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Geleneksel
Ödül Törenimiz

SÝYAH BEYAZ Fiap Altýn Madalya - Goutam PAL / Hindistan
"Gölgeli"

Bu yýl 4'üncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Orhan Holding Uluslar
arasý fotoðraf yarýþmasý'nýn ödül töreninde fotoðraf sanatçýlarý,
Devlet protokolü ve kalabalýk bir davetli gurubuyla bir
aradaydýk.
Orhan Holding olarak ortaklarýmýza ve çalýþanlarýmýza olan
sorumluluklarýmýz kadar toplumsal sorumluluklarýmýza her
zaman önem verdik. Sanat ve kültüre yaptýðýmýz
sponsorluklarýmýz ve eðitime verdiðimiz destekler ile her
zaman örnek olduk.

RENKLÝ Fiap Altýn Madalya - Duong Quoc Dinh / Vietnam
"Sabah Erkenden"

Sanata olan desteðimiz çerçevesinde, fotoðraf sanatý ile
buluþmamýz, 1999 senesinde, çalýþanlarýmýz arasýnda
düzenlediðimiz fotoðraf yarýþmasý ile gerçekleþti. Kýsa süre
içinde ulusal olarak düzenlemeye baþladýðýmýz fotoðraf
yarýþmasý, amatör ve profesyonel birçok fotoðrafçýmýz
tarafýndan ilgi gördü ve destek buldu.
Bu yýl dördüncüsünü, 3 ayrý dalda ( siyah/beyaz, renkli, dijital )
gerçekleþtirdiðimiz ve Uluslar arasý Fotoðraf Federasyonu (
FIAP ) ile Türkiye Fotoðraf Sanatý Federasyonu ( TFSF )
desteðiyle 'Su' konulu, Orhan Holding Fotoðraf Yarýþmasý'na
katýlým Vietnam'dan Ukrayna'ya, Hindistan'dan Rusya'ya kadar
dünyanýn ;
19 Ülkesinden
183 Sanatçý
1172 Fotoðraf ile yarýþmamýza katýldý.

DÝJÝTAL Fiap Altýn Madalya - Erol ÖZDAYI / Türkiye
"Tuz Gölü"
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23 Aralýk 2008-03 Ocak 2009 tarihleri arasýnda Tayyare Kültür
Merkezi'nde ve 19-25 Ocak 2009 tarihleri arasýnda ise Korupark
Shopping Center' da sergi halkýmýzýn izlenimine sunulacaktýr.
Her zaman her alanda olduðu gibi bu alanda da daha büyümek
ve daha iyiye gitmek hedefimizdir. Bu fotoðraf yarýþmasýný
dünyada takip edilebilir bir yarýþma yapýp, bütün Türkiye olarak
övünmek istiyoruz.
Bu yýl Seçici Kurul Üyeleri Fotoðraf sanatçýlarýmýz Siyah Beyaz
Baskýda Sn. Ara Güler ve Amerikalý Fotoðraf Sanatçýsý Ami
Vitale, Orhan Holding'i temsilen Sn. Necla Orhan, Renkli
Baský'da Yusuf Tuvi ve Ýzzet Keribar ve Sanat Danýþmanýmýz
Ýlhan Özer, Dijital Baský'da ise Prof. Dr. Ahmet Öner Gezgin,
Selda Salman Acar ve Orhan Holding'i temsilen ise Sn. Ayþegül
Orhan Donat uzun süren seçmelerde çok zorlanmalarýna
raðmen, katýlýmdan dolayý çok büyük coþku ve onur duyduk.

Rektörlük Teþekkür Plaketi

29 Kasým 2008 Cumartesi günü saat 15:00'da Orhan Holding
Teknik Oto binasýnda dereceye girenlerin ödül törenini
gerçekleþtirdik.

