hissettik. Rahmetli babam Sani Konukoğlu 
döneminden bu yana ağabeylerim Abdülkadir 
Konukoğlu ve Zeki Konukoğlu yönetimlerinde de 
ailemiz için en değerli şey “çok çalışmak” ve 
“paylaşmak” oldu. Önümüzdeki dönemde de 
babamın ve ağabeylerimin öğretileri
kılavuzumuz olacak. 

Bir yandan bizi biz yapan değerlerimizi korurken 
bir yandan da şirketimizi geleceğe hazırlayacağız. 
Bugünü yönetirken geleceğin dünyası için gerekli 
dönüşümleri hayata geçireceğiz. Teknolojinin 
hızla gelişip değiştiği dünyada “dijitalleşmek”
her zamankinden daha fazla önem kazandı. 
Farklı düşüneceğiz, yenilikçi yaklaşımlarla 
dünyadaki rekabeti yakalayacağız. 

Çok tedbirli ve dirençli olmamız gereken
bir dönemdeyiz. Ancak moralimizi asla 
bozmayacak, geleceğe umutla bakacağız. 
Olağanüstü gelişmelerin yaşandığı 2020 yılını 
geride bırakıyor, yeni ümitler ve heyecanlar 
eşliğinde 2021 yılına giriyoruz. Her birinizin 
ailelerinizle birlikte sağlıklı günler geçirmesini; 
yeni senenin memleketimiz için hayırlı bir yıl 
olmasını cân-ı gönülden dilerim.

Sevgi ve saygılarımla,

ADİL SANİ KONUKOĞLU 
SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli
SANKO Holding
ailesi,
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→ İlk defa nihai kullanıcıya hitap eden ürünlerin olduğu ‘Cradle to Cradle‘ 
sertifikalı Sürdürülebilir Tekstil Kumaş Koleksiyonu oluşturulmuştur. 
Koleksiyon içerisindeki kumaşlarda organik pamuğun yanı sıra, doğada 
çözünebilir özel elastan ve selülozik elyafların olduğu çevre dostu 
materyaller kullanılmıştır. 

→ SANKO Tekstil Karbon ve Su Ayak izinin çıkartılması 
ve buna dair hedeflerin belirlenmesi

→ Sürdürülebilir Tekstil Faaliyetlerinin dijital platforma 
taşınması ve müşterinin takip edebildiği şeffaflıkta
bir veri izleme ve yönetim sisteminin oluşturulması

2021
hedefleri
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2020 yılı
faaliyet-
lerimiz

→ SANKO Tekstil kontrolünde organik pamuk tarımı faaliyetlerini destekleme 
çalışmalarımızla, bu yıl hasatı ile tarladan kumaşa kadar izlenebilir olan
yaklaşık 1.200 ton organik pamuk üretimi gerçekleştirildi. Ayrıca ilk defa
organik pamuk tarımı ve çırçırlama işlemleri ile ilgili sertifikalandırma süreci 
SANKO Tekstil kontrolünde Aypamuk aracılığı ile yapıldı.

→ Tarladan Kumaşa %100 izlenebilir organik pamuk projesi ile birçok global 
markayla işbirliği aşamasına gelinmiştir. 

→ ‘Love Organic’ adı altında organik pamuk üretiminin ve organik pamuktan 
yapılmış tekstil kullanımının doğaya ve insana olumlu etkisinin anlatıldığı
tanıtım filmleri hazırlanmıştır, yakın vakitte sosyal medya ve diğer 
platformlarda sunulacaktır.

Satış &
pazarlama
faaliyetleri

SANKO TEKSTİL



SANKO TEKSTİL

AR-GE

Türkiye’de TSE 
Covid-19 Güvenli 
Üretim Belgesini 
alan ilk firma olma 
imkânı elde 
edilmiştir.

SANKO Tekstil bugün itibariyle iç giyim 
sektöründe dünya kumaş pazarının
önemli bölümünü tedarik edebilen
noktaya gelmiştir. 

→ Hava jetli eğirme
tekniği kullanarak
şantuklu iplik
üretimi

→ Nopeli ipliklerin
kullanılabildiği
özel kadife
kumaş üretimi

İki yeni buluşumuz için patent alınmıştır.

AR-GE bünyesinde çalışmalarımız
devam etmektedir.

Başarılarımız
01 02

Organik Pamuk Projesi
SANKO Tekstil olarak 116 yılı aşan tecrübemizle, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla
tekstil ve pamuk sektöründeki sürdürülebilirlik uygulamalarında öncü olabilecek projelerimizi hayata geçirdik.
Bu kapsamda mühendislik yönü güçlü bir firma olarak “Organik Tarım Projesi” için sahaya indik. Bünyemizde 
organik tarım konusunda tecrübeli bir ekip kurduk. Üretim yapmaya istekli ancak yeterli bilgisi olmayan çiftçilerle 
iletişime geçerek çiftçilerimizi iyi tarım uygulamaları konusunda bilgilendirdik. Saha çalışmalarımız ve müşteri 
görüşmelerimiz sonucu; tarla aşamasından itibaren organik pamuk üretiminde sürecin yönetmeliklere uygunluğu 
ve izlenebilirliği konusunda tereddütler olduğunu fark ettik. Bunu giderebilmek adına iki yeni proje geliştirdik. 

Tarladan kumaşa
%100 izlenebilir organik 
pamuk projesi
Bu iki yeni projenin ilki olan “İzlenebilirlik Projemiz”, hem son 
kullanıcıya satın aldığı ürünün gerçekten organik bir ürün 
olduğunu kanıtlamayı, hem de bu ürünün tüm yolculuğu 
boyunca çevreye bıraktığı olumlu etkileri göstermeyi 
amaçlıyordu. Tasarladığımız bu süreç, son kullanıcının, ürünün 
son hali üzerinde yer alan bir kare kod ile geriye dönmesine, 
tarladan nihai ürüne uzanan yolculuğunu izlemesine olanak 
verdi. Firmamızın ürettiği organik pamuklu bir kumaşın, 
pamuğunun hangi tarlada üretildiğini gösterebilen aynı 
zamanda tarladan itibaren nihai ürüne kadar ürünün çevreye 
olan etkilerini, ne kadar daha az su, enerji ve kimyasal 
kullanıldığını, bu ürünün CO2 emisyonun azalmasına ne kadar 
katkı sağladığını da gözler önüne serebilen bir sistemi 
oluşturmuş olduk. Geriye dönük takip esnasında
kullanıcılarımız üretim süreçlerinin tüm aşamalarına şahit 
olurken, her aşamadaki yeterlilikleri kanıtlayan sertifika ve 
dokümanlara da ulaşabiliyorlar.

SANKO organik projemiz 
Bölge toprağının iyileştirilmesine katkı sağlama hedefimiz 
bir yana, geriye doğru izlenebilirlik projesini bir adım daha 
ileriye taşıyarak, Sanko Tekstil olarak kendi organik 
pamuğumuzu yetiştirmeye başladık. “SANKO Organik 
Projemiz” mevcut kapasitesi yıllık 5.000 tonluk bir projedir. 
Bu kapasiteyi artırmak için organik tekstilin faydalarını 
anlatarak farkındalık yaratmaya ve giyim markalarını 
organik pamuk kullanımı konusunda teşvik etmeye devam 
ediyoruz. Kendi organik pamuğunu yetiştirebilen, üretimde 
iplikten bitmiş kumaşa kadar uzanabilen entegre
bir tesis olarak, bu projemizin Türkiye’de ve dünyada bir
örnek teşkil etmesini hedefliyoruz. "SANKO Organik" 
projemiz kapsamında profesyonellerden oluşan iç
kontrol ekibimiz liderliğinde, tarladan son ürüne kadar 
izlenebilirliği sağlayan yazılım ve altyapı çalışmalarımız ile 
projemiz büyüyerek devam etmektedir. %100 şeffaf ve 
izlenebilir  üretim süreçlerimiz, müşterilerimiz ve
organik pamuk tarımına ilgili sektör üyeleri tarafından
ilgi görmektedir. 

Dijitalleşme çalışmalarını desteklemek ve yeni ERP sistemine alt yapı oluşturmak adına tüm makinelerden (iplik, örgü ve 
boyahane) ve sahadaki kiosk ekranlarından yapılan okutma ve girişler ile anlık verinin alınabildiği ve yönetilebildiği SANKO 
imzalı MES (Manufacturing Execution System) Üretim Yürütme Sistemi tamamlanarak devreye alınmıştır. 

Sanko Tekstil olarak sürdürmekte olduğumuz bir diğer dijital dönüşüm projesi de Sanko Tekstil’in SAP sistemine geçişi ve 
dijital dönüşümünün temelini oluşturan, fabrikaların KPI’lar (Anahtar Performans Göstergeleri) ile yönetilmesini hedefleyen 
‘’Akıllı Fabrika Yönetimi’’ projesidir. 

İşletmelerimizdeki her birim, operasyon ve proses adımı için tanımlanan KPI‘lar ile SANKO Tekstil‘in gelecekteki dijital
alt yapısı oluşturulurken, tüm süreçler şeffaflıkla izlenebilir ve yönetilebilir bir yapıya getirilmiş olacaktır. Hammadde ve 
tedarikten pazarlama operasyonlarına, kalite kontrolden telef yönetimine kadar tüm operasyonlarımız eş zamanlı olarak 
dijital dönüşüm içerisindedir. 

Gaziantep SANKO-2 fabrikamız projemizin üretim alanı için pilot fabrika olarak seçilmiştir ve 2020 yılında başlatılan
proje çalışmaları neticesinde dijital dönüşümü hızla sürmektedir.

Dijital olarak üretim planlamayı yönetebilme kabiliyetimizi geliştirecek olan, Quintiq firması ile SANKO-İSKO iş birliğinde 
yürüttüğümüz ‘Tedarik Zinciri Yönetim Projesi’ tamamlanarak canlıya alınmıştır.

