Sarkuysan, topluma ve çalışanlarına sağladığı
sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor...
Sarkuysan İlköğretim Okulu

Sarkuysan, topluma ve çalışanlarına karşı sosyal sorumluluklarının bilinci içinde
birçok alanda gönüllü olarak projeler üretiyor ve bu projeleri hayata geçiriyor.

S

arkuysan A.Ş. topluma; eğitim, kültür, sağlık, çevre,
tanıtım, diyanet, üniversite ve sivil toplum kuruluşları
ile ilişkiler konularında sosyal sorumluluk projelerine
devam ederken, çalışanları için kurumsal kutlamalar,
kuruluş yıldönümü kutlaması, müzik, spor ve sosyal aktiviteler düzeniyor ve bu etkinliklerini Sarkuysan Gazetesi, Ailemizden Haberler ve
Günaydın Bültenleri ile çalışanlarına duyuruyor.
- Sarkuysan, yaptırdığı okullarla eğitime destek veriyor
Fabrikanın bulunduğu bölgenin bağlı olduğu Gebze’de büyük ihtiyaç duyulan modern bir lisenin yapımı şirket tarafından üstlenilerek
01.11.1986 tarihinde öğretime açıldı ve daha sonra 1991 yılında büyütülerek derslik sayısı 22’den 33’e çıkartıldı. Sarkuysan A.Ş. her yıl
Sarkuysan Lisesi’nin bakımını yapıyor. Sarkuysan A.Ş. ayrıca, Sarkuysan Lisesi işbirliği ile her yıl Atatürk haftasında (10-17 Kasım)
Atatürk’ün görüş, düşünce ve eylemlerine yönelik okul öğrencilerinin
katılabildiği ödüllü kompozisyon yarışması düzenliyor.
Sarkuysan A.Ş.’nin sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan

Darıca bölgesinde yaptırdığı Sarkuysan İlköğretim Okulu 06 Ekim
2009 günü açıldı. ‘Sarkuysan İlköğretim Okulu’ 4 bin m2 kapalı alanda, 2 ana sınıfı, oyun odası, 32 dersliği, modern laboratuvarları ile
bin 60 öğrenci kapasiteli. Modern donanımı içinde özürlü asansörü de
bulunuyor. Binanın yapımında ve donanımında her şeyin en iyi şekilde
olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadı.
Gölcük ilçesinde hasarlı Dumlupınar İlköğretim Okulu’nun yeniden
yapımında Sarkuysan A.Ş. de bir sınıfın maliyetini karşıladı.
- Öğrenci bursları ile başarılı öğrenciler destekleniyor
Sarkuysan A.Ş., çalışanlarının yüksek öğrenim kazanan çocuklarına vermiş olduğu bursla bugüne kadar 181 kişi hayata atılmış olup
halen 57 öğrenci de eğitimine devam ediyor. Bu burstan ayrıca Sarkuysan Lisesinden mezun, üniversiteyi kazanan başarılı öğrenciler de
yararlanıyor.
Çalışanların gönüllü katkı payları ile oluşturdukları gönüllü fondan
başarılı ancak maddi imkanları kısıtlı üniversite öğrencilerine burs veriliyor. Bugüne kadar bu fondan 180 öğrenci yararlanarak iş hayatına atıldı, 64 öğrenci de okullarına
devam ediyor. Şirketimiz meslek liselerinde okuyan
öğrenciler ile mühendislik dallarında eğitim
gören üniversite öğrencilerine staj yapma
imkanı tanınıyor. Ayrıca AIESEC
ve İAESTE gibi uluslararası
kuruluşların öğrenci değişim programlarından öğrenci
alınıyor.
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Sarkuysan Lisesi