Sayýn Ýbrahim Orhan tarafýndan 1996 yýlýnda yaptýrýlan Uludað
Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji kliniði, Aðustos 2008 tarihinde
tüm ahþap kapýlarý, mobilyalarý, duvar boyalarý, elektrik
aksamýyla Oryapý aracýlýðýyla yenilenmiþtir. Yapýlan çalýþmalar
neticesinde Üroloji kliniði Uludað Üniversitesi'nin en konforlu
kliniklerinden biri olmuþtur.
Aralýk 2008 tarihinde Sayýn Ýbrahim Orhan'a deðerli
katkýlarýndan dolayý Üniversite Rektörü Prof Dr. Mete Cengiz ve
Üroloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof Dr. Bülent Oktay aracýlýðýyla
plaket verilmiþtir. Klinik çalýþanlarýna, hastalarýna daha iyi bir
mekan kazandýrmanýn ve yapýlan katkýlarla örnek olmanýn
mutluluðu içindeyiz.
Þule Kaya ÇALIÞKAN
ORYAPI
Mimar

03

Ekip Çalýþmasý Baþarýyý Getirdi

kez antrenmaný oluyor . Hiç üþenmez iþten sonra oðlaný
götürür, onu sahada bekler ve birlikte geri gelirler. Ve en
önemlisi asla iþini eve getirmez. Biz hiçbir zaman Tayfun' un
iþi ile ilgili bir þey duymadýk" diye cevapladý.
Ýþi ve ailesi dýþýnda neler ile ilgilendiðini soruyoruz. "En büyük
zevkim ava çýkmak. Orada doðada gezerken tüm stresimi
atýyorum ve motive oluyorum" diyerek cevaplýyor.
Tayfun Bey' in iþinde ve ailesindeki baþarýsý herkesi
imrendirecek gibi görünüyor. Sürekli baþarýnýn takým
çalýþmasýyla geldiðini söylüyor bize. Kendisi çok mütevazý olsa
da baþarýsý herkese örnek olmuþ bugüne kadar.
Son olarak gençlere neler söyleyeceðini soruyoruz. "Sürekli
ve istikrarlý olsunlar, takým çalýþmasý yapsýnlar" diyerek
söyleþimizi bitiriyoruz. Kendisine ve ailesine bize gösterdikleri
güler yüz ve ilgi için teþekkür ederiz.

Soðuk bir kýþ akþamýnda, dýþarýdan bile huzuru yansýtan iki katlý
bahçeli bir evin önünde karþýlýyor bizi Tayfun Saydut. En büyüðü
olan babaanneden evin en küçüðü torununa kadar herkes
samimiyetle; sanki yýllardýr görüþtüðümüz bir dost sýcaklýðýný
ilk anda yansýtýyorlar bizlere.

Arkadaþýmýz Serpil Soykan'ýn da Rol
Aldýðý 'Düdüklüde Kýymalý Bamya'
Ýsimli Oyunu Ýzledik

Gitmeden önce söyleþimizin hatlarýný belirlemek için Tayfun
Usta'yý tanýmak istedik. Firmasýyla görüþtüðümüzde "18 yýldýr
çalýþanýmýz ve bir aðabey gibi bahsederiz, gittiðinizde bunu
daha iyi anlayacaksýnýz ve göreceksiniz" dediler. Kendisiyle
söyleþiye baþladýðýmýzdan söylenenlerin ne kadar doðru
olduðunu anladýk.
"1991 yýlýnda bir tekstil firmasýnda çalýþýrken Aunde Teknik' e
þu anki yöneticilerim tarafýndan istendim. Ýnsanýn takdir
görmesi güzel, istediklerinde gururlandým, mutlu oldum.
Görüþmenin hemen ardýndan firmamda iþ baþý yaptým.
Baþlayýþ o baþlayýþ 18 yýldýr bir gün bile rapor kullanmaksýzýn
çalýþmalarýma devam ediyorum" dedi Tayfun Usta. Bir
firmada bu kadar uzun yýl özveriyle çalýþmak herkesin
yapabileceði bir þey olmadýðýný söylüyoruz kendisine, "Aunde
Teknik benim için Süper Lig de oynayan ve lider olan bir futbol
takýmý gibi bende o takýmýn bir bireyi olduðum için çok
mutluyum" diyerek açýklýyor iþine ve firmasýna olan baðlýlýðýný.
Firmasýyla olgunlaþmýþ Tayfun usta da firmasý ona eðitimler
aldýrmýþ, oda tecrübesini aktarmýþ. Sadece iþini yaparken ki
baþarýsý deðil; verdiði önerilerle de bugüne kadar firmasýný
sürekli kara geçirmiþ Tayfun Usta.
Ýþinde gösterdiði disiplin ve istikrarý ailesinde de görüyoruz.
Her ne kadar klasik bir söz olsa da "her baþarýlý erkeðin
arkasýnda bir kadýn vardýr" sözünün gerçekleþtiðini Saydut
Ailesinde görüyoruz. Saydut ailesinde Tayfun Bey' in eþi evini
en iyi þekilde çekip çeviriyor. Ýlköðretimde okuyan kýzlarý ve
Meslek Lisesinde okuyan oðullarýnýn eðitim hayatlarýnda
baþarýlý olmalarý için elinden geleni yapýyor. Ýþ dýþýnda Tayfun
Bey'i kendisine sorduðumuzda "Bize çok baðlý.. Oðlumuz
Mako Futbol takýmýnda Kaleci olarak oynuyor. Haftada birkaç