Dijital Dönüşüm
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SANKO TEKSTİL

Sosyal
Sorumluluk
Projeleri
→ SANKO Tekstil olarak oksijen tüketimimizi
bütün çalışma arkadaşlarımızla sıfırlamayı hedefliyoruz. 
Bu kapsamda 2.500 çalışanımız adına 5.000 adet
ağaç dikmeyi planlıyoruz. 

→ Türkiye’deki endemik bitkilere dair farkındalık 
oluşturmak için, bu konuda uzman kişilerin desteği ile 
kapsamlı bir kitabın oluşturulmasını hedefliyoruz.  

AR-GE faaliyetleri
kapsamında
rahat, esnek ve
doğa dostu iplik
ve kumaşların
geliştirilmesi
çalışmalarına
devam edilmesi
hedeflenmektedir. 
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→ Sanko 3 ve Adıyaman İşletmelerinde restorasyon
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

→ Online Tekstil Eğitimleri kapsamında Smart Supply
Chain for Textiles eğitiminin Türkçe versiyonu
mühendislerin erişimine açılmıştır.

→ Beyaz ve mavi yaka çalışanlarımızın "Anahtar Performans 
Göstergeleri" ile ilgili kapsamlı çalışma başlatılmıştır.

→ Müdür, Şef, Mühendis ve Grup Liderleri için toplam
108 saatlik “Birlikte Çalışma ve Proaktif Yöneticilik”
gelişim programı başlatılmıştır. Program online derslerle 
yürütülmektedir.

→ Dijitalleşme süreci kapsamında gerçekleştirilen ve
devam eden projeler;

• SAP SF İK uygulamaları projesinin tasarım toplantıları  
başlamıştır.

• İK Portal beyaz yaka çalışanlarımızın erişimine açılmıştır.

• İK Self Servis EBA uygulaması 1 Aralık itibariyle  
çalışanlarımızın kullanımına açılmıştır.
(Holding Projesi kapsamında)

• SANKO Gelişim sitesi açılacak ve beyaz yaka çalışanlara  
birçok alan ve konu başlığında video eğitim imkanı  
sağlanacaktır. 

→ Daha önceki senelerde yüz yüze gerçekleşen Çalışan
Sosyal Etkinlik Kulüpleri (müzik aleti) uzaktan eğitim
olacak şekilde organize edilmiştir.

→ Covid-19 önlemleri kapsamında Holding tarafından 
alınmış olan tüm kararlar uygulanmış, bu hususta
Sağlık Bakanlığı ve Valilik tarafından yapılan
denetimler olumlu sonuçlanmıştır.

2020 yılı
İnsan
Kaynakları
çalışmalarımız



→ Sanko 3 ve Adıyaman İşletmelerinde restorasyon
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

→ Online Tekstil Eğitimleri kapsamında Smart Supply
Chain for Textiles eğitiminin Türkçe versiyonu
mühendislerin erişimine açılmıştır.

→ Beyaz ve mavi yaka çalışanlarımızın "Anahtar Performans 
Göstergeleri" ile ilgili kapsamlı çalışma başlatılmıştır.

→ Müdür, Şef, Mühendis ve Grup Liderleri için toplam
108 saatlik “Birlikte Çalışma ve Proaktif Yöneticilik”
gelişim programı başlatılmıştır. Program online derslerle 
yürütülmektedir.

→ Dijitalleşme süreci kapsamında gerçekleştirilen ve
devam eden projeler;

• SAP SF İK uygulamaları projesinin tasarım toplantıları  
başlamıştır.

• İK Portal beyaz yaka çalışanlarımızın erişimine açılmıştır.

• İK Self Servis EBA uygulaması 1 Aralık itibariyle  
çalışanlarımızın kullanımına açılmıştır.
(Holding Projesi kapsamında)

• SANKO Gelişim sitesi açılacak ve beyaz yaka çalışanlara  
birçok alan ve konu başlığında video eğitim imkanı  
sağlanacaktır. 

→ Daha önceki senelerde yüz yüze gerçekleşen Çalışan
Sosyal Etkinlik Kulüpleri (müzik aleti) uzaktan eğitim
olacak şekilde organize edilmiştir.

→ Covid-19 önlemleri kapsamında Holding tarafından 
alınmış olan tüm kararlar uygulanmış, bu hususta
Sağlık Bakanlığı ve Valilik tarafından yapılan
denetimler olumlu sonuçlanmıştır.

SANKO HAVLU

2020 yılı
faaliyet-
lerimiz

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU

→ Geçen yıl kurduğumuz
Tasarım Merkezi’ni bu yıl
AR-GE Merkezi’ne çevirdik.

→ Konfeksiyonda ürün
paketlemede ve istiflemede
otomasyona geçtik.

Sanko Havlu ihracatını artırmak ve Maisonette
markamızla online satışları artırmak.

→ Bed & Bath and 
Beyond USA 
mağazalarından 
yüksek adetlerde 
Egyptian Havlu 
siparişleri alındı ve
ilk 6 ay pandemi 
dönemi dahil 
üretimlerimizi 
maksimum kapasiteye 
yakın devam ettirdik.
Bir önceki yılın ihracat 
rakamlarını koruduk ve 
hatta üzerine çıktık. 

2021
hedefleri



→ E-ticaret altyapımızı güçlendirdik ve havlu & yıkanabilir
yüz maskeleri satışları gerçekleştirdik.

→ Maisonette Home Collection markamızla online platformlarda 
satış ve görünürlük bakımından 2019 yılına göre kayda değer
artış sağladık.

→ 2020 yılı yıllık ciromuz 2019 yılına kıyasla yaklaşık 3 kat fazla 
gerçekleşti.

SANKO HAVLU

→ Maisonette kurumsal kimliğimizi yeniledik.

→ www.maisonette.com.tr web sitemizde son kullanıcıya yönelik 
satış servisimiz devam etmektedir. 
 

Sosyal
Sorumluluk

Daha yeşil Gaziantep için

Gagiad Ormanına  Maisonette adına

3.000 fidan dikimi gerçekleştirildi ve

gelecek yıl 3.000 adet daha fidan dikimi 

gerçekleştireceğiz.

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU



ISKO™

2020 yılı
faaliyetlerimiz
2020 yılında pandeminin başlamasıyla beraber çok hızlı bir şekilde yüz maskeleri projesi başlatılmıştır. 

ISKO VITAL+ olarak adlandırılan bu yeni ürün grubumuzun B2B ve son kullanıcı için satışları için
yeni proje ekipleri ivedilikle oluşturulmuştur.

ISKO VITAL+ sektörel bazda dünyanın lider markalarının ana tedarikçisi konumuna gelmiştir.  

www.iskovital.com web sitemizde Avrupa ve Amerika pazarinda son kullanıcıya yönelik
satış servisimiz devam etmektedir.

ISKO VITAL+ yüz maskeleri

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU

Başarılarımız
2020 yılında şirketimiz tüketici güvenliğinin yanında, çevre ve kaynak verimliliği,
ürün sentez süreçleri ve yaşam döngüsü gibi sürdürülebilirlik parametrelerini kapsayan
standartları belirleyen Blusign partnership kapsamında bir firma oldu.
Kimyasal kullanım, satın alma süreci ve iç proses iyileştirme adaptasyonunu yeniledi.

Aynı zamanda Inditex sürdürülebilirlik programında “Care for Water” düzeyinde
istasyon mill yetkilendirme denetiminden başarıyla geçmiştir.

İlk defa hazırlanıp globalde sunulan “SUSTAINABILITY IMPACT REPORT” ile
2019 denetli sürdürülebilirlik verileri ve 2025-2030 SDG bağlı
sürdürülebilirlik hedeflerimiz yayınlanmıştır. 



Önemli
yatırımlar
→ 2020 yılında, çift katlı yaklaşık 36.000 m² fabrika binası, 340 adet Sulzer Dokuma yatırımı gerçekleştirildi.  

→ 2020 yılında ISKO olarak en önemli yatırımlarımızdan biri de ISKO VITAL+ yüz maskeleri projesi olmuştur.
Yeni üretim hatları, yeni makineler ve yeni iş gücü ile birlikte çok önemli bir yatırım alanı olan ISKO VITAL projesi ile
daha önce hiç ürünümüz olmayan bir alanda hem B2B hem de son kullanıcıya hızlıca ulaştık.

→ Şirket bünyesinde kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla kurulmuş olan Kimya tesisimiz, bu yıl içerisinde
Anilin’den arındırılmış sıvı indigo boya üretimine başlamıştır.  

→ Çalışmalarla nikel katalizor kullanımı azaltılmıştır. Anilin ve katalizor konusundaki çalışmalarımız firmamızın insan ve
çevre sağlığı konusunda ne kadar duyarlı olduğunun birer kanıtıdır.

→ Londra’da R&D ve inovasyon merkezimiz makina techizatları tamamlanmış olup yakın zamanda hizmete açılacaktır.
Bu Merkez, mevcut ve potansiyel müşterilerimizin yeni ürün geliştirme istekleri ile bizim yeteneklerimizin buluştuğu
bir platform olacaktır.

→ R-Pet geridönüşüm konusunda yaptığımız yatırımın bir bölümü üretime başlamıştır. POY tesisimizin inşaatı 
tamamlandığında hat kurulumu sonrası önümüzdeki aylarda POY hattı da üretime başlayacaktır.

ISKO™
SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU



2021’e dair

Geçtiğimiz senelerde yapmış olduğumuz üretim
süreçlerindeki sürdürülebilirlik çalışmalarının
daha da ileri taşınacağı bir üç yıl planlanmaktadır.
Sektörde sürdürülebilirlik alanında ilk sırada yer alıp
müşterilerimizin ilk tercihi olmayı hedefliyoruz.
Daha az su, enerji, kimyasal madde tüketimine 
olanak sağlayan metotlar üzerinde çalışmalar 
yapılmaya devam edecektir.

