Pek ntaş A les n n Çok Değerl Üyeler ,
Hep m z n zorlandığı, d kkatle tak p ett ğ m z ve ancak yüzyılda b r yaşanan b r
salgın le mücadele ett ğ m z bu günlerde s zlere h tap etmek st yorum.
B r seney aşkın süred r devam eden pandem , alışkanlıklarımızı ve davranışlarımızı
değ şt rd . Moda tab rle ‘’yen normal ‘’ kavramını öğrenm ş olduk.
Bu süreçte 65 yıla doğru yaklaşan tar h m zden aldığımız güçle b rb r m ze bağlı
Özhan OLCAY

şek lde, desteğ m z

yoğun b ç mde h ssederek ve h ssett rerek çalışmaya,

üretmeye ve lerlemeye devam ed yoruz.
Yen atılımlarımız, büyüyen kapas teler m z, gen şleyen ek pler m z ve bu zor sürece rağmen lave yatırımlarımız
hedefler m z canlı tutuyor.
Ülkem zde çarkların dönmes n , hareketl l ğ n devam etmes n sağlayan ve b rl kte çalışmaya devam ett ğ m z, b z
terc h eden tüm değerl müşter ler m ze çok teşekkür ed yor, şler nde başarılar ve bereket d l yoruz.
Gecen n en karanlık anı, güneş n doğmaya başladığı andır. İnanıyorum k güneş doğuyor ve pırıl pırıl günler b zler
bekl yor.
S zlere ve kıymetl

a leler n ze başta sağlık ve huzur dolu günler, tüm paydaşlarımızla, çözüm ortaklarımızla,

tedar kç ler m z ve taşeron arkadaşlarımızla b rl kte başarılı ve hayırlı çalışmalar d l yorum.
Sevg ve Saygılarımla

“PEKİNTAŞ ŞİRKETLER
TOPLULUĞU,
1959 SENESİNDEN BU YANA,
İNŞAAT, İZOLASYON,
TURİZM, LOJİSTİK, DIŞ
TİCARET VE ENERJİ
SEKTÖRLERİNDEKİ
FAALİYETLERİNİ ÜLKEMİZ
SANAYİSİNE KATMA DEĞER
YARATARAK
SÜRDÜRMEKTEDİR.”

SAYFA 01

KİLOMETRE TAŞLARIMIZ
1959
PEKİN İNŞAAT LTD. ŞTİ . YÖNETİM KURULU
BAŞKANI SN. ÖZKAN OLCAY

1974

TARAFINDAN KURULDU.

PREFABRİKE YAPI ELEMANLARI ÜRETİMİNE BAŞLADI

1993
PEKİNTAŞ ÇELİK HASIR A.Ş. & PEKİNTAŞ
DIŞ TİCARET A.Ş. FALİYETLERİNE BAŞLADI.

1996
POLİÜRETAN VE TAŞYÜNÜ İZOLASYONLU
SANDWİCH PANEL ÜRETİMİ İÇİN
ALMAN VIAG HOLDİNG ORTAKLIĞINDA KURULDU

2000
GOLD STAR ÖDÜLÜ
VE ISO 9001:2000 SERTİFİKASI ALINDI.

2004
SOĞUK DEPO PANELİ ÜRETİMİNE BAŞLANDI.
EUROCOLD MARKASI TESCİL EDİLDİ.
QUALITY CROWN SERTİFİKASI & QCK 100 ÖDÜLÜ

2009

LAYIK GÖRÜLDÜ.

PEKİNTAŞ GROUP'UN 50. YIL DÖNÜMÜ

2013
PEKİNTAŞ GROUP VE SCHMID GROUP ORTAKLIĞI
İLE FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELİ ÜRETİMİ BAŞLADI.

2015
ANAHTAR TESLİM İNŞAAT PROJELERİ
GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN KURULDU.

2017
PREFABRİKE PANEL BİNA, KONTEYNER, ÇELİK BİNA,
MODÜLER VE TAŞINABİLİR YAPILARIN ÜRETİMİ VE EPC

2018

HİZMETLERİ İÇİN KURULDU.

