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Avrupa Birliği
Çevre Mevzuatına
uyum sürecinde:

SARKUYSAN

A

vrupa Birliği çevre mevzuatına uyum sürecinin
başarıyla aşılması için Türk sanayini ağır mali
yükümlülüklere sokacak olan çevre yatırımlarında devlet - sanayi işbirliğine ihtiyaç bulunuyor. İMMİB Yönetim Kurulu Üyesi de olan Sarkuysan başından beri bu süreci hassasiyetle takip ederek anılan mevzuata
uyum çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.
Sarkuysan’ın misyon ve vizyonunu şekillendiren kalite
politikasında ‘doğaya saygılı olmak’ tüm faaliyetlerinde öncelikli bir hedef olarak benimseniyor.
Esasen üretim olan elektrolitik bakır ve mamulleri geri
dönüşümlü ve çevre dostu ürünlerdir. Çevreyle barışık bu
ürünlerin üretim proseslerinde de üst düzeyde bulunan çevre
duyarlılığının gereği olarak çok yüksek maliyetlerine rağmen
en son çevre teknolojileri kullanılıyor.

Bu çerçevede;

- Proses aşamalarında baca gazlarındaki toz emisyon değerleri hemen hemen sıfır mertebesinde bulunuyor. Bu değerler sensörler vasıtasıyla İl Çevre Müdürlüğü tarafından 24
saat takip ediliyor. Sarkuysan’ın en son bu amaçlı yapılan
ilave yatırımı 1 milyon euro seviyelerinde bulunuyor.
- Üretim proseslerinde oluşan sıvı atıklar kapalı devre ile
taşındıkları ‘endüstriyel atık arındırma tesislerinde’ tama-
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men doğaya zararsız hale getirilerek ISU hattına veriliyor.
- Katı atıklar kaynağında türüne göre ayrı ayrı toplanarak sadece lisanslı bertaraf kuruluşlarına veriliyor.
- Ergitme proseslerinde fuel oil vb. yakıtlar tamamen
terkedilerek sadece doğa dostu doğalgaz ile birlikte oksijen
kullanılıyor.
- Sarf malzemelerinde dönüşümlü ve yeniden kullanılabilir ürünlerin kullanılmasına özen gösteriliyor.
- Düzenlenen çevre bilincini geliştirici etkinliklere katkı
sağlanıyor. Sarkuysan, bu çerçevede ilkokul öğrencilerine
dağıtılan çevre eğitim kitapçığının basımına sponsor oldu.
Sarkuysan ayrıca ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlıyor.
- Çalışanlarına çevre bilincini yükseltici şirket içi eğitimler yapılıyor.
- Sarkuysan’ın sahip olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistem Belgesi ile Uluslar arası REACH, RoHS ve SVCH
yönetmeliklerine uygun kimyasal özelliklere sahip ürünlerin
üretildiği proseslerin; aynı zamanda çevreyi koruyan, çevre
ile dost bir yapıda olduğu belgelenmiş bulunuyor.
Sonuç olarak; Sarkuysan’ın şirket kültürünün bir parçası
olan ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılmasını amaçlayan çevre duyarlılığı, tüm faaliyetlerinde özenli bir şekilde
ön planda tutuluyor.

5 kıtada 50 ülkeye ulaşan dünya şirketi SARKUYSAN
‘En Büyük 500’deki yerini sağlamlaştırdı
Sarkuysan, ticari hayatımızın önemli merkezlerinden
olan Kapalıçarşı’da altın ticareti yapan sarraf ve kuyumcuların öncülüğünde, 1972 yılında kuruldu. İsmi, kurucularının mesleklerini ifade eden SARraf, KUYumcu ve SANatkar kelimelerinin ilk 3 harflerinin birleştirilmesinden
türetildi. Şirketin; ülkemizde tamamı halka açık çok ortaklı (tahminen 5 bin civarında ortak) ilk başarılı kuruluş
olarak, sanayileşme tarihimizde özel bir yeri bulunuyor.
Gebze ve Darıca bölgesinde sahibi olduğu 180 dönüm
arazide, 77 bin m2’yi aşan kapalı alanda 650 uzman personeli ile üretim yapan kuruluşun başlangıçta yıllık 10 bin
ton olan üretim kapasitesi, bugün yıllık 200 bin tonun üzerine çıkarak bir dünya ölçeğine ulaştı.
Sarkuysan; elektrolitik bakırdan mamûl katod, çubuk,
filmaşin, çeşitli çaplarda ve formlarda tel, yassı tel, profil,
kalay ve nikel kaplı tel, çok telli, bükümlü ve örgülü tel,
oksijensiz elektrolitik bakırdan mamûl gümüş alaşımlı çubuk, bakır boru, yivli bakır boru üretiminin yanında bakırlama ve kalay kaplı bakırlama üretimi yapıyor.