ISKO markasının kurumsal sosyal sorumluluk
alanındaki pazar liderliği, uluslararası pazarlama ve
halkla ilişkiler faaliyetleri (denim seminerleri,
reklamlar, fuarlar, marka iş birlikleri ve
sponsorluklar) ile desteklenerek kaliteli içerik
marka stratejisi ile satışlarımızın desteklenmesi 
sağlanacaktır. 

ISKO™

Önümüzdeki üç yıllık dönemde ISKO ana koleksiyonlarının yanı sıra Ana Kategori Birimleri (Business Unit) olarak 
adlandırılan bölümlerle kapsül olarak hazırlanan koleksiyonlarla hedeflenen müşteri grupları ile daha çok etkileşimde
olarak kapsül ürün bazında satışların artırılması hedeflenmektedir. 

ISKO R-TWO olarak adlandırılan ISKO sürdürülebilirlik stratejisi, global ve yerel müşteriler tarafından en önemli
sürdürülebilir platform olarak kabul edilmekte ve bunu bir adım ileriye taşıyacak ISKO ECO LABEL projesinin
hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda ISKO sektöründe bir ilk gerçekleştirecek ve sektörün kurallarını
yeniden belirlemede önemli bir rol oynayacaktır.

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU



İnsan
Kaynakları &
Kurumsal
Sosyal
Sorumluluk
çalışmaları
→ Ticari Ekip Yapılanması çerçevesinde ISKO’nun satış ve pazarlama organizasyonunun
ürün kategorileri etrafında yeniden şekillendirilmesi

→ İK Self Servis Uygulaması

→ SANKO Gelişim Platformu (Yeni işe başlayan ve diğer tüm çalışanlar için
SANKO Gelişim Platformu üzerinden eğitim planlarının yapılması, atanması ve takibi)

→ Dijital Performans Yönetim sürecinin yönetilmesi

→ İmece platformunun güncel tutulması

→ UNICEF ve birçok sivil toplum organizasyonunun temel maske
ihtiyaçlarının karşılanması 

ISKO™

→ ISKO
I-Skool
Denim 

Tasarım 
Yarışması

2013 yılından bu yana 
düzenlediğimiz I-Skool Denim 
Tasarım Yarışması, ISKO’nun 

sektördeki deneyim ve bilgisini, 
geleceğin denim tasarımcıları 

ile paylaştığı; öğrencilere 
sağladığı eğitim, seminer ve 

global markalardaki staj 
olanakları ile denim sektöründe 

fark yaratmış dünyanın ilk ve 
tek denim tasarım eğitim 

platformudur . Her yıl 
uluslararası moda okullarından 

genç tasarımcıların, 
eğitmenlerin, kariyerine yeni 

başlamış denim 
tasarımcılarının katılımlarıyla 

düzenlenen ISKO I-Skool Denim 
Tasarım Yarışması, bu yıl 7. kez 

düzenlendi. Icerisinde NABA 
Italya, ESMOD Seoul Kore, 

Bunka Fashion College 
-Japonya, Polimoda Italya, 

AMFI – Hollanda  Aalto 
University Finlandiya , Fashion 

Institute of Technology
(FIT) – NYC Amerika,Tsinghua 

University -Çin, Beijing 
University -Çin, SCAD 

-Amerika, FIDM -Amerika, AMD 
-Almanya, Marangoni -Italya, 
Parsons -Fransa, Nottingham 

Trent – Birleşik Krallık gibi 
katılımcı moda okullarının

yer aldığı bu büyük etkinlik
22 Temmuz 2020’de düzenlenen

ödül töreni ile son buldu. 
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SÜPER FİLM

2020 yılı
faaliyetlerimiz
→ Pandemi sebebi ile ambalajlı ürünlere talep artmıştır. 

→ Sektörümüzün öncü birliklerinden olan CEFLEX (Circular Economy FLEXible 
packaging) ve Bopet Films Europe üyeliklerimiz gerçekleştirilmiştir. 

→ TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi alınmıştır.

→ Süper Film, İSO 500 sıralamasında 217. sırada yer almıştır. 

→ Sanayi Bakanlığı tarafından 2018 yılında ödüllendirilen enerji verimliliği 
çalışmalarımız devam etmektedir. 2020 yılında 4 milyon kwh enerji tasarrufu 
sağlanmıştır.

→ Teknoloji yenileme ve kapasite arttırma yatırımları yapılmıştır.  

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU

AR-GE
→ Metalize IML (etiket) filmlerimiz için Türkiye ve Avrupa’da geçerli patent başvurusu yapılmıştır.
→ Alüminyum folyo kapaklar yerine kullanılan polyester kaplı filmler geliştirilmiştir.



→ Holding bünyesinde yürütülen Covid-19 ile ilgili alınan önlem ve

iyileştirmeler şirketimizde etkin ve etkili olarak uygulanmaktadır.

→ Dijital dönüşüm projeleri olan SANKO EBA, SANKO PORTAL - İMECE

ve SANKO Gelişim (dijital eğitim platformu) uygulamaları şirketimiz

tarafından kullanılmaktadır. 

→ Üniversitelerin kariyer günlerinde Süper Film olarak konuşmacı olarak ve

İnsan Kaynakları tanıtım standımızla yer aldık. 

→ Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği ile ortak Ar-Ge çalışması 

yürütülmektedir.

→ İŞKUR istihdam projesi kapsamında 2020 yılı içerisinde 73 İşkur kursiyeri ile

kurs programlarını tamamlayarak, 33 kişiye (7 kişi beyaz yaka - 26 kişi

mavi yaka olacak şekilde) kurs bitişinde istihdam sağladık.

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU

İnsan Kaynakları &
Kurumsal
Sosyal
Sorumluluk
çalışmaları

SÜPER FİLM
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Güvenilir, samimi, yenilikçi ve değişime açık,
insan odaklı, çevreye duyarlı, iş yapış
şeklimiz ile saygı duyulan bir aileyiz.

DEĞERLERiMiZ

MiSYONUMUZ

ViZYONUMUZ

Paydaşlarımızla birlikte üstün kaliteli ve yenilikçi 
ürünlerimiz, müşteri odaklı hizmetlerimiz, 
operasyonel mükemmelliğimiz ve sürdürülebilir 
büyümemiz ile değer yaratmak.

Sektörde farklılıklar yaratarak, toplumdan ve 
çalışanlarımızdan aldığımız güç ile dünyaca 
tanınan bir şirket olmak.

→ Çimento şirketlerimizin bölgesel pazarlar dışında
uluslararası piyasada büyüme hedefleri doğrultusunda
vizyon ve misyonu güncellendi.  

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU

2020 yılı
faaliyetlerimiz

→ Bartın Çimento’da ihracatta miktar ve satış geliri, Çimko’da 
ise hazır beton tarafında üretim rekorlarının kırıldığı bir yıl oldu. 

→ 2020 yılı içinde Bartın Çimento’da hammadde
kantarlarında RFID sistem kurulumu gerçekleştirildi.  

→ Bartın Çimento’da CFM, düşük alkali çimento, o Krom 
İndirgenmiş CEM I 42,5R ve Sülfat Dirençli Klinker / Çimento 
Üretimi (SDÇ-SR5) gibi yeni ürünler geliştirildi.

→ Gaziantep Ytong’da kullanılan hammadde oranlarında 
sağlanan optimum değerler çerçevesinde; geçen yılın
aynı dönemine göre yaklaşık %16 maliyet tasarrufu sağlandı. 

→ Gaziantep Ytong ürün yelpazesinde yer alan donatılı
üretim ve satış hacmi; donatılı ürünler üretimine başladığımız 
yıldan bugüne en yüksek değerine ulaşmıştır. Şimdiye kadarki
en yüksek üretim ve satış hacminin yakalandığı 2019
yılına göre %143 oranında büyüme göstererek,
yeni en yüksek rakamına ulaşmıştır.

→ Türkiye’nin son dönemde petrol araştırma ve enerji 
yatırımlarında kullanılan Adıyaman Fabrikasında üretilen
petrol kuyusu çimentomuz ile ülkemize değer, yurtdışı ihracatı ile 
ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. → Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Komiteleri 

oluşturuldu. Tüm çalışanlarımıza yönelik
eğitimler ve çalıştaylarla üzerinde çalışılacak
dijital dönüşüm projeleri; sürdürülebilirlik 
konusunda da 2025 ve 2030 sürdürülebilirlik 
hedefleri tanımlandı. 

→ İnovasyon ve Ar-Ge departmanının kurulmasıyla 
özel Ar-Ge projeleri çalışmalarımız hız kazandı.

→ Bartın Çimento bünyesinde ilk kez hazır beton 
üretimine başlandı, 4 tane hazır beton tesisi kuruldu.

→ Çimko olarak 21., SANKO Çimento olarak
25. hazır beton tesisimiz, Gaziantep’te
Taşlıca mevkiinde açıldı.

→ Çimko ve Bartın Çimento’da iş yapış şeklini ve 
sistemleri ortaklaştırma adına çalışmalar 
gerçekleştirildi. Şirketlerimiz bünyesinde kurumsal 
risk yönetim ve iç kontrol sistematiği oluşturuldu. 

→ Bartın Çimento ve Çimko web siteleri aynı 
tasarım çerçevesinde yenilendi.

ÇİMKO - BARTIN ÇİMENTO - GAZİANTEP YTONG 

5.3 MİLYON
TON

ÇİMENTO ÜRETİM
KAPASİTEMİZ

2.7 MİLYON
TON

YURT İÇİ
SATIŞLARI

2.3 MİLYON
TON

İ H R A C A T



→ Çimento Endüstrisi İşverenleri
Sendikası tarafından İSG Performans 
Ödülleri değerlendirmesinde 60 fabrika 
arasında en yüksek performans
gösteren üç fabrikadan ikisi Adıyaman
ve Narlı Fabrikalarımız oldu.

Adıyaman Fabrikamız bir önceki yıl da 
aynı ödüle layık görülmüştü.