ALUFORM PEKİNTAŞ VE BRUTİ-ING ARASINDA
UZUN VE SÜREKLİ BİR İŞBİRLİĞİNİN SONUCU

2019

OLARAK MAKEDONYA'DA SANDVİÇ PANEL
ÜRETİMİ İÇİN ORTAK GİRİŞİM OLARAK KURULDU.

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELİ ÜRETİM
KAPASİTESİ 250 MW'A ÇIKARILDI.

2020
YENİ NESİL SANDWICH PANEL ALUFORM PLATİNUM,
DAHA YÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİLİK İÇİN DOW V PLUS PERFORM

2021

YALITIM TEKNOLOJİSİ İLE TASARLANDI.

PEKİNTAŞ İNŞAAT DÜZCE'DE BULUNAN YENİ ÜRETİM
TESİSİ İLE SPESİFİK, HAFİF VE ÖNGERMELİ

2021

UHPC YAPI ELEMANLARI ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTTIRDI.

FABRİKA KAPALI ALANI 20.000 m² YE ÇIKARILDI.
ÜRETİM KAPASİTESİ 500 MW’A ULAŞTI.

SAYFA 02

Pek ntaş Ş rketler Grubu’nun b r üyes olan Pek ntaş Pek n İnşaat A.Ş. 1974 yılında Düzce’de kurulmuştur.
100.000 m² açık alan ve 35.000 m² kapalı alana sah p üret m tes sler nde, gen ş mak ne ve araç parkı le,
yüksek dayanımlı prefabr ke betonarme ve ön ger lmel yapı elemanları üret m yapılmaktadır. Büyük açıklıklı
köprü k r şler , çevre düzenleme elemanları ve şeh r mob lyaları le çel k hasır ve C&Z prof l g b çel k yapı
elemanları da mal ed lmekted r. Ayrıca anahtar tesl m olarak klas k betonarme, prefabr ke ve çel k b naların
tasarımı, üret m ve montajı h zmetler ver lmekted r.

BİLİŞİM VE DİJİTALLEŞME ADINA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI
KVKK doğrultusunda kurduğumuz novat f b l ş m alt yapısı, b lg güvenl ğ alanında yaptığımız ler teknoloj
yatırımları ve gel şt rd ğ m z etk n r sk anal z yöntemler le ç ve dış paydaşlarımıza yönel k kurumsal
sorumluluğumuzdan kaynaklanan b lg n n g zl l ğ n koruma kapas tem z, çok daha ler b r sev yeye
taşınmıştır.

TSE COVİD-19 GÜVENLİ ÜRETİM
BELGESİ ALMAYA HAK KAZANDI
Tüm prosesler m z , maks mum h jyen standartlarında yen den
düzenleyerek çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ett ğ m z bu
süreçte TSE tarafından gerçekleşt r len detaylı denet mler sonucunda
“Cov d-19 Güvenl Üret m Belges ” almaya hak kazanılmıştır.

SAYFA 03

ÜRETİM
KAPASİTEMİZİ ARTTIRIYORUZ

Düzce kampüsümüzdek üret m tes sler m zde, 3.920 m² kapalı alana sah p yen b r üret m b nası yapımına
başlanmış ve 2021 yılının lk yarısında tamamlanması planlanmıştır.

En ler üret m teknoloj ler kullanılarak kapas tem z arttırmayı hedefled ğ m z yen b namızda, sürekl
gel şen ve değ şen müşter talepler doğrultusunda, talepler n de ötes ndek ht yaçları göreb lmek ve bu
ht yaçlara en y şek lde cevap vereb lmek ç n var gücümüzle çalışmaya devam edeceğ z.

SAYFA 04

REFERANSLARIMIZDAN

B PLAS DOSAB / BURSA

Bursa Dem rtaş Organ ze Sanay Bölges ’nde bulunan, otomot v sektörünün en büyük
tedar kç ler nden b r olan B Plas f rmasının boya ve enjeks yon fabr ka nşaatı tamamlanmıştır.

B PLAS A.Ş.
TOPLAM KAPALI ALAN : 35.000 m²

SAYFA 05

REFERANSLARIMIZDAN

AYCAN GIDA 4 / DÜZCE

Düzce’de bulunan, Türk ye’n n hracat şamp yonlarından b r olan Aycan Fındık Entegre Tes sler n n
nşaatı tamamlanmıştır.