Yýldýrým Belediyesi, Adile Naþit Sahnesi'nde tiyatro eðitimi alan
kursiyerlerin sahnelediði ve arkadaþýmýz Serpil Soykan'ýn da
rol aldýðý ' Düdüklüde Kýymalý Bamya ' isimli oyun Dünya
Kadýnlar Günü adýna kadýnlara hitaben 1 Mart 2009 Pazar günü
Barýþ Manço Kültür Merkezi'nde sahnelendi.
Oyun, birinci perdesi ile izleyenleri kahkahaya keyifli dakikalar
yaþatýrken, ikinci perdesi ile hem güldürdü hem de
düþündürdü. Oyun, Yýldýrým Ýlçesi ve çevresi tarafýndan büyük
ilgi aldý.
Bu oyunda yer alan arkadaþýmýz Serpil Soykan'ý ve diðer emeði
geçen tüm amatör tiyatro grubunu baþarýlý performanslarýndan
dolayý tebrik ederiz.
Oyun, 22 Mart tarihinden baþlayarak 10 Mayýs tarihine kadar
her pazar Barýþ Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro severler ile
buluþacaktýr.
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Kýlýf Fabrikamýzda Yangýn - Deprem
Genel Bilgilendirme ve Ekip Üyeleri
Eðitimlerini Gerçekleþtirdik.

Ödül Törenlerimiz

Kasým ayýnda NOSAB Ýtfaiye Amirliði yetkilileri tarafýndan tüm
kýlýf fabrikasý çalýþanlarýmýza genel yangýn-deprem eðitimi
verildi. Her yýl firmamýz bünyesinde düzenlenen eðitimde
yangýnla mücadele, depremden korunmak için alýnacak
önlemler ve deprem esnasýnda yapýlmasý gerekenler
konusunda tüm çalýþanlarýmýzýn bilgilerinin tazelenmesi
saðlandý.

Kýlýf Fabrikamýzda;
Ocak-Þubat-Mart ve Nisan-Mayýs-Haziran dönemi milyonda bir
hata oranýnýn altýnda çalýþarak baþarýlý olan model
çalýþanlarýmýz ödüllerini aldýlar.

Firmamýz bünyesindeki yangýn söndürme ve tahliye ekipleri için
düzenlenen ve NOSAB Ýtfaiye Amirliði yetkilileri tarafýndan
verilen eðitimde, ekip üyesi çalýþanlarýmýzýn yangýnla mücadele
ve kullanýlacak araçlar konusunda kapsamlý olarak
bilgilenmeleri saðlandý. Eðitim sonrasýnda yapýlan yangýn
tatbikatýnda ise eðitimde aldýklarý bilgileri uygulama imkaný
buldular.

Burak Ceylan, Süleyman Koca, Ramazan Dað, Özgür Altýn,
Metin Kývrak, Ýlhan Akyüz, Halil Kürpe, Zahide Bayýrlý, Baise
Altýndiþoðullarý, Sultan Toso, Nurdan Gündüz, Dilek Çetin,
Derya Gültekin, Þebnem Ýlbeyi Topçu, Ýsmihan Dursun.