→ BSC 5 Star İş Sağlığı ve 
Güvenliği denetimlerine katılan 
Narlı ve Adıyaman fabrikaları 
denetimler sonucunda 4 yıldız 
seviyesinde değerlendirilmiştir. 
Narlı ve Adıyaman fabrikaları 
ülkemizde çimento sektöründe 
bu seviyedeki ilk üç fabrika 
arasına girmiştir.

→ Pandemi koşullarındaki üretime
hızlıca adapte olan Bartın, Adıyaman
ve Narlı Fabrikalarımız ve Ytong
Üretim Tesisimiz ve hazır beton 
tesislerimizin tamamında TSE Güvenli 
Üretim sertifikasyonuna hak kazandık.

Sektörde TÇMB - KÇK tarafından 
verilen ilk belgeyi Narlı Fabrikamız ISO 
45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi kapsamında aldı.  

Başarılarımız
ÇİMKO - BARTIN ÇİMENTO - GAZİANTEP YTONG 

→ Narlı Fabrikamız bölgede ilk, sektörde öncü “Sıfır Atık” belgeli fabrika oldu.
Bartın fabrikamız da aynı belgeyi yıl içerisinde aldı.

→ Bartın fabrikamız Türkiye’de en düşük spesifik enerji ile (elektrik ve yakıt kaynaklı) klinker üretimini 
gerçekleştirmenin yanı sıra en düşük CO2 emisyon salınımına sahip fabrika oldu.

→ Beton Sürdürülebilirlik Konseyi’nin (CSC) Bölgesel Sistem Operatörü olan THBB tarafından Kaynakların Sorumlu 
Kullanımı belgesine sahip olan Altınşehir ve Osmaniye tesislerimiz dışındaki tesislerimizi de aynı seviyeye çıkarmak için 
çalışmalarımız devam ediyor.  2021 yılında diğer tesislerimiz için de sertifikasyon süreci başlatılacaktır. 

→ WHR (Waste Heat Recovery-Atık ısıdan enerji üretimi tesisi), RDF (Refuse Derived Fuel-Atıktan üretilmiş 
yakıt) ve katı atık tesisi gibi yatırımlarla emisyon değerlerini düşürmeye, karbon ayak izimizi küçültmeye ve 
fosil yakıt kullanımımızı azaltmaya yönelik yatırımlar gerçekleştirdik. Bu yatırımlarla çevreye, topluma ve
ülke ekonomisine katkıda bulunduk. Bu yılki elektrik üretimimiz, tüketimimizin %30’una yaklaştı. 

→ Son iki yıldan beri Narlı ve Bartın fabrikalarımızda alternatif yakıt ve alternatif hammadde kullanımına 
başladık. Şu an için geldiğimiz nokta, Narlı’da yakıt tüketimimizin %10'u, yıllık 80.000 ton atık bertarafı 
anlamına gelmektedir; Bartın’da %22 seviyesindedir. Hedefimiz önümüzdeki 3 yıl içerisinde fabrikalarımızda
%40 ikame oranına ulaşmaktır. 

→ Son yıllarda verimliliğini artırmaya yönelik yatırımlarımız ile Türkiye’nin çimento ve
klinker ihracatının yüzde 10‘unu karşılar duruma geldik.

→ Pandemi döneminde yapılan Körkün ve Taşlıca Hazır Beton tesis yatırımları ile
müşteri memnuniyeti ve Pazar talebini karşılamaya yönelik yatırımlar yapıldı. 

→ Gaziantep Ytong’da yaklaşık olarak yıllık 1.000.000 Kwh üretim kapasitesine sahip
GES projemiz ile ilgili fizibilite çalışmalarımız devam etmektedir. Toplam yıllık elektrik
enerjisi ihtiyacımızın %15’ini karşılamasını öngördüğümüz GES yatırımımızın 2021 yılı
ilk yarısı itibariyle devreye alınması planlanmaktadır.

SURDURULE-
BiLiRLiK

ÖNEMLi
YATIRIMLAR
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2021
hedefleri

→ Önümüzdeki dönemde Pandemi tedbirlerini elden bırakmadan 

ve bu yaşam tarzına uyum sağlayarak, Ar&Ge ve İnovasyona

her zamankinden daha çok önem vereceğiz. 

→ Dijitalizasyon, robotik aygıtlar, akıllı tesisler sektörün yönünü 

belirleyecektir. Bu sebeple "Sürdürülebilir Performans" 

kapsamında önümüzdeki dönemde ağırlıklı olarak eğileceğimiz

konuların başında Endüstri 4.0 uygulamaları gelecektir.  

→ 2021 yılında yatırımlarımız gerek çimento ve gerek hazır 

betonda devam edecektir. Lojistik ağımızı güçlendireceğiz. 

→ Fark yaratma ve dünyada tanınır olma vizyonumuz 

doğrultusunda, Adıyaman Fabrikamızda beyaz çimento

üretimine yönelik yatırım 2020 yılı sonu itibariyle başlamıştır.

2021 yılında da devam edecektir. 

→ Çimento şirketlerimiz 2021 yılında Çimko’da yapılacak olan

dijital dönüşüm projesiyle aynı ERP çatısı altında çalışacaklardır. 

→ Fabrikalarımızda QDMS Yönetim Sistemleri Otomasyon 

Programına geçiş gerçekleşecektir. 

→ Bartın Fabrikamızda 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

Belgelendirme süreci tamamlanacaktır. 

→ Fabrikalarımızın deprem risk tespiti yapıldı.

Güçlendirme projeleri 2021’de gerçekleştirilecektir, 

fabrikalarımıza deprem erken uyarı sisteminin

kurulması planlanmaktadır. 

→ Bartın ve Narlı Fabrikalarımız, 2021 yılında daha çok

alternatif yakıt ve daha çok alternatif hammadde kullanımının

yanı sıra atık ısıdan daha çok elektrik üretimini hedeflemektedirler.

ÇİMKO - BARTIN ÇİMENTO - GAZİANTEP YTONG 

İnsan
Kaynakları &
Kurumsal
Sosyal
Sorumluluk
çalışmaları
→ Çimento şirketlerimiz arası 
entegrasyonu arttırmak ve 
kurumsal değerlerin, kuralların 
ve rollerin aktarılması ve 
çalışanların gelişimlerine 
destek olmak amaçlarıyla İç 
Mentorluk programı hayata 
geçirildi. 

→ SANKO Gelişim Portalı’nı 
Holding içerisinde ilk devreye 
alan şirketler olduk. 

→ Hazır Beton mühendis ve 
yöneticilerinin gelişimi için 
Saha Lideri Gelişim Programı 
tasarlandı, program online 
olarak 2020 Aralık ayı 
itibariyle başladı.

→ 19 Mayıs’ta Çimko ve Bartın 
Çimento çalışan çocuklarının 
katıldığı video yarışmaları 
düzenlendi. Çimko gençleri, 
videolarıyla “Evde kal” mesajı 
verirken; Bartın Çimento 
gençleri “19 Mayıs’ın kendileri 
için anlamını” anlattılar.

→ Öneri Sistemimiz SÖZ’ü 
(Sanko Öneri Zamanı)
hayata geçirdik.

→ Fabrikalarımız 
geçmiş yıllarda
olduğu gibi bulunduğu 
bölgelerdeki
eğitim kurumlarına, 
yerel yönetimlere
nakdi ve gıda desteği 
sağlamıştır.

→ ”Mobil İK” sloganıyla online
İK uygulamalarının Holding 
içerisindeki öncüsü olduk. 
Yıllık izinler, seyahat talepleri, 
çalışan masraf girişleri, tüm 
matbu onaylar EBA sistemi 
üzerinden yürütülebilmektedir. 
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Önemli
yatırımlar
→ Pandemi koşullarına rağmen 2020 yılında, Bursa’da Güney-1, Çanakkale’de Gazi-9 ve Karaman’da
Akyel-1 ve Akyel-2 olmak üzere 4 rüzgar santralimizi daha işletmeye aldık. 

→ 200 milyon USD yatırımla, rüzgâr santral kapasitemizi 3 katına çıkardık.

→ Yeni yatırımlarımızla birlikte kurulu gücümüzü 725 MW’tan 927 MW’a yükselterek
Türkiye’nin %100 yenilenebilir portföylü, en büyük enerji şirketi olma hedefimize bir adım daha yaklaştık.

→ Büyürken hidroelektriğe bağlı portföyden, jeotermal, rüzgâr ve hidroelektriğin, her birinin %33 eşit gelir yarattığı
dengeli bir portföye geçiş yaptık.

→ Jeotermal alanında hem rezervuar güvenliği hem de kaynak geliştirme yatırımlarımız devam etti.

→ Enko bünyesinde son kullanıcı müşteriye satışlarımızı, önceki yıla göre %35’in üzerinde artırdık.  

→ Pandeminin etkisiyle satışlarımız hedeflerimizin altında kalmasına rağmen, yüksek birim kârlılığı hedefleyerek,
2020 yılında faaliyet kârını %40’ın üzerinde artırdık ve yıl sonu kârlılık hedeflerimizi tutturduk.

→ SANKO Enerji Djital Dönüşüm programını tamamlamak

→ Rüzgâr ve jeotermal santrallerimize hibrit güneş santralleri 
projelerine başlamak

→ Elektrik ticaret hacmimizi 2 katına çıkarmak

→ Tüm tesislerimiz için karbon çalışmalarını tamamlayıp, 
elimizdeki karbon ve yeşil sertifika miktarını 5 katına 
çıkarmak ve karbon ticaretinde aktif rol almak

→ AR-GE faaliyetlerimizi artırarak enerji sektörü ile ilgili 
yeni iş alanlarına yönelmek

2021 hedefleri

SANKO ENERJİ

2020 yılı
faaliyetlerimiz
→ Bursa’da Güney-1, Çanakkale’de Gazi-9 ve Karaman’da 
Akyel 1 ve 2 olmak üzere, toplam 202 MW’lık 4 yeni
rüzgâr santralimiz hedeflediğimiz 31 Ekim 2020 tarihinde 
YEKDEM’den yararlanma hakkını elde etti.  