AYCAN GIDA
TOPLAM KAPALI ALAN : 5.600 m²

SAYFA 06

REFERANSLARIMIZDAN

YORGLASS / ÇERKEZKÖY

Tek rdağ Çerkezköy Kapaklı Organ ze Sanay Bölges ’nde bulunan, cam şleme tes sler
nşaatı anahtar tesl m olarak tamamlanmıştır.

YORGLASS
TOPLAM KAPALI ALAN : 18.000 m²

SAYFA 07

REFERANSLARIMIZDAN

FUTURAPET / DÜZCE

ENGİN Grup’a a t, Düzce Gümüşova Organ ze Sanay Bölges ’nde bulunan araz de,
Futurapet Plast k Atık Ger Dönüşüm fabr kası nşaatı anahtar tesl m olarak
tamamlanmıştır.

FUTURAPET
TOPLAM KAPALI ALAN : 12.000 m²

SAYFA 08

Aluform Pek ntaş, ülkem z n köklü sanay kuruluşlarından Pek ntaş Ş rketler Topluluğu'nun b r üyes olarak,
1996 yılında Alman Sanay dev VIAG le b rl kte ortaklık yapılarak kurulmuş olup; 1998 yılından t baren %100
Türk sermayes kontrolünde büyümeye devam etmekted r.
PIR(Pol zos yanurat) ve Taşyünü dolgulu sandv ç panel hatları le soğuk depo panel ve tek kat trapez hatlarını
tek çatı altında toplayan tes s m z, Düzce’de 180.000 m² alan çer s nde, 42.000 m² kapalı alanda h zmet
vermekted r.

SAYFA 09

SÜRDÜRÜLEBİLİR

SANDWICH PANEL
VE YENİ YAPI TRENDLERİ

ÇEVRECİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ

M marlar ve mühend sler malzeme seçerken daha kal tel , y yalıtım değer ne
sah p, enerj ver ml l ğ yüksek, çok daha uzun ömürlü, çevrec ve yangına
dayanıklı malzemeler kullanmak stemekted r. Sürdürüleb l rl k ve enerj

YANGIN GÜVENLİĞİ

ver ml l ğ

b naların temel unsuru hal ne geld

ve

nşaat değer z nc r

NÖTR KARBON

B rçok ülkede, karbon salınımını sıfırlaması/azaltması amaçlanan yen yapı

çer s nde bu konuya olan lg artmaya başlamıştır.

standartlarına LEED v4, BREEAM g b

yeş l b na konseyler

öncülük

etmekted r. Bu gel şen ve değ şen talepler doğrultusunda, dünyanın en büyük
k mya sanay

ş rketler nden b r

olan DOW

le VPLUS Perform™

teknoloj s n kullanarak Aluform Plat num’u gel şt rd k.
PIR V LINE

Bu teknoloj

sayes nde; üstün yangın güvenl ğ , %20’ye varan enerj

ver ml l ğ , ısı zolasyonunda %15’e varan y leşme le daha sürdürüleb l r
malzeme ve güçlü zolasyon standartları sağlamaktayız.
PIR S LINE

YENİ ÜRÜNLERİMİZ HAKKINDA
Aluform Pek ntaş artan talepler doğrultusunda hem detay çözümler n hem de

PIR 2G LINE

daha modern üret m tekn kler n yakından tak p ederek kend s n sürekl
gel şt rmekted r. Bu kapsamda hem PIR hem de taşyünü üret m hatlarımızda
2021 yılı t bar yle ürün yelpazem ze 6 farklı formda çatı ve cephe paneller
ekled k. Yen ürün gamımızdak “Qu ck F x çatı panel ”; gerek g zl v dalı

PIR 4G LINE

çatı s stem olması, gerek alt sac kenet detayı, gerekse fotovolta k (PV)
güneş enerj s modüller ne %100 uyumlu olması sebeb yle b r çok farklı
özell ğ bünyes nde barındıran paneller m zden b r s d r.
D ğer 5 form, cephe paneller m zde yüzey alternat fler oluşturması ç n