Milyonda Bir Hata Oranýnýn (PPM) altýnda çalýþanlar: OcakÞubat-Mart 316 Model Grup Nolu Baþlýk- Volvo Bantý
çalýþanlarý; Gülümser Þen, Recai Sýradur, Emine Alibey, Derya
Tebrizcik Nisan-Mayýs-Haziran BMW E90 Ön Minder Grubu
çalýþanlarý; Sevginar Öztürk, Gülbahar Hacýoðlu, Cihan Çiftçi,
Niyazi Ergün, Zeynep Asa, Nedim Karagöz, Güldeniz Mutlu
Orman.
Törende kýlýf firmamýzdan emekli olan çalýþanlarýmýz Ali Rýza
Or, Satýlmýþ Saðlam, Þaban Bozdemir, Ahmet Özer, Ferdiye
Ertürk, Nevriye Saitoðlu, Sabriye Dikme, Ayþe Kavalcý, Nebibe
Topçu, Bedriye Çaðlar, Naime Eser, Durdagül Yurtsever,
Mustafa Aydemir, Embiye Þen, Bedriye Korkmaz, Kerime
Akýncý, Huriye Güler, Þehri Güler, Nedret Çakýroðlu'na da
firmamýza yaptýklarý katkýlardan dolayý teþekkür edilerek
plaketleri takdim edildi.
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Kendilerine firmamýza katkýlarýndan dolayý bir kez daha
teþekkür eder, saðlýk ve mutluluklar dileriz.
Ayrýca törende, 2008 yýlýnda en fazla olumlu öneri vererek firma
baþarýsýna katkýda bulunan 3 çalýþanýmýza da ödülleri verildi.

Kýlýf Fabrikamýzda tüm çalýþanlarýmýzla
Firma Bazýnda Yangýn ve Deprem
Tatbikatý Yaptýk.

2008 yýlýnda en fazla olumlu öneriyi vererek birinciliði Ýsmail
Ateþ alýrken, ikinci Mithat Bodur üçüncü ise Ayka Aydýn oldu.
Törende bölümler arasýnda 2008 yýlýnda kiþi baþýna en fazla
öneri veren bölüm olan Lojistik bölümü çalýþanlarý da
ödüllendirildiler.
Kendilerine verdikleri öneriler ile firmamýzda saðladýklarý
katkýlardan dolayý teþekkür eder, önerilerinin devamýný dileriz.

Kumaþ Fabrikamýzda;
Haziran ayýnda düzenlediðimiz öneri ödül töreninde, 2008
yýlýnda en fazla olumlu öneriyi vererek birinciliði Fadime
Yýlmaz, ikinciliði Mehmet Ete alýrken, üçüncülüðü Mustafa Paça
ile Ahmet Belen paylaþtý.

Alýnan eðitimler sonrasýnda, kasým ayýnda firmamýzda her
vardiya için ayrý ayrý olmak üzere yangýn ve deprem tahliye
tatbikatlarý yapýldý.
Tahliye sirenlerinin çalmasýyla birlikte kýsa bir süre içerisinde
tüm fabrika çalýþanlarý toplanma noktalarýna ulaþtý.
Baþarýyla sonuçlanan tahliye tatbikatýndan sonra
çalýþanlarýmýz tekrar normal çalýþma düzenine döndüler.

Kadriye Nalbantoðlu, Þennur Kaya, Ramazan Þenol, Orhan
Sevinç, Þenol Torun, Murat Esin.

2008 yýlýnýn kiþi baþýna en fazla öneri veren bölümü olan Ýnsan
Kaynaklarý bölüm çalýþanlarý da törende ödüllerini aldýlar.
Kendilerine verdikleri öneriler ile firmamýzda saðladýklarý
katkýlardan dolayý teþekkür eder, önerilerinin devamýný dileriz.

Acý Kaybýmýz
Kumaþ fabrikamýzda Son Kontrol
Operatörü olarak çalýþan ve 24/11/2008
tarihinde vefat ederek aramýzdan
ayrýlan çalýþanýmýz Kamile Yiðit için
Allahtan rahmet; ailesine, yakýnlarýna ve
tüm Aunde Teknik ailesine baþsaðlýðý
diliyoruz.