→ Güney Rüzgar Santrali projemizde, ilk beton atılmasından 
77 gün sonra gibi rekor bir sürede bürokratik izinler dahil 
saha şalt kabulüne hazır hale getirilerek sektörde bir ilke 
imza atıldı.  

→ Bu yıl, bütün santrallerimizin yeşil sertifika işlemlerinin 
güncellenmesini amaçladık ve yeşil enerji satışı ile
üründe farklılaşma yapmak istedik.

→ SANKO Enerji dijitalleşme sürecine paralel hem Üretim 
Planlama hem de Enerji Ticareti, karar destek ve yönetim 
sistemlerine yönelik karar aşamasını tamamlayarak 
uygulamaya başladık. 

→ Satış faaliyetlerini desteklemek ve teminat şartlarını
daha uygun hale getirmek amacıyla çalışmalar başlattık. 

→ SANKO Enerji Santrallerimiz, EPDK aylık sektör raporlarına 
göre, 2020 yılında da son 3 yıldaki güçlü konumunu 
koruyarak, Dengeleme Güç Piyasasında fiyat 
optimizasyonuna yönelik işlem hacimlerinde özel sektör 
katılımcıları arasında ilk 3’te yer aldı.  

Başarılarımız
→ Sanibey Barajımız, Türkiye’de enerji sektöründe
TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesini almaya
hak kazanan ilk işletme oldu. Sanibey’in ardından Rize’deki 
hidroelektrik santrallerimiz, Tepekışla Hidroelektrik Santrali 
ve Salihli’deki jeotermal santrallerimiz de TSE Covid-19 
Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı.

→ Türkiye’nin enerji konusunda en prestijli oluşumu IICEC’te 
(Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim 
Merkezi) Uluslararası Yönetim Kurulunda yer aldık.

→ ISO 500 listesinde, sıralamamızı yükselterek
356. sıraya yerleştik.
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SANKO ENERJİ - İSG

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU

→ Salihli JES İşletmelerimizde endüstriyel kazaları
önlemek için 2 yıl süren çalışmalar sonucunda
Güvenlik Raporu hazırlanmıştır.

→ Tüm işletmelerimiz ve ofislerimizde mavi yaka
dahil olmak üzere yasal mevzuat kapsamındaki
zorunlu İSG eğitimleri ve sınavları online bir platform
üzerinden her kullanıcıya özel açılan kullanıcı
hesapları aracılığı ile tamamlanmış ve
bakanlığa bildirimleri yapılmıştır.

Grup işletme yöneticileri ve mühendislerine

IOSH Güvenli Yönetim Eğitimi verilmiş,

eğitim sonucunda yapılan sınavı tüm katılımcılar geçerek

IOSH Akreditasyonu olan sertifika almaya hak kazanmıştır.

İSG altyapısı geliştirilmesi
projesi kapsamında
tamamı online platformlar
aracılığı ile;

01
Grup işletme yöneticileri ve mühendislerine
İSG Liderlik Eğitimi verilmiştir.02

İnsan Kaynakları &
Kurumsal
Sosyal Sorumluluk
çalışmaları
→ Pandeminin başlangıcında Sanko Enerji ailesine destek olabilmek amacıyla, CEO’muz Ziya Erdem’in yönetiminde
Acar Baltaş’ın konuk olduğu bir webinar gerçekleştirdik.  

→ Pandemi süresince çalışanlarımızın 7/24 ulaşabilecekleri Sanko Enerji Psikolojik Destek Hattı’nı hayata geçirdik.

→ Yetenek yönetimi, performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemlerini hayata geçirecek bir vizyon ortaya koyduk. 

→ Giresun’da yaşanan sel felaketi nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımıza destek olduk.

→ Salihli JES’teki jeotermal santrali borularımızın her iki yanında toplam 16.500 ağaç diktik.

→ Salihli’de bir okula Robotik Kodlama Sınıfı yaparak hediye ettik.

→ Instagram, Linkedin, Twitter ve Facebook sosyal medya hesaplarımızı aktif hale getirdik.

→ Sanko Enerji marka algısının güçlendirilmesi, tüm yazılı dokümanların ve tasarımların aynı standarda çekilmesi için 
çalışmalar başlattık. 

→ Aralık 2020 için VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiquity) ortamında Çevik Liderlik eğitim programı 
yöneticilerimize verilecek.

SANKO ENERJİ
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SANKO GAYRİMENKUL

SANKO Grubu,
bünyesinde bulundurduğu 
1.000.000 m2’nin üzerinde 
fabrika ve üretim tesisi,
alışveriş merkezi, depo, okul, 
hastane ve ofis binası ile
önemli bir “Kurumsal 
Gayrimenkul Yatırımcısı” 
konumundadır.  
Temko A.Ş., 1989 yılında kurulmuş olup; SANKO Grubu bünyesinde 

bulunan tüm gayrimenkullerin “satış, pazarlama ve kiralama 

faaliyetlerini”, arsa ve mevcut gayrimenkullerin “geliştirme ve 

dönüşüm faaliyetlerini”, bina ve tesislerin ise “bakım ve işletmesini” 

yürütmektedir. 

2020 yılında, Avrupa ve Amerika’da önemli şehirlerde büyük boyutlu 

ofis ve lojistik gayrimenkullerine yatırım yapılmış, ayrıca yurt içi ve 

yurt dışında gayrimenkul satış, kiralama ve satın alma faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir.  

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU
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POLİGON İNŞAAT

Poligon İnşaat
tarafından
2020 yılı içinde
SANKO Holding
bünyesindeki
şirketlerimizde
30 proje için;
fizibilite, yapım,
koordinasyon,
bakım ve onarım,
proje hazırlama
çalışmaları
yürütülmüştür.

Poligon İnşaat'ın
kurumsal kimlik çalışması

tamamlanmıştır. 



Projeler
içinden;

→ SANKO Enerji Akyel 1 RES Projesi Enerji Bakanlığı
Kabulü yapılarak,

→ SANKO Enerji Akyel 2 RES Projesi Enerji Bakanlığı
Kabulü yapılarak,

→ SANKO Enerji Gazi 9 RES Projesi Enerji Bakanlığı
Kısmi Kabulü yapılarak,

→ SANKO Enerji Güney 1 RES Projesi Enerji Bakanlığı
Kısmi Kabulü yapılarak, 

→ Süper Air Hangar Projesi tamamlanarak,

→ İSKO 14 Dokuma Projesi İlk etabı tamamlanarak,

→ SANKO Tekstil Adıyaman Mavi Yaka Sosyal Donatıları 
Renovasyon Projesi tamamlanarak,

→ SANKO Tekstil Gaziantep Mavi Yaka Sosyal Donatıları 
Renovasyon Projesi tamamlanarak,

→ SANKO Üniversitesi MYO Binası Projesi tamamlanarak,

→ ÇİMKO Hazır Beton Gaziantep Taşlıca ve Malatya
Tesisleri Projeleri tamamlanarak,

İşletmeye / üretime / faaliyete açılmıştır.
Bakım / onarım projeleri tamamlanmıştır.

POLİGON İNŞAAT

→ 2020 Mart ayında Zaman Yönetimi, Takım Çalışması ve Proje Yönetimi
ana başlıkları altında tüm beyaz yaka çalışanları için eğitim programı düzenlenmiştir.

 

→ 2020 Ekim ayında online olarak tüm yöneticiler ve şantiye şefleri ile ekip yöneten 

saha çalışanları için ISG Liderlik eğitimi düzenlenmiştir.

→ Çalışmalarımız esnasında; kendi ekibimiz ile proje paydaşlarımıza, dikkat ve 

farkındalık yaratmak amacıyla ‘Kalite, ISG ve Çevre Yol Haritası’ belirlenmiş ve 

uygulama çalışmaları başlamıştır.

→ Poligon İnşaat; ülkemizde taahhüt işlerinin üstlenilmesi için ön şart olan Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı kriterlerini sağlayarak, Yapı Müteahhitlik Belgesi’ne sahiptir. 

İK & kalite,
ISG & çevre
uygulamaları

2021
hedefleri

İK koordinasyonunda
gelişim ve farkındalık
programları çerçevesinde;

→ Tecrübe ve bilgi birikimi ile emniyetli, kaliteli,

daha düşük maliyetli projelerin grup şirketlerine

kazandırılmaya devam edilmesi hedeflenmektedir. 

→ Çevreye duyarlı ve saygılı, çalışan ve çalışma alanı 

güvenliğinden taviz vermeyen, kalite ve teknikten

ödün vermeyen organizasyon yapısının genişletilmesi;

bu değerlerin, davranış biçimi haline getirilmesini

pekiştirecek alt yapının sağlamlaştırılması için

çalışmalar sürdürülecektir. 

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU
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ÖZEL SANKO OKULLARI

2020 yılı
faaliyet-
lerimiz
→ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların yüz yüze eğitim öğretime geçememesi nedeniyle,
sürece hızlı uyum adına elektronik altyapı ve öğretmen eğitimi en önemli başlığımız olmuştur.

→ Anaokulu ve İlkokulu kapsayacak PYP-Primary Years Programme (İlk Yıllar Programı)
otorizasyon çalışmalarına başlanmıştır.

→ Ayrıca, okulda “İnovasyon, Bilim ve Sanat Merkezi” kurulumu gerçekleştirilmiştir.

→ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. Yıl dönümü “Evler Bayram Yeri”
kampanyası çerçevesinde çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır.

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU



ÖZEL SANKO OKULLARI

Başarılarımız
Özel SANKO Okulları 2019-2020 eğitim öğretim yılında
pandemi nedeniyle birçok yarışmaya katılamamasına rağmen 
akademik, sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda toplam
620 başarıya imza attı.  