- Sarkuysan, Frej Han’ı restore edip, kültür mirasına
armağan etti
Sarkuysan A.Ş.’nin, uzun yıllar Genel Müdürlük binası olarak kullandığı Şişhane’deki asırlık, 2’nci derecede tarihi eser olan Frej Han’ı
aslına uygun restore ederek bu muhteşem yapıyı kültür mirasımıza
armağan etti.
- Sarkıysan, sağlık kurluşlarına her yıl tıbbi cihaz
bağışında bulunuyor
Sarkuysan yılbaşlarında dağıtılan eşantiyonları kaldırarak bunun
bütçesiyle 16 yıldan bu yana her yıl bir veya birkaç sağlık kuruluşuna
acil gereksinim duyulan tıbbi cihaz bağışı yapıyor.
Bugüne kadar İstanbul ve Kocaeli bölgesinde onlarca devlet vakıf
hastanelerine çok değerli tıbbi cihazlar hibe edildi.
- Tüm çalışmalarda doğaya saygı esas alınıyor
Sarkuysan, tüm faaliyetlerinde doğaya saygıyı esas alıyor. Bu çerçevede her türlü atıklar ve baca gazları, çağdaş çevre yatırımlarla,
zararsız hale getiriliyor. Sarkuysan çeşitli sivil toplum örgütlerinin
ağaçlandırma çalışmalarına sponsor olarak katkıda bulunuyor.
Ayrıca Sarkuysan 25. yıldönümünü kutladığı 1997 yılında Gebze
Belediyesi işbirliği ile bu bölgede bin 500 yetişmiş çam ağacından
oluşan bir ağaçlandırma projesini realize etti.
- Sarkuysan uluslararası organizasyonların ev sahibi
Sarkuysan kendi alanında çeşitli uluslararası organizasyonlarda
aktif görev almakta bu organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Ayrıca
Sarkuysan Avrupa Birliğince desteklenen, Elektrik Enerji Kalitesi ve
Güvenirliliği alanında çalışmalarda bulunan ‘Avrupa Bakır Enstitüsünün’ Türkiye koordinatörü olarak enerji ve telekomünikasyon alanlarında faaliyet gösteren 5 bin 500 kuruluşa sürekli teknik yayın ulaştırıyor, kamuoyunun bilgilendirilmesinde etkin rol oynuyor.
- Sarkuysan’ın inşaa ettiği modern camii, Diyanet İşleri
Başkanlığı’na verildi
1994 yılında fabrikanın bulunduğu çevrenin ihtiyacına uygun olarak külliye şeklinde çağdaş, her türlü konfora sahip modern bir camii
yapılarak Diyanet İşlerine Başkanlığı’na verildi.
- Sarkuysan, sivil toplum kuruluşlarını destekliyor
Sarkuysan çeşitli alanlarda üniversitele işbirliği yapıyor, projeler
geliştiriyor ve özgün projelere destek veriyor.
Sarkuysan; topluma faydalı faaliyetlerde bulunan çeşitli sivil toplum örgütlerine doğrudan bağış yapıyor veya etkinliklerine katkıda
bulunuyor.
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- Üretime Geçiş Yıldönümümleri ‘Sarkuysan Bayramı’
olarak kutlanıyor
Sarkuysan’ın Üretime Geçiş Yıldönümleri ‘Sarkuysan Bayramı’
olarak kutlanıyor. Bu özel günde; şirkette 5’inci, 15’inci ve 25’inci
yılını dolduranlara plaket ve armağan veriliyor. Ayrıca bu bayramda şirketin kuruluşundan vefatına kadarki 30 yıllık sürede Yönetim
Kurulu Başkanı olan Cihan Bektaş adına 4 dalda oluşturulan başarı
ödüllerinin sahipleri açıklanarak ödüllendiriliyor. Ödül; idari, teknik,
öneri ve mavi yakalılar kategorisinde veriliyor. Her yıl Mayıs ayı içinde yapılan Genel Kurul sonrasında ortaklarla Hasbahçe’de kuruluş
yıldönümü kutlanıyor. Yapılan kutlamalarda, Türk Müziği Korosu
da konser veriyor. Sarkuysan çalışanlarından arzu edenlerin katıldığı
Türk Müziği Korosu bulunuyor. 15 yıllık bir geçmişi bulunan koro her
yıl personele ve halka açık konserler veriyor. Bunun yanında yine çalışanların katıldığı Modern Dans etkinliği çalışmaları yapılıyor.
- Erkekler Masa Tenis Takımı, Türkiye’yi temsil ediyor
Sarkuysan Erkekler Masa Tenis Takımı ‘Türkiye Masa Tenisi Süper Liginde’ mücadele ediyor ve 1991 den bu yana sıklıkla ülkemizi
Avrupa Kupa Galipleri Turnuvasında temsil ediyor. Arzu eden bayan
çalışanlar da haftada 3 gün öğle tatillerinde plates dersi almaktadırlar.
- Çalışanlar ve aileleri için sosyal aktiviteler düzenleniyor
Sarkuysan tarafından her 3 yılda bir çalışanların erkek çocukları
için yemekli programlı ve hediyeli Sünnet Düğünü yapılıyor. Şirkette
çalışanlar her yıl aileleri ile birlikte düzenlenen pikniğe katılabiliyor.
Piknik gün boyunca yemekli ve çeşitli eğlencelerle yapılıyor. Yılda bir
gün çalışanların eşlerinin fabrikayı ziyaret ederek bilgilenmeleri ve
ağırlanmalarını amaçlayan fabrika gezisi düzenleniyor. Genel Müdürlük binasının arka tarafında yer alan özenle yapılmış Hasbahçe’de
personel, öğle tatillerinde dinleniyor; bahçede tavla, satranç gibi çeşitli turnuvalar da düzenlenleniyor. Ayrıca çalışanlar öğle paydoslarında
konferans salonunda DVD’den müzik yayını, canlı performans gösterileri, kısa konferanslar izleyebiliyor.
- Şirket haberleri, gazete ve bültenler ile çalışanlara duyuruluyor
Şirket içinde oluşan haberlerin ve çeşitli faydalı yazıların toplandığı Sarkuysan Gazetesi, bir haberleşme aracı olarak çalışanlara,
müşterilere ve ilişki içinde olunan kişi ve kurumlara dağıtılıyor. Her 2
ayda bir çalışanların sosyal olaylarını duyuran, işe giren ve işten ayrılanların yer aldığı, öneri sisteminin son durumunu belirten, iş güvenliğine vurgu yapan ‘Ailemizden Haberler’ Bülteni çıkarılıyor. ‘Günaydın’ Bülteni her sabah bilgisayar ortamında mensuplarıa ‘Günaydın’
diyor. Bültende eğitici öyküler, güzel sözler vs. olup, personelin yeni
bir güne enerji dolu ve yüksek motivasyonla başlaması amaçlanıyor.