Gülbiye Yýlmaz-Babasý, Murat Vural-Babasý, Sevda ÞenBabasý, Nevriye Mutlu-Babasý, Ali Turan-Annesi, Þükriye
Türkan Paçar-Babasý ve Dayýsý, Bahriye Yýlmaz-Babaannesi,
Bekir Ateþ-Dayýsý, Mürfet Durmaz-Dedesi, Saniye ÖzgürAmcasý, Gülsüm Karaca-Anneannesi, Þenay Týðlý-Anneannesi,
Rafet Kandemir-Dayýsý, Renginar Ýmamoðlu-Amcasý,
Fatmagül Yýlmaz-Amcasý, Kevser Alp-Kuzeni, Melike PolatDedesi, Songül Çiftçi-Dedesi, Nesrin Yýldýrým- Amcasý, Azize
Polat-Dedesi, Sevda Þen-Babasý, Naciye Musaoðlu-Dayýsý,
Ýsmail Altýnok-Yeðeni, Muazzez Sarý-Amcasý, Zübeyde TaþtanBabannesi, Leyla Civan-Anneannesi, Mercan BelindirKayýnvalidesi, Filiz Fýndýklý- Babannesi, Vehbiye Tungýr-Dedesi,
Betül Duman-Dayýsý, Murat Çülük-Babasý, Cafer ÝþseverDayýsý, Yalçýn Yýlmaz-Babasý, Ayka Aydýn-Yengesi
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BTSO'dan Ödül

BTSO üyeleri arasýnda, 'Ekonomiye Deðer Katanlar 2008' En
Yüksek Ýhracat sýralamasý 16.sý olarak firmamýz taktim
edilmiþtir.
Bu nedenle 24 Ocak 2009 tarihinde gümüþ plaket ve beratý
almaya hak kazanan firmamýz adýna Genel Müdürümüz Sayýn
Hakan Burucu, ödülümüzü Bursa Milletvekili Sayýn Hayrettin
Çakmak'tan almýþtýr.

Hat liderleri tarafýndan vardiya baþýnda yapýlýr, gerek
duyulduðunda Postabaþýlar da katýlýr.
Bir önceki günün deðerledirmesi içinde kalite problemleri,
üretim performansý,devamsýzlýk konularý yer alýr.
Gün içerisinde yapýlacaklar ise uygulanmasý gereken
aksiyonlar, günün üretim program bilgisi verilir.

TOP 5 Toplantýlarý
Üretimde ekip çalýþmasýný güçlendirmek ve hat içerÝsinde
iletiþimi iyileþtirmek için vardiya baþlangýcýnda AVETOS (Akýllý
Veri Toplama Sistemi) programý kullanarak TOP 5 toplantýlarý
yapýlmasý konusunda Postabaþý arkadaþlarýmýz hat üyelerine
eðitim vermiþtir.
TOP 5 toplantýsýnýn içeriði bir önceki günün deðerlendirilmesi
ve gün içerisinde yapýlacaklarýn bilgilendirilmesidir.

Ali Çoðurcu
- ( GIRL )
Fikriye Aydýn
- ( BOY )
Dilek Aydýn
- ( GIRL )
Azize Aksu
- ( GIRL )
Samiye Tarým
- ( GIRL )
Sevginar Erdem - ( GIRL )
Recep Koyun
- ( BOY )
Levet Gürþen
- ( GIRL )
Sadiye Erkaya
- ( GIRL )
Fatma Þenyavuz - ( GIRL )
Aylin Ersöz
- ( BOY )
Mürfe Özgür
- ( BOY )

Esra Sarýoðlu, Esin Vural, Serdar Aydýn, Ersin Demir, Taner
Seçilmiþ, Burcu Sarý, Hülya Bilgen
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Eðitim
Çalýþmakta olduðumuz yetkili firma tarafýndan beyaz ve mavi
yakalý personelimize'Yangýn; Sebepleri Ve Sonuçlarý' konulu
eðitim verildi.
Görsel sunumla desteklenen ve soru-cevap ile bitirilen bu
eðitimin ardýndan söndürme cihazlarýnýn kullanýmý konusunda
tatbikat yapýldý.