→ 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye 24’üncülüğü ve ilk 200’de 3, ilk 500’de 7,
ilk 1000’de 10, ilk 2500’de 23, ilk 5000’de 39, ilk 10.000’de 55 derece (28/07/2020)

→ Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) Türkiye geneli 414,16 puan ortalaması (16/07/2020)

→ MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavında Türkiye genelinde ilk 20’de 1 derece, ilk 50’de 3 derece (03/07/2020)

→ TEKNOFEST 2020’de “İnsanlık Yararına Teknoloji-Sağlık ve İlkyardım Kategorisi”nde Türkiye ikinciliği (28/09/2020)

→ Teknofest Türkiye finallerine 11 proje ile katılım (24/09/2020)

→ Öğrencimiz, “Türkiye Siber Zekâ Bilgi Yarışması”nda bir milyon öğrenci arasından ilk 50’ye girerek
yarışmayı kazandı. (14/11/2020)

→ Uluslararası Matematik Yarışması “International Math Challenge”de (IMC), 10-11. sınıflar kategorisinde
altın madalya (19/10/2020)

→ “III. Uluslararası Edelweiss Piyano Yarışması”nda Avrupa İkinciliği (29/11/2019)

→ “World Scholar’s Cup Yarışması”nda dünya finallerine gitme hakkı (08/01/2020)

→ Yüzme yarışmalarının çeşitli kategorilerde 7 Türkiye birinciliği, 1 Türkiye ikinciliği ve 4 Türkiye üçüncülüğü 
(18/12/2019-16/03/2020)

→ 16. Nasa Buluş Şenliği’nde Türkiye üçüncülüğü (19/12/2019)

→ “14. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” Bölgesel Proje Değerlendirmelerinde
bölge birinciliği ve ikinciliği (21/10/2020)

→ “TÜBİTAK 51’inci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” bölge elemelerinde biyoloji kategorisinde
bölge birinciliği (13/03/2020)

→ “VEX IQ Squared Away Turnuvası”nda Türkiye birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü, Jüri Özel Ödülü ve en büyük ödül 
olan Mükemmellik Ödülünü kazanarak Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan “Dünya Şampiyonası”na
katılma hakkı kazandı. (Pandemiden dolayı yarışmaya gidilemedi) (10/03/2020)

→ Öğrencimiz, “Türkiye Satranç Şampiyonası” 11 yaş genel kategorisinde Türkiye beşincisi olarak Milli Takım 
Havuzu’na girdi. (27/01/2020)

→ “Benim Gözümden Atatürk” konulu yarışmanın “Mektup Kategorisi”nde Türkiye birinciliği (20/02/2020)

→ Uluslararası 14. Yer Bilimleri Olimpiyatında (IESO2020 International Earth Science Olympiad) Türkiye birinciliği ve
ikinciliği kazanan iki öğrencilerimiz “IESO 2020 Türkiye Ulusal Takımı”na seçildi. (24/02/2020)

→ Türkiye’nin ilk ve tek online robot yarışması olan “ROOT 2020” yarışmasında Türkiye üçüncülüğü (02/07/2020)

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU



Önemli
yatırımlar
→ Okulda “İnovasyon, Bilim ve Sanat Merkezi” kurulumu gerçekleştirilmiştir.

→ En az 2,5-3 yıl sürecek PYP otorizasyon çalışmalarına başlanmıştır.

→ İngilizce Eğitimini daha güçlü kılmak için danışmanlık çerçevesinde
kapsamlı müfredat çalışması gerçekleştirilmiştir. 

ÖZEL SANKO OKULLARI

2021
hedefleri
→ 2021 LGS ve YKS dereceleri ve tüm mezun grubunu kapsayacak kitlesel başarı 
→ Anaokulu ve İlkokulu kapsayacak PYP-Primary Years Programme (İlk Yıllar Programı) 
otorizasyon çalışmalarının sürdürülmesi. 

→ Online Eğitim Takvimi’nin hazırlanması ve uygulanması

→ Online Performans Değerlendirme Sistemi’nin uygulanması

→ Pozisyon bazında Hedef Kartları’nın hazırlanması

→ Çalışan motivasyonunu artırıcı uygulamalar

İnsan Kaynakları
çalışmaları

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU



SANKO ÜNİVERSİTESİ

2014 yılında eğitim faaliyetlerine
başlayan SANKO Üniversitesi,
2020-2021 Eğitim-Öğretim
yılı itibarıyla 2 yerleşkede
2 Fakülte, 1 Lisansüstü
Eğitim Enstitüsü ve
1 Meslek Yüksekokulu
olarak 206 akademisyen,
1323 öğrencisi ile
eğitim faaliyetlerine
devam etmektedir.
Belirlediği doğru hedefler neticesinde SANKO Üniversitesi

2020-2021 dönemi için Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 

Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümleri bu yıl eğitime başlayan Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve

Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümleri 

kontenjanlarının tamamı ilk tercihte %100 doluluk

oranına ulaşmıştır.

Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik,

Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ilk yerleştirmeleri sonucunda

%100 doluluk oranına ulaşmıştır.

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU



COVID-19 pandemi 
sürecinde SANKO 
Üniversitesi,
YÖK’ün aldığı kararlar doğrultusunda pandemi şartlarına
uygun olarak eğitimini, zengin teknolojik alt yapısı sayesinde, 
çevrimiçi sisteme hızla entegre etmiştir.

SANKO Üniversitesi başta bölgesel olup daha sonra uluslararası
boyut kazanan “Tıpta İnovasyon Buluşmaları” online olarak
2020 yılında VI. Sempozyumu gerçekleştirmiştir.

Ayrıca SANKO Üniversitesi’nin bilimsel ve sponsorluk desteği ile 
Turkishtime’ın iş birliğinde Türkiye’nin önde gelen bilim insanları 
ve sağlık sekörünün önde gelen isimlerinin katılımı ile
“Sağlık Sektörünü Geleceğe Taşıyacak Ar-Ge Stratejileri”
ve “COVID-19 Ar-Ge Stratejileri” online ortak akıl toplantıları 
düzenlenmiştir.

Bunun yanı sıra
SANKO Üniversitesi, 
SANKO Holding’in 
sponsor olduğu 
TEKNOFEST 2020 gibi 
önemli bir platformda 
paydaş üniversite 
olarak yerini almıştır.
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık Kategorisi’nde
SANKO Üniversitesi Stajyer Takımı “Giyilebilir EKG Tişörtü” 
projesiyle, Pedifiz Takımı “Basınçlı Diyabetik Ayakkabı”
projesiyle finale kalmıştır.

Ayrıca Teknofest 2020 
kapsamında yapılan paydaş 
katılım değerlendirmeleri 
sonucunda 63 paydaş arasında 
SANKO Üniversitesi 20’nci 
olmuştur.

SANKO ÜNİVERSİTESİ

Yükseköğretim Kurulu 
tarafından Türkiye’deki
77 vakıf yükseköğretim 
kurumuna ait verilerin 
değerlendirildiği bir rapor 
hazırlanmaktadır. Vakıf 
Yükseköğretim Kurumları 
2020 Raporu’na göre 
SANKO Üniversitesi;
Kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısına göre 8’inci,

Öğrenci başına cari gider miktarına göre 10’uncu, Öğretim üyesi 

yetiştirmeye katkısı: Araştırma görevlisi sayısına göre 12’nci,

YKS başarılarına göre Tıp Fakültesi bulunan Vakıf Üniversiteleri

arasında 16’ncı sırada yer almıştır.

ÜNİAR (Üniversite 
Araştırmaları 
Laboratuvarı) 2020 
Raporu’na göre ise; 
Öğrenim deneyiminin tatminkarlığında A+, 
Akademik destek ve ilgide A+, 
Kurumun yönetim işleyişinden memnuniyette A, 
Kişisel gelişim ve kariyer desteğinde A puan almıştır.

2018 yılında başlayan Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları neticesinde 
SANKO Üniversitesi, 10 Mart 2020 tarihinde TSE-ISO-EN 9000
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almıştır. 

SANKO
Üniversitesi
A+ Üniversitesi

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU



SANKO ÜNİVERSİTESİ

SANKO Üniversitesi 2019-2020 
eğitim-öğretim dönemi için kongre, 
sempozyum, kariyer günleri, halka 
açık konferanslar, fuarlar, üniversite 
tanıtımına yönelik yapılan fiziki 
ziyaretler ve toplantılar vb. etkinlikler 
planlanmış ve bu etkinliklerin bir kısmı 
pandemi sürecine kadar hayata 
geçirilmiştir. Koronavirüs salgını 
nedeniyle iptal edilen organizasyonlar 
olmuştur. Pandemi döneminde fuarlar 
(Study in Turkey, Yüksek Öğretim 
Kurulu Üniversiteni Keşfet vb.), 
üniversite tanıtımı, sempozyumlar, 
kulüp etkinlikleri vb. organizasyonlar 
çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU

Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nın onayı ile
ülkemizin ve bölgemizin yardımcı sağlık personeli ihtiyacı 
göz önünde bulundurularak 9 Mayıs 2019 tarihinde kurulan 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; ilk öğrencilerini 
2020-2021 eğitim-öğretim yılında kabul ederek,
4 programda eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

SANKO Üniversitesi 
tanıtımına yönelik 
açık hava reklamları, 
sosyal medya 
paylaşımları, 
sponsorlu reklamlar, 
online fuarlar, sanal 
tanıtım günleri, afiş 
çalışması vb. 
faaliyetler 
gerçekleştirmiştir.
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SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU

aziantep’te iki ayrı binada 
60.000 m2 kapalı alanda 
hizmet veren hastanemizde; 

Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji 

Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, 

Organ Nakil Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez 

Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, 

Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji, Çocuk Hematolojisi ve

Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon 

Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Göz 

Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi 

Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye 

Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.



SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

2020 yılında koronavirüs 
salgını sonrasında hızla 
pandemi hastanesine
dönüştürülmüş ve

bugüne kadar COVID-19 
tedavisi gören 1.150 hastanın 
iyileştirilerek taburcu olması 
sağlanmıştır.

→ TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi alındı.
(Türkiye’de ilk ve şu ana kadar da tek kurum) 

→ TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Belgesi alındı.

→ Kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden düzenli olarak 
hastanemiz ile ilgili bilgiler ve gelişmeler paylaşılmaktadır.