QUICK FIX

tasarlanmış ürünlerd r.
Bu ürünler m z aşağıda bel rt lm şt r:
PIR (Poly socyanurate) “V L ne g zl v dalı cephe paneller ”
PIR (Poly socyanurate) “S L ne g zl v dalı cephe paneller ”

TAŞYÜNÜ 2G LINE

PIR (Poly socyanurate) “2G L ne g zl v dalı cephe paneller ”
PIR (Poly socyanurate) “4G L ne g zl v dalı cephe paneller ”
TAŞYÜNÜ “2G L ne g zl v dalı cephe paneller ”

SAYFA 10

SAYFA 11

REFERANSLARIMIZDAN

KONVEYÖR A.Ş./MANİSA

Dünya çapında ev aletler ve otomot v endüstr ler ç n soğutma / HVAC s stemler nde sıvı taşıyan
b leşen ve parçaların üret m n n yapıldığı tes ste Aluform Plat num PIR Çatı ve cephe paneller terc h
ed lm şt r.

D

KONVEYÖR A.Ş.
TOPLAM ALAN : 35.000 m²

SAYFA 12

REFERANSLARIMIZDAN

B PLAS / SAKARYA

Yerl ve yabancı otomot v sanay ne yönel k plast k enjeks yon ve ekstrüzyon üret mler
yapılan tes ste Aluform Plat num PIR Çatı ve Cephe paneller terc h ed lm şt r.

D

B PLAS A.Ş.
TOPLAM ALAN : 50.000 m²

SAYFA 13

REFERANSLARIMIZDAN
22 AĞUSTOS 2019

UGAN ENERJİ / GEBZE

Ugan Enerj D lovası projes nde Alurockwool SecretF x Cephe paneller m z terc h ed lm şt r.

UGAN ENERJİ
TOPLAM ALAN : 25.000 m²

SAYFA 14

Schm d Pek ntaş Enerj A.Ş., 2014 yılında Pek ntaş ve Schm d Grup ş rketler ortaklığı le kurulmuş olan b r
Fotovolta k (FV) güneş panel üret c s d r. Schm d Group, 150 yılı aşkın geçm ş le dünyada güneş enerj s
sektörünün öncüsü ve l der ek pman üret c s d r. Pek ntaş Grubu se Türk ye’de nşaat sektöründe önde gelen
kuruluşlardan olup, özell kle endüstr yel b nalarda kullanılan sandv ç panel üret m nde l derd r. Pek ntaş
Enerj , sektörler nde l der konumda bulunan bu k güçlü grubun b rleşmes yle kurulmuş b r f rmadır.
Schm d Pek ntaş güneş panel üret m tes s Düzce’de 35.000 m² alan çer s nde, 12.500 m² kapalı alanda
h zmet vermekted r. Üret mde kullandığı üstün otomasyon teknoloj s le Türk ye’de fotovolta k güneş panel
üret m nde kal te farkı yaratmayı hedefleyen Schm d Pek ntaş, projelend rmeden, anahtar tesl m ne kadar
müşter ler ne h zmet sunmaktadır.

SCHMID PEKİNTAŞ GÜNEŞ PANELLERİ UKRAYNA’DA
Ukrayna’nın Mıkolay v ve Voznesensk bölgeler nde bulunan, toplam gücü 33,49 MWp olan k projede SCHMID
PEKİNTAŞ Güneş Paneller kullanılmıştır.

TOPLAM 66 MWP GÜCÜNDE İKİ BÜYÜK LİSANSLI PROJE İÇİN
PANEL TEDARİKİ TAMAMLANDI
SCHMID PEKİNTAŞ ENERJİ, Antalya’da bulunan ANTGES ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Küçükköy GES projes ç n 31,15
MWP ve FERGÜN ENERJİ 'ye a t Burdur - Çavdır’da bulunan, 35MWp güce sah p proje ç n toplam 66 MW
panel tedar k n başarıyla tamamlamıştır.

SCHMID PEKİNTAŞ
SERTİFİKASI ALDI

ENERJİ

AMERİKA’YA

İHRACAT

İÇİN

UL

SCHMID PEKİNTAŞ Amer ka’ya güneş panel hraç edeb lmek ç n gerekl olan UL sert f kasını almaya hak
kazanmıştır.

