
 

İnsan Kaynakları Bülteni MAYIS  2021

SAYI-05

11-18-25 Mayıs 2021 tarihlerinde  Kahve 

Toplantıları ve 26 Mayıs 2021 tarihinde 

TL ve GL toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantı raporlarına panolarımızdan 

ulaşabilirsiniz.

. 

2. Endüstriyel İlişkiler

1. 10. Yılını Dolduran Personelimiz

Firmamızda 10. yılını dolduran personelimiz Tuncay Yürür'e 

emeklerinden dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını 

dileriz.

5. Önemli Hiyariler

3. Aramıza Katılan Kişiler 
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6. Eğitimler

Kalite konusunda önemli hiyariler vererek problemlerin oluşmasını 

önleyen çalışanlarımıza teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

6-7 ve 20-21 Mayıs tarihlerinde Plant bölümünde Tavan Vinci Eğitimi verildi. 

PC bölümüne 17 Mayıs'ta Tedarik Zinciri Yönetimi  ve 6-7 Mayıs'ta Satın 

Alma bölümüne Müzakere ve Pazarlık Eğitimleri 

online olarak verildi. 
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4. Bayram Töreni

11.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen Bayram 

Töreni'nde İnsan Kaynakları Müdürü'müz 

Kadir Bey ve Başkanımız Hirano-san konuşma 

yaptılar. İş çıkışı ise çalışanlarımıza çikolata 

takdim edildi.

Sango grubunun faaliyetlerine başlangıcının 93. yılını ve resmi kuruluşunun 71. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu kıdemli 

meslektaşlarımın olağanüstü çalışmaları ve  onları devralan siz değerli çalışanlarımızın çabaları sayesinde, ayrıca Toyota başta olmak üzere 

müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin büyük destekleriyle olduğunu düşünüyorum.Hepimizin bu tür bir minnettarlık duygularımızı unutmadan, 

günlük işlerimize devam etmenizi istiyorum.Sizinle birlikte kârlı hale getirmek için güç birliği yapıp çalışmak istiyorum. Sahiplik bilinciyle orta 

ve uzun vadeli çalışmaları düşünmemiz gerekiyor.

"Çevrenin Sango’su』olarak, hem isim hem de gerçek anlamda tanınması için, çevre dostu ürün geliştirmemiz ve üretim 

faaliyetlerinde gelişmemiz için zamanın geldiğini düşünüyorum.Çevre teknolojisinin geliştirilmesi yollarıyla, bağlanmanın ve genişletmenin 

gelecek vizyonumuzun bir anahtarı olacağını düşünüyorum.

Son olarak, sene başında talep ettiğim ”kendinizi değiştirin, şirketi değiştirin” i bir kez daha derince düşünmenizi istiyorum.

Tekrarlamış olacak, fakat ”Birer birer bizlerin gelişimi”, “Meydan okuma (Challenge)” ve “Takım çalışması”, bu 3 bakış açısıyla, her birini 

düşünerek hareket edilmesini bekliyorum.

7. Sango Kuruluş Yıldönümü Başkanımızın Mesajı

Başkan

Kozo Tsunekawa