→ Medya iletişimi kapsamında hastanemizin marka bilinirliğini 
artırmak hedefiyle çalışmalarımız devam etmektedir. 

→ Özel günlerde kurumun sosyal sorumluluk stratejisini destekleyen 
çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı'nda hastanemizdeki çocuklar için sürpriz hediyeler 
organize edilmiştir. 

Yatırımlar
→ Tıbbi Onkoloji Kliniğini
 kurduk.

→ Obezite ve Metabolik
 Cerrahi Merkezi’ni açtık. 

→ Organ Nakil Merkezi’ni
 aktif hale getirdik.

→ GETAT (Geleneksel ve
 Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları)
 Merkezi’ni daha aktif hale
 getirdik.

→ Gebe Okulumuzu kurduk.

→ Online Doktor Görüşmelerini
 hizmete sunduk.

→ A Blok’ta yenileme
 çalışmaları yaptık.

→ Sağlıklı Yaşam Merkezimiz
 bünyesinde saç ekim hizmeti
 vermeye başladık.

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU
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→ 20.03.2020 - 01.06.2020 tarihleri arasında pandemi nedeniyle kapalı olan Sanko Park AVM,
tüm tedbirler alınarak güvenli şekilde yeniden açıldı.

→ AVM’nin yönetim ve kiralama danışmanlığı için Esas Holding ile anlaşma sağlandı. 

→ Marka-mağaza sözleşmeleri imzalandı. Decathlon markası ile sözleşme imzalanmasıyla
şehre yeni anchor marka kazandırılmıştır.

2020 yılı
faaliyetlerimiz

SANKO PARK AVM

Başarılarımız

2021
hedefleri

Sosyal
Sorumluluk
çalışmaları 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
tarafından verilen Covid-19 Güvenli
Hizmet Belgesi alındı. 

Yeni sezonda mağazaların
yer değiştirme ve tahliye işlemlerinin
gerçekleştirilmesi, AVM ziyaretçi trafiği ve
ciro performansının artırılmasıdır.

Görme engelli bireylerin yürürken 
karşılaşabilecekleri engelleri önceden 
algılayarak onları uyaran baston projesi 
girişimi We Walk’a destek olunmuştur.

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU
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SANİ KONUKOĞLU VAKFI

→ 2019-2020 öğretim yılında 1068 öğrenciye burs verilmiştir.

→ Sağlık konusunda ihtiyaçları tespit edilen kişilere yardım desteği 
sağlanmıştır. (Tekerlekli Sandalye, işitme cihazı alımı,
ameliyat giderlerinin karşılanması gibi)

→ Gaziantep'te ikamet eden ve ihtiyaçları tespit edilen
40.000’in üzerinde aileye gıda desteği sağlanmıştır.

→ Türkiye’nin çeşitli noktalarında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile
koordineli olarak tespit edilen okullardaki 20.000’in üzerinde öğrenciye
okul ihtiyaçları yardımı yapılmaktadır.

→ Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda askerlere, şehit aileleri ve
gaziler ile Huzurevi’nde kalan yaşlılara ve Sevgi Evlerinde kalan çocuklara 
yardımlar yapılmıştır.

→ SANKO Holding tarafından yaptırılan 14 okulun bakım ve onarım
çalışmaları yapılmıştır.

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU



Sani Konukoğlu Vakfı
yaşamın en temel gereksinimleri 
olan eğitim, sağlık ve kültür 
alanlarında toplum için
yaptığı çalışmaları, sürdürülebilir 
modellerle yürütmek ve 
Türkiye’ye fayda sağlamak 
amacıyla 1989 yılında kuruldu.

Sani Konukoğlu Vakfı,
yönetimini üstlendiği kurumlar, 
desteklediği projeler ve
düzenli programlar aracılığıyla 
ülkemiz için fayda sağlamayı 
amaçlıyor.

SANİ KONUKOĞLU VAKFI
SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU

öğrenciye burs vermektedir.

2020-2021 eğitim yılında Vakıfımız,
Türkiye genelinde toplam 

1.500

40
kalıcı eser bıraktı.

(Okullar, üniversiteler, hastaneler, camiler, kültür merkezleri)

aşkın öğrenciye burs imkânı sağladı.

Sani Konukoğlu Vakfı,
eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla

1989 yılından bugüne kadar 

25.000’i

aşkın öğrenciye giyecek ve
okul gereçleri yardımı yapılmıştır.

Şimdiye dek

200.000’i

kişiye gıda yardımı yapılmıştır.

Yaklaşık

1.5 milyon
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SPONS           RLUK
Bu yıl SANKO Holding olarak
23 farklı kategoride düzenlenen ve 
toplumun tamamında teknoloji ile 
bilim konusunda farkındalık 
oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve 
mühendislik alanlarında yetişmiş 
insan kaynağını artırmayı hedefleyen 
TEKNOFEST 2020’nin ana sponsorları 
arasında yer aldık ve ‘Çevre ve
Enerji Teknolojileri Yarışması’nın 
yürütücülüğünü üstlendik. 

Final yarışları pandemi dolayısıyla dışarıdan ziyaretlere kapalı olarak gerçekleşti. Yüksek Covid-19 önlemleri 

alınarak yarışmacı öğrencilerin ve jürinin katılımıyla 24-27 Eylül tarihleri arasında bu yıl ilk kez Gaziantep’te 

gerçekleşen TEKNOFEST 2020’de; Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışma alanını SANKO Holding olarak hazırladık. 

Yaklaşık 1500 m2’lik alanda konumuz çevre olunca, alanı yeşillikler içinde doğal detaylarla süsledik. Çevre ve

Enerji Teknolojileri yarışmasına lise ve üniversitelerden tam 1.468 takım projesiyle başvurdu. Finalde yarışan

189 öğrencimizi alanımızda projelerini sergilemek üzere 4 gün boyunca misafir ettik. TEKNOFEST’te bu yıl

en fazla başvuru alan iki kategoriden biri oldu. Tüm projeler Danışma Kurulu tarafından titizlikle değerlendirildi ve 

63 takım finalde yarışmaya hak kazandı. Danışma Kurulu’nda Akademisyenler yanı sıra, Sanko Enerji bünyesinde 

çalışan mühendislerimiz ve Bilgi Teknolojileri ekibimiz de yer aldı.

Projelerini büyük bir heyecanla jüriye sunan gençler, final heyecanını dolu dolu yaşadılar. Gaziantep Ortadoğu

Fuar Merkezi’ni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı

Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih 

Kacır, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İletişim Başkanı 

Fahrettin Altun, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye 

Başkanı Fatma Şahin, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Adil Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ziyaret etti. Öğrencilerin projelerini inceleyip 

bilgi aldılar. 

TEKNOFEST 2020
SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU



TEKNOFEST 2020

Final ve
ödül töreni
→ Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi 12’nci sınıf öğrencileri Ceren İlayda Ekici ve Aleyna Akın’dan oluşan
‘Hidrotem Takımı’, ‘Süper Hidrofobik Petrol Emici’ projesiyle ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’
Lise kategorisinde birinci oldular. 

→ Düzce Üniversitesi Kimya Bölümü doktora öğrencisi Kübra Gökmen ile Çevre Mühendisliği bölümü
yüksek lisans öğrencisi Hakkı Erdoğan’dan oluşan ‘Dü-Çevre’ Takımı, geliştirdikleri
‘Güneş Enerjisi ile çalışan toplu konutlarda ortaya çıkan evsel gri suyun arıtımı ve geri kazanımı’
projesiyle ‘Üniversite ve üstü kategorisi’nde birincilik elde ettiler. 

→ Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ‘Lise Kategorisi’nde “Enerjik” Takımı ikinci olurken,
“Enerji Yuha” takımı ise üçüncü oldu. 

→ ‘Üniversite ve Üstü Kategorisi’nde ise MPGK takımı ikincilik, Sen-1919 takımı üçüncülük elde etti. 

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU
GFK FORMA SPONSORLUĞU

33 yıldır markalarımızla şehrimizin takımının forma sponsoru olarak 
takımın gücüne güç katmaya çalışıyoruz. Çimko ve Maisonette markamız, 
yeni sezonda formalara adını yazdırdı. 

Gaziantep Futbol Kulübü
Forma Sponsorluğu 
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ÖZEL GÜNLER

29 Ekim
Cumhuriyet
Bayramı
Film, SANKO Holding’in kuruluşu olan 1904’ten bugüne, ülke ekonomisine ve üretimine katkıları baz alınarak
“Cumhuriyet’le büyüdük, Cumhuriyet’le ürettik, Cumhuriyet’le varız” duyguları temelinde kurgulanmıştır.
Kuruluşumuzdan bu yana bize eşlik eden inancın kaynağı, ulusal birlik ve beraberliğimizin sarsılmaz zemini 
Cumhuriyetimizin 97. yaşında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’mızın
tüm kahramanlarını saygı ve minnetle andığımız “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” filmimiz TV’de,
internet mecralarında ve kurumsal sosyal medya hesaplarımızda yayınlandı. 
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#YarınOlacak
filmi
Koronavirus salgını sebebiyle morale ve desteğe ihtiyacı olan toplumumuza biz de SANKO Holding olarak
“Yarın Olacak” dediğimiz reklam filmimizle seslendik. SANKO, 14.000 kişilik çalışanı ve aileleri başta olmak üzere
herkesi geleceğe umutla bakmaya davet etti. 
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10 Kasım
Atatürk’ü Anma
Günü
Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu yıl da Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü

saygı, minnet ve özlemle andık. Atatürk’ün çizdiği yolu takip ederek, ülkemizin ekonomik ve

toplumsal gelişimi için durmadan çalışmaya devam edeceğimizi vurgulayan film hazırlandı.

En güzel sözler, en güzel fikirler hep Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktıklarındadır. 