SAYFA 15

SCHMID PEKİNTAŞ ENERJİ
FABRİKASINI BÜYÜTEREK ÜRETİM
KAPASİTESİNİ İKİYE KATLAYACAK

Schm d Pek ntaş mevcut 12.500 m² olan kapalı alanını 20.000 m² ’ye çıkartmak ç n
nşaat çalışmalarına başlamıştır.
İnşaat sürec tamamlandıktan sonra, yapılacak olan yen mak ne yatırımları le Schm d
Pek ntaş
üret m kapas tes n 2021 yılı çer s nde k katına çıkartmayı
hedeflemekted r.

SAYFA 16

SCHMID PEKİNTAŞ ENERJİ
AMERİKA’YA
İHRACAT İÇİN
UL SERTİFİKASI ALDI
YENİ MÜŞTERİLER
ULUSLARARASI
REKABET
KAPASİTE ARTIŞI

SCHMID PEKİNTAŞ
mevcut TUV Rhe nland
ve TSE sert f kalarına ek olarak, Amer ka’ya güneş
panel hraç edeb lmek ç n
gerekl olan UL sert f kasını almıştır.
UL 61730-1 standardına göre test ed len
SCHMID-PEKİNTAŞ paneller , tüm testler başarıyla
geçerek bu zor sürec tamamlamıştır.

SAYFA 17

REFERANSLARIMIZDAN

GOROKHIVSKA / UKRAYNA

Ukrayna’nın Mıkolay v bölges nde bulunan, toplam gücü 15,63 MWp olan “GOROKHIVSKA”
Projes nde 48.096 adet SCHMID PEKİNTAŞ SPE-325 Monokr stal Perc güneş paneller
kullanılmıştır.

TIU ZELENYI HAI / VOZNESENSK /UKRAYNA

Ukrayna’nın Voznesensk şehr ne bulunan, toplam gücü 17,86 MWp olan “TIU ZELENYI HAI” projes nde
57.596 adet SCHMID PEKİNTAŞ SPE-310 Monokr stal Perc Güneş Panel kullanılmıştır.

SAYFA 18

REFERANSLARIMIZDAN

FERGÜN ENERJİ / BURDUR

Projede 89.744 adet SCHMID PEKİNTAŞ SPE-390 Mono Perc güneş paneller kullanılmıştır.
Bu tes ste yılda ortalama 42.000.000 kWh elektr k üret lmes öngörülmekted r. Bu üret m
le yılda 14.000 hanen n elektr ğ n n karşılanab lmes , yaklaşık 18.480.000 kg CO2
em syonunun engellenmes ve 2 m lyon ağaç kurtarılması beklenmekted r.

ANTGES ENERJİ ÜRETİMİ A.Ş./ ANTALYA

Projede 79.872 adet SCHMID PEKİNTAŞ SPE-390 Mono Perc güneş paneller
kullanılmıştır. Bu tes ste yılda ortalama 37.380.000 kWh elektr k üret lmes
öngörülmekted r. Yılda 12.460 hanen n elektr ğ n n karşılanab lmes , 16.447.200 kg
CO2 em syonunun engellenmes ve 1,5 m lyon ağaç kurtarılması beklenmekted r.
SAYFA 19

REFERANSLARIMIZDAN

NİĞDE GAZOZ / BURDUR

Türk ye’n n meşhur “NİĞDE GAZOZ” markasının fabr ka çatısında bulunan GES tes s nde
2.975 adet SCHMID PEKİNTAŞ - SPE 390 Monokr stal Perc güneş paneller kullanılmıştır.
N ğde OSB’de örnek teşk l eden bu proje le N ğde Gazoz fabr kası elektr k öz tüket m n
tem z enerj le karşılayacaktır.

NERMİN HANIM'IN ZEYTİNLİĞİ/ BALIKESİR

Havran/BALIKESİR’ de, kadın g r ş mc l ğ n n öneml örnekler nden b r olan Nerm n Hanım
Zeyt nl ğ ’ nde kurulan 147,2 KWp güce sah p çatı GES tes s nde, SCHMID PEKİNTAŞ - SPE
320 Monokr stal Perc Güneş Paneller kullanılmıştır.
SAYFA 20

REFERANSLARIMIZDAN

ALTINORFOZ GES / MERSİN

Mers n’de bulunan 190,08 kWp güce sah p Altınorfoz GES projes nde SCHMID PEKİNTAŞ
– SPE 320 Monokr stal Perc Güneş Paneller kullanılmıştır.