Çalýþkanlýk,firma deðerlerine baðlýlýk,öneri sistemine
katýlým,mesai arkadaþlarý ile uyum gibi kriterlere göre
deðerlendirmesini yaparak,ödüllendirdiðimiz
arkadaþlarýmýzýn isimleri þöyledir :
Metin ERDEM

(Döküm Ustasý)

Hüseyin HANÇER (Döküm Usta Yrd.)

- Temmuz
- Eylül

Doðum Günü Kutlamalarý
Satýn alma sorumlumuz Filiz BULUT'un 31.12.2008,Üretim
sorumlumuz Adem ÖREN ve Kalite sorumlumuz Semati
ÇELÝK'in 26.01.2009 tarihinde yeni yaþýný kutladýk.

www.eltaklima.com
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Bursa ve Karacabey Fabrikalarýmýzda
Yangýn Tatbikatý Yaptýk

16.10.2008 tarihlerinde Bursa ve Karacabey fabrikalarýmýzda
planlý yangýn tatbikatlarýmýzý gerçekleþtirdik.

Renault Üst Düzey Yöneticileri
Fabrikamýzý Ziyaret Etti

Kaizen Sunumu Yapýldý

22.10.2008 tarihinde çeþitli bölümlerden arkadaþlarýmýzýn
çalýþmalarý sonucunda oluþan iyileþtirme çalýþmalarý ile ilgili
Kaizen sunumu yapýldý. Hepsine gösterdikleri emek ve
çalýþmalar için teþekkür eder, baþarýlarýnýn daim olmasýný
dileriz.

16.10.2008 tarihinde Renault firmasýndan bir grup üst düzey
yönetici firmamýzý ziyaret ettiler. Genel müdürümüz Sn. Bekir
GÝRGÝN, müdürlerimiz ve mühendislerimiz fabrikamýzý
tanýttýlar. Sn. Hürkan DONAT'ýn da katýldýðý gezi sonrasýnda aný
fotoðrafý çekildi.

Karacabey Paslanmaz Boru Hattý

Sosyal Sorumluluk Plaketi Aldýk
Çocuklarýmýzýn gönüllü olduklarý
sporu desteklemek, sporlarýna
devam edebilmelerini saðlamak
ve baþarýlara imza attýklarýný
görmek adýna, tenis sporuyla
ilgilenen, ilköðretimde okuyan bir
kýz öðrencimize sponsor
olduðumuz için sosyal
sorumluluk plaketi aldýk.
Þirketimiz adýna hediye ve
plaketimizi Ýnsan Kaynaklarý
Sorumlumuz Sn. Þükrü
TEKBUDAK aldý.

Çalýþmalarýna 2007 son çeyreðinde baþladýðýmýz paslanmaz
boru üretim hattýmýz 2008 Kasým ayýnda 8 týr ile Karacabey
þubemize ulaþmýþtýr. Gerekli ön hazýrlýklar tamamlandýktan
sonra 2009 Ocak ayý içerisinde Otomills firma yetkilileri ile
birlikte devreye alýnmýþ ve 21.01.2009 tarihinde ilk paslanmaz
boru üretimi gerçekleþtirilmiþtir.

5s ve Poka Yoke Eðitimlerini Ýç Eðitim
Olarak Vermeye Baþladýk

Matay Honda Fabrikasý'ný Ziyaret Etti

Malum geçtiðimiz senenin sonundan itibaren kriz hepimizin
belini büktü. Dolayýsýyla çalýþtýðýmýz þirketlerin maliyetlerini
düþürmek için yeni düþünceler bulmak, uygulamak hepimizin
görevi. Bizim bunun için katkýda bulunmaya çalýþtýðýmýz ve
uygulamaya baþladýðýmýz düþüncelerden biri de eðitimlerimizi
þirket bünyemizde sürdürmek. Sürekli Ýyileþtirme
Sorumlumuz Selim ÞAHÝN'i, 5S ve Poka Yoke eðitimