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SANOFI ÇALIŞANARININ ÇOCUKLARI 23 

NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK 

BAYRAMINI OFİSTE HEP BİRLİKTE 

KUTLADILAR 

 
 

İlaç sektöründe öncü rol oynayan Sanofi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı kapsamında 24 Nisan Pazartesi günü çalışanlarının çocuklarını merkez 

ofisinde ağırladı. Kurumsal değerlerini çalışanlarının değerleri ile harmanlayan 

Sanofi, çocukların hem anne/babalarının çalışma ortamlarını görmelerini hem 

de festival tadında keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.  

 
 

Sanofi, tüm çalışanları ile hayatı daha kaliteli ve yaşanabilir kılmak için tıpta yenilikçiliğin 

sınırlarını keşfediyor, hastalıkları önlüyor ve sağlık bakımına erişimi iyileştirmek için 

faaliyetlerini sürdüren dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer almaktadır. Her 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlediği geleneksel “Sanofi Çocuk Günü” 

kapsamında bu yıl 24 Nisan Pazartesi günü çalışanlarının çocuklarını merkez ofisinde 

ağırladı.  

 

Çalışanların, kendilerini şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak hissetmeleri için özel 

ayrıcalıklar sunan Sanofi, çalışanlarına olduğu kadar çocuklarına da değer veriyor. Bu 

anlayışla hareket eden Sanofi, çocukların anne/babalarının çalışma ortamını görmelerini 

sağlarken bir yandan da en özel günlerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı’nda birbirinden eğlenceli aktivitelerle yüzlerini güldürdü.  

 

Sanofi, 23 Nisan’ı çalışanlarının çocukları ile kutladı  

 

Oyunlar, gösteriler, aktiviteler ve lezzetli yiyeceklerin olduğu bir atmosferde, yüz boyama, 

seramik boyama, kukla, resim boyama ve bilim atölyeleri gibi çocuklara özel farklı aktiviteler 

düzenlendi.  

 

Yapılan aktivitelerle keyifli zaman geçiren çalışan ve çocuklarına aynı zamanda “Sanofi 

Pasteur’ün desteğiyle Biyolog Hilal Şahin eşliğinde “Aşı Bilgilendirme ve Farkındalığı 

Artırma” programı ile çocuklar ve aileleri aşı ve aşılanma hakkında bilgilendirildi.  
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Sanofi, tüm dünyada, çalışanlarının çocuklarına sağlık ve eğitim desteği veriyor 

 

Sanofi, tüm dünyada ve Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle çocukları 

destekleyen bir şirkettir. 1993 yılında zor durumda olan çalışan çocuklarına sağlık, eğitim ve 

aile yardımı desteği vermek amacıyla şirket yapısından ayrı olarak Fransa’da kurulan 

Enfants de Sanofi Derneği, Sanofi’nin faaliyet gösterdiği her ülkede aktif olarak faaliyet 

gösteriyor. Bu dernek, problem ne olursa olsun tıbbi engelli ya da eğitim zorluğu içindeki 

çocuklara maddi destek sağlıyor.  

 

Türkiye’de kuruluşundan bu yana toplam xx çocuğa bireysel destek veren Enfants de Sanofi 

bugüne dek 350,000 Euro bütçeyi Türkiye’de çalışan çocukları için kullanmıştır. Türkiye’de 

daha çok engelli çocuklar ve özel eğitim ve rehabilitasyon ihtiyacı olan çocuklara destek olan 

dernek, tüm yardımlarını aileye ve çocuğa özel olarak sunmaktadır. Çalışanlarının katkısı ile 

çeşitli aktivitelerle bugüne kadar 5500 Euro bağış toplanmıştır. Enfants de Sanofi Derneği 

aynı zamanda Türkiye’de kolektif organizasyonlar için çeşitli desteklerde bulunmuştur, Sanofi 

Çocuk Günü için de maddi destekte bulunmuştur.  

 

Çalışanların katkısı ile çeşitli kampanyalar ve sosyal aktivitelerle yıl boyunca derneğe bağış 

için destek sağlamaktadır. Bu sene kurumsal sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırmak ve 

derneğe destek olmak amacıyla tüm merkez çalışanlarının katıldığı Sanofi Aile Günü’n de 

geleneksel Sanofi pazarı düzenlenecektir. Çalışanlar tarafından hazırlanan ve temin edilen 

hediyelik eşya, el sanatları ve çeşitli objelerin satışı yapılarak tüm gelir Enfants de Sanofi’ye 

bağışlanmaktadır. Ayrıca haftada bir gün öğle saatlerinde yapılan yoga derslerine 

katılımcıların katkısı ile derneğe bağış sağlanmaktadır. Merkez ofisteki kafede bulunan iki 

adet masaj koltuğu ve langırt oyunu ile de derneğe bağış elde edilmektedir. 

 

 

Sanofi hakkında 

Sağlıkta global bir lider olan Sanofi hastaların ve tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda tedavi çözümleri 

keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi’nin güç kaynağı olan alanlar şunlardır: Diyabet çözümleri, 

beşeri aşılar, yenilikçi ilaçlar, tüketici sağlığı, gelişen pazarlar ve Sanofi Genzyme. Sanofi, Paris 

(EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir. Detaylı bilgi için 

www.sanofi.com.tr  

 

 

 

http://www.sanofi.com.tr/