KONYA SELÇUKLU BELEDİYE BİNASI

Enerj tasarrufu ve enerj ver ml l ğ konusuna büyük önem veren Selçuklu Beled yes , bu
tes s le beled ye b nasının enerj tüket m n n %15’ n güneş enerj s le karşılayacak
duruma gelm şt r.
SAYFA 21

APCON 40 yıllık prefabr kasyon deney m , PEKİNTAŞ Grubu’nun 60 yıllık başarılı ve gururlu geçm ş le,
çel k prefabr ke yapı s stemler konusunda h zmet vermekted r.
APCON prefabr ke panel b na, konteyner, çel k b na, modüler ve taşınab l r yapılar, haf f çel k b nalar
başta olmak üzere çel k prefabr kasyon endüstr s nde gen ş b r ürün yelpazes ndek kalıcı, yarı kalıcı ve
geç c b na malatlarını; Türk ye ve çevres ndek üç kıta başta olmak üzere tüm dünyaya sevk etmekted r.
Fabr kalarımız, Ankara ve Düzce’de konumlanmakta olup; üret m n 320.000 m² açık ve 80.500 m² kapalı
alana sah p tes slerde ler teknoloj le donatılmış mak ne parkı ve üret m prosesler le gerçekleşt rmekted r.

2020 YILINDA DENETİMLERİMİZ

10 Ağustos 2020 tar h nde TUV AUSTRIA tarafından EN 1090 ve EN ISO 3834-2 ara denet mler yapıldı ve
başarı le sonuçlandı.
25-26-27 Ocak 2021 tar h nde SWISS tarafından ISO 9001 ve ISO 14001 yen den belgelend rme denet mler
ve ISO 45001 rev zyonu yapıldı ve başarı le sonuçlandı.

BİLİŞİM VE DİJİTALLEŞME

KVKK kapsamındak düzenlemeler ve uyumluluk sürec devam etmekted r.

COVİD-19 İLE MÜCADELE KAPSAMINDA
30 Ek m 2020 tar h nde A le, Çalışma ve Sosyal H zmetler Bakanlığı’nın teft ş ç n Cov d-19 le mücadele kapsamında
gerekl tüm önlemler alındı, fotoğraflandı ve lg l dokümanlar bakanlık le paylaşıldı. Denet m başarı le sonuçlandı.

BİZDEN HABERLER
2020 yıl sonunda ç denet mler ve yönet m gözden geç rme toplantısı yapıldı. Pol t kalar, hedefler, ç ve dış
hususlar, r sk ve fırsatlar bel rlend .

SAYFA 22

REFERANSLARIMIZDAN

MODÜLER HASTANE PROJESİ / IRAK

150 yataklı hastane kompleks projes nde, çer s nde 6 adet amel yathane ve yoğun bakım ün teler n n
bulunduğu, modüler s stem olarak %95 oranında üret m tes sler m zde montaj şler tamamlanmış
projem z n sahada devreye alma şlemler tamamlanmak üzered r.

PROJE YERİ: MUSUL/IRAK
TOPLAM ALAN: 2.258 m²
SAYFA 23

REFERANSLARIMIZDAN

BAKIM HANGARI / SUUDİ ARABİSTAN

L man operasyonlarının yürütülmes ç n kullanılmakta olan tır ve kamyonların bakım hangarı olarak
h zmet edecek yapının saha montaj şler tamamlanmıştır.

PROJE YERİ: CİDDE / SUUDİ ARABİSTAN
TOPLAM ALAN: 1.944 m²
SAYFA 24

REFERANSLARIMIZDAN

KAPTAN CONSTRUCTION/GÜRCİSTAN
GÜVENLİK KAMP BİNALARI PROJESİ

Atlı Sınır Güvenl ğ çalışanları ç n yatakhane, garaj, ahır, jeneratör ve ıslak hac m yapılarının saha
montaj şler tamamlanmıştır.