ÖZEL GÜNLER
SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU
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LİDER İLETİŞİMİ

EKONOMİST DERGİSİ
ÖZEL RÖPORTAJI
Haziran 2020

HÜRRİYET GAZETESİ
ÖZEL RÖPORTAJI
Temmuz 2020

PARA DERGİSİ
HABERİ
Temmuz 2020

BUSINESS LIFE DERGİSİ
ÖZEL RÖPORTAJI 
Ağustos 2020

PLATİN DERGİSİ
ÖZEL RÖPORTAJI
Temmuz 2020

DÜNYA GAZETESİ
HABERİ
Haziran 2020

FORTUNE TÜRKİYE
HABERİ
Ekim 2020

BLOOMBERG HT
CANLI YAYINI
Kasım 2020

Basın
yansımaları

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU

Online
etkinlikler

TÜRKİYE ÇİMENTO
MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ &
DÜNYA GAZETESİ
ONLINE WEBINAR
Temmuz 2020

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), 

sektöre yön vermek ve gelecek vizyonu

çizmek amacıyla “Türkiye Ekonomisini

İnşa Edenler” başlığı altında Anadolu

Buluşmaları düzenliyor. Sektörün bölgesel 

dinamikleri ve ülke ekonomisine etkilerinin 

tartışıldığı ve Dünya Gazetesi iş birliği ile 

gerçekleşen online buluşmanın ikincisine 

TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer

Saka, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kipaş Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı M. Hanefi Öksüz, 

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve 

TÇMB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani

Konukoğlu, NBE Yönetim Kurulu Başkanı 

Hakan Güldağ, Dünya Gazetesi Genel 

Koordinatörü Vahap Munyar konuşmacı 

olarak katıldı.

EKONOMİST DERGİSİ
İŞ’TE KAHVE SOHBETLERİ
CANLI YAYIN 
Mayıs 2020

Ekonomist Dergisi İş’te Kahve Molası 

Instagram canlı yayınına Yönetim 

Kurulu Başkanımız Sayın Adil Sani 

Konukoğlu konuk oldu. 

FORTUNE TÜRKİYE
GAZİANTEP VE SANAYİ
TEKNOLOJİ HAMLESİ
ONLINE BULUŞMASI
Eylül 2020

21 Eylül'de online olarak gerçekleşen 

Fortune 500 Anadolu Buluşmaları, 

Fortune Türkiye Genel Yayın 

Yönetmeni Şule Laleli’nin 

moderatörlüğünde gerçekleşti. 

Söyleşiye, Sanko Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 

TİM Başkanı İsmail Gülle ve CRIF 

Türkiye Genel Müdürü Kerem Araç 

katıldı.



→ Dijital dönüşüm yolculuğumuzu Sanko Holding genelinde Zeugma projesiyle başlattık. Mevcut süreçlerimizi incelediğimiz, 
hedef süreçlerimizi tanımladığımız ve hedef uygulama mimarisini tasarladığımız bu proje ile şirketlerimizin süreçlerini 
dijitalleştirerek, teknolojilerini en yeni teknolojilere ve holding bazında ortak bir platforma taşımayı hedefledik.
SAP S/4 HANA ve SAP’nin ileri seviye modüllerini kullanacağımız SANShine adını verdiğimiz ERP projesi ile
yolculuğumuzun ikinci aşamasına geçtik. 

→ 2021 yılının sonuna kadar Tekstil, Enerji şirketlerimizin uçtan uca ERP geçişini hedeflerken, Çimento grubumuzun
S/4 dönüşümünü ve tüm diğer şirketlerimizin finansal modüllerini SAP S/4’a entegre etmeyi planladık. Bu yolculuğumuz 
2022’de Süper Film ve Ytong, 2023’te diğer tüm şirketlerimizin ERP’ye geçmesini hedefleyerek devam edecek. 

→ İş Akışı ve Doküman Yönetim Sistemi ile ERP dışındaki tüm onay süreçlerini ve matbu formlar ile takip edilen süreçleri 
dijitalleştirmeyi hedefledik. İzin Formu, masraf girişleri, ÜRGE, ARGE süreçleri, ödeme talimatları gibi birçok süreci ve onayı 
mobil sistemlere taşıyoruz. 

→ Şirket içi iletişim portalimiz “İmece’yi”, “Self Servis İK modülünü”, uzaktan eğitim sistemi “Sanko Gelişim Portalini” 
çalışanlarımızın kullanımına sunarken sürekli iletişim ve gelişimi hedefledik. 

→ Pandemi başlangıcında çok hızlı şekilde devreye aldığımız sistemler ile şirketlerimizi durdurmadan uzaktan 
çalıştırabilmişken, bu sistemleri sürekli geliştirerek çalışanlarımızı desteklemeye çalışıyoruz. 

→ RPA (Robotic Process Automation) ile robotları kullanarak çalışanlarımızın daha verimli konulara odaklanmasını 
hedefliyoruz. 

→ Pardot, Linkedin entegrasyonu, Marketing gibi modüllerle CRM sistemlerimizi geliştirerek daha etkin
müşteri yönetimi hedefliyoruz. 

→ Sanal POS, dijital pazarlar, banka, gümrük ve sigorta şirketleri ile entegrasyon gibi birçok süreci dış sistemlerimizle
entegre edip verimliliği arttırmayı hedefliyoruz.

→ İstanbul, Bursa, Gaziantep’teki veri merkezlerimizin alt yapılarını iyileştirerek performanslı Sanko Private Cloud’u
devreye alırken bu veri merkezlerini birbiriyle entegre çalıştırarak iş sürekliliğini en üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. 

→ Dijitalleşmenin en büyük riski olan Siber Güvenlik alanında hem kurduğumuz yeni sistemler, sürekli takip ile
önlemler alırken, çalışanlarımızı sürekli bilgilendirerek bilgi güvenliği farkındalığını arttırmayı planlıyoruz.

SANKO
Holding’de
dijital
dönüşüm 

“İşletmesini yenilemeyenin,
  işletmesi sahibini yeniler.”

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

SANKO | 2020 FAALİYET RAPORU

Listeler
FORTUNE TÜRKIYE
YILIN İŞ İNSANLARI LİSTESİ
Aralık 2020

SANKO Holding Yönetim Kurulu 

Başkanımız Sayın Adil Sani Konukoğlu, 

Fortune Türkiye Dergisi’nin bu yıl

9.’sunu hazırladığı “Yılın İş İnsanları 

Listesi”nde ekonomiye katma değer 

sağlayan ve başarılı işlere imza atan 

yılın en başarılı iş insanları arasında

yer aldı. 

EKONOMİST DERGİSİ,
“ANADOLU’NUN EN ETKİN
50 İŞ İNSANI LİSTESİ
Temmuz 2020

Ekonomist Dergisi, “Anadolu’nun
En Etkin 50 İş İnsanı Listesi”nde 
bölgenin kalkınmasına verdiği 
ekonomik ve sosyal destekler
göz önüne alınarak SANKO Holding 
Onursal Başkanımız Sayın Abdulkadir 
Konukoğlu’na listenin zirvesinde
yer verildi. SANKO Holding Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın Adil Sani 
Konukoğlu ve SANKO Holding önceki 
dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Zeki Konukoğlu da listede yer aldı. 
Ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan 
grubumuz üretmeye ve ülkemize 
katkıda bulunmaya devam edecek.

İSTANBUL SANAYİ ODASI
“TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK
SANAYİ KURULUŞU 2019
ARAŞTIRMASI

İstanbul Sanayi Odası'nın

“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 

2019 Araştırması”nda (İSO 500)

SANKO Holding, 4 şirketiyle yer aldı: 

Sanko Tekstil, Çimko, Süper Film,

Sanko Enerji. SANKO Holding 

şirketlerinden Sanko Tekstil 96’ncı, 

Süper Film 217’nci, Çimko 257’nci, Sanko 

Enerji ise 356’ncı sıradan

listeye girdi. 

PLATIN GLOBAL 100

Platin Dergisi, IPSOS ile birlikte çalışarak 

uluslararası ticaret arenasında 

Türkiye'ye en çok katkı sağlayan

100 firmayı sıraladı. 

İmza attığı projeler ve yatırımlarıyla 

Sanko Tekstil, tekstil sektörünün

lideri seçildi. 

TİM “TÜRKİYE’NİN
İLK 1000 İHRACATÇISI 2019”
ARAŞTIRMASI
Temmuz 2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 

açıkladığı “Türkiye’nin İlk 1000 

İhracatçısı 2019” araştırmasında

Sanko Dış Ticaret sektörel sıralamada 

(Tekstil ve Hammaddeleri)

3. sırada yer aldı.

CAPITAL 500 ARAŞTIRMASI

Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen,

Türkiye’nin en büyük 500 özel şirketinin sıralandığı 

"Capital 500" araştırması sonuçları açıklandı.

Listede SANKO Holding, 6 şirketiyle yer aldı.

Şirketlerin 2019 yılı cirosu baz alınarak yapılan 

araştırmaya ilişkin değerlendirmeye göre,

listede Sanko Tekstil İşletmeleri 118’inci, Sanko

Pazarlama 266'ncı, Sanko Dış Ticaret 278'inci,

Avnet (Tech Data) 351'inci, Çimko Çimento ve

Beton 418'inci, Süper Film Ambalaj 480'inci sırada

yer aldı.
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Bizi takip edin.
Teknolojinin hızla ve sınır tanımadan gelişip değiştiği, rekabetin giderek yükseldiği 
günümüzde, kurumlar için iletişimin önemi de her geçen gün artıyor. 21. yüzyılın
en etkili iletişim araçlarından sosyal medyada iletişim yönetim stratejimizin temelini 
SANKO Holding olarak özgün, yeni iletişim ortamlarını ve dijital dünyanın yeniliklerini
uygulayan çatı marka olma hedefiyle oluşturduk. 

SANKO
Holding 
kurumsal
sosyal medya
hesaplarımız
açıldı.

DİJİTAL İLETİŞİM

@sankoholding @sankoholding Sanko Holding

Sanko Holding Sanko Holding
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Isin hil�idurustluktur.
S A N İ  K O N U K O Ğ L U
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