- 5 kıtada 50 ülkeye ihracat yapılıyor

Mamûlleri; elektroteknik, elektronik, motor, haberleşme, elektrik üretim ve dağıtımı, güneş enerjisi, ev cihazları, ölçü aletleri, savunma, otomotiv, kimya, inşaat-havalandırma ve sıhhi tesisat sanayilerinin standart girdisi
oluyor. Tüm faaliyetleri için TS EN ISO 9001 ve ISO /
TS 16949 Kalite Yönetim Sistemleri belgeleri olan ve
ürünlerinde ‘sks’ markasını kullanan Sarkuysan, yurtiçi
talebin önemli bir kısmını karşılıyor, üretiminin önemli bir
bölümünü de 5 kıtadaki 50’ye yakın ülkeye ihraç ediyor.
Sarkuysan çevreye olan sorumluluğunu ‘ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi’, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hassasiyetini de ‘OHSAS 18001 İş Sağlığı ve güvenliği’ belgeleri alarak tescil etti. Modern ekipmanlara ve deneyimli personele sahip Sarkuysan laboratuvarları, Türk Standartları
Enstitüsü’nün ‘Laboratuvar Belgesi’ne sahip bulunuyor.
Üretimde kullandığı makina ve tesislerin büyük bir
bölümünün imalatını bünyesinde gerçekleştiren ve ayrıca
üretimin güvenliği açısından büyük önem taşıyan elektrik
enerjisini ve kullandığı buharı üreten kojenerasyon tesisine
de sahip bulunan Sarkuysan 40 yıla ulaşan bilgi birikimini
ve deneyimlerini know-how olarak yurtdışına da satabiliyor. Bugün Avrupa’da üretilen binek ve ticari araçların
tahminen yarısında Sarkuysan teli kullanılmakta, uzun
yıllardır da ABD’deki uzay araştırma merkezi NASA’nın
ve son yıllarda uçak sanayilerinin tedarikçi kuruluşlarına
oksijensiz bakırdan üretilen tel ile nikel kaplı bakır tel veriliyor.

- Ege Serbest Bölgesi’ndeki tesislerde katma
değeri yüksek ürünlerin üretimi yapılıyor

Sarkuysan bir şirketler topluluğudur. Makine yedek
parça imalatı ve çevre koruma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Sarmakina A.Ş., otomotiv ve makina imalatı
sektörüne pik ve sfero döküm üretimi yapan Demisaş A.Ş.,
pazarlama ve satış şirketi Sarda A.Ş. ile emaye bakır tel
üreten Bemka A.Ş.’nin kurucularından Bektaş A.Ş. grup
içinde yer alan kardeş müesseselerdir.
Sarkuysan’ın yoğun ihracatı çerçevesinde ürünlerini
doğrudan pazarlamak üzere bu alanda çok önemli 2 ülke
olan İtalya’da bir şubesi ve ABD’de 2002 yılında faaliyete
geçen SARK-USA isimli satış ve pazarlama şirketi bulunuyor. 2009 yılında ABD’de kurulan SARK-WIRE isimli
şirket üretime başladı. Ayrıca, Ege Serbest Bölgesinde bulunan tesislerinde katma değeri yüksek ürünlerin üretimi
yapılarak ihraç ediliyor.
Sarkuysan mamûllerini ABD’ye uzun yıllardır ihraç etmekte iken yukarıda da belirtildiği üzere 2002 yılından
itibaren satışlarını doğrudan ABD’de kurulan SARK-USA
isimli şirketi üzerinden pazarlamaya başladı. Bu ülkede
pazar payının sürekli genişleme trendi içinde olması dolayısıyla pazarda daha uygun koşullar yaratmak üzere 2009
yılı sonundan itibaren New York-Albany’de SARK-WIRE
isimle kurulan şirketin tesislerinde üretim yapmaya başladı. Böylece Sarkuysan ABD’de doğrudan üretim yapan
öncü bir sanayi kuruluşu oldu.

- Sosyal sorumluluk projeleri önem taşıyor

Sarkuysan üretim faaliyetlerinin yanında sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor. Bu çerçevede; yaptırdığı Gebze’deki ‘Sarkuysan Lisesi’, Darıca’daki
‘Sarkuysan İlköğretim Okulu’ ve yüksek öğrenim yapan
öğrencilere verdiği karşılıksız burslar ile eğitime, Osmanlı
Mimarisi üslubunda külliye olarak yapılan Sarkuysan Camii ile diyanete, her yıl başında ayırdığı fonu bir sağlık
kuruluşumuzun acil tıbbi cihaz gereksinimine tahsis ederek
sağlığa, sıklıkla Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda ülkemizi başarı ile temsil eden masa tenisi takımı ile spora, çalışanlarından meydana gelen Türk müziği korosu ve modern
dans grupları ile sanata, oluşturduğu orman ve ağaçlandırma alanları ile çevreye, alanında uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak Türkiye tanıtımına katkıda
bulunuyor. Ayrıca Sarkuysan ‘Avrupa Bakır Enstitüsü’nün
Türkiye koordinatörü olarak enerji ve telekomünikasyon
alanlarında faaliyet gösteren 5 bin 500 kuruluşa sürekli
teknik yayın ulaştırıyor, kamuoyunun bilgilendirilmesinde
etkin rol oynuyor.

Odavizyon’un 71. sayısında
“5 Kıtada 50 ülkeye ulaşan
Sarkuysan”
haberinin resim altında
sehven
‘Sarkusyan’ yazılmıştır.
Düzeltir,
özür dileriz.
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