PROJE YERİ : GÜRCİSTAN
TOPLAM ALAN: 619.65 m²
SAYFA 25

ÖNCE
İŞ GÜVENLİĞİ

TÜM
ÇALIŞANLARIMIZIN
SAĞLIĞINI
KORUMAYI VE İŞ
GÜVENLİĞİNİ EN
ÜST DÜZEYDE
SUNMAYI
HEDEFLEMEKTEYİZ.

HEDEFİMİZ
SIFIR RİSK
SIFIR İŞ
KAZASI
MAKSİMUM
GÜVENLİK

SAYFA 26

PERSONEL EĞİTİMLERİMİZ VE
TOPLANTILARIMIZ
Yıllık eğ t m planımız çerçeves nde kal te, ş sağlığı güvenl ğ ve çevre
konularındak eğ t mler m z, hedefler m ze uygun şek lde gerçekleşt r lm şt r.
Zorunlu ve güncel meslek eğ t mler s steml b r şek lde tak p ed lerek, da ma

KALİTE,
İŞ SAĞLIĞI
GÜVENLİĞİ VE

ş n n uzmanı personeller le çalışma prens b m ze hassas yetle uyulmaktadır.
Bunun yanı sıra k ş sel gel ş m atölyeler m z le, çalışanlarımızın z h nsel,
duygusal ve f z ksel gel ş mler ne sürdürüleb l r katkılar sağlamak da b z m
ç n önem arz etmekted r.

ÇEVRE
KİŞİSEL
FARKINDALIK
ATÖLYESİ
SWOT ANALİZİ
EĞİTİMİ
AFET YÖNETİMİ
ÇEVRE
BİLİNÇLENDİRME
EĞİTİMLERİ

SAYFA 27

SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİMİZ
Pandem sürec neden yle eğ t mler ne evler nden onl ne olarak devam etmek
zorunda kalan dar gel rl öğrenc ler ç n Düzce Şıralık Vatan İlkokulu’na
tablet hed ye ed ld .

KURUMSAL
SOSYAL
SORUMLULUK
KAVRAMI,
KURULUŞLAR İÇİN
AYNI ZAMANDA
BİR DEĞER

Tuzla Beled yes ’ne, Yaşlılar ç n Huzurev , Hob Alanları, Ps koloj k Destek ve
Sağlıklı Beslenme Ün teler g b kompleks b r yaşam alanı projes

nşa

ed lerek h be ed ld .

YARATIMI
SÜRECİDİR.

BU DEĞERİN
SÜREKLİ
Düzce Az z ye İlköğret m

KILINMASI

Okulu'ndak öğrenc ler ç n,

ESASTIR

1200 m² kapalı alana sah p b r
spor salonu projes gerçekleşt r ld .

30 Ek m 2020 tar h nde
İzm r’de yaşanan deprem n
açtığı yaraları b r nebze olsun
haf fleteb lmek ç n İzm rl
depremzedelere erzak yardım
kol ler hazırlanarak gönder ld .

SAYFA 28

İSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜK
Büyükdere Cad. No:32 Pek ntas Plaza 34388
Mec d yeköy / İSTANBUL
Tel : +90 (212) 212 0 222 / 212 1 222
Fax: +90 (212) 266 30 91 - 275 24 10
PEKİNTAŞ FABRİKA
D-100 Karayolu Küçük Melen Mevk 81000 DÜZCE
Tel : +90 (380) 537 51 85 - 537 51 9
Fax: +90 (380) 537 52 53
ALUFORM FABRİKA
D-100 Karayolu İst ll Köyü Mevk 81000 DÜZCE
Tel : +90 (380) 537 53 43
Tel : +90 (380) 537 53 44
SCHMID PEKİNTAŞ FABRİKA
2.OSB 317. Ada 1.Parsel Cumhur yet Mah.
1.Cd. No:5 81600 Beyköy - DÜZCE
Tel : +90 (380) 790 01 55
Fax: +90 (380) 790 01 56
APCON FABRİKA
Anadolu Organ ze Sanay 9.Cadde No:3
Malıköy Temell - S ncan / ANKARA
Tel: +90 (312) 502 95 08
Tel: +90 (312) 502 87 12
Tel: +90 (312) 557 16 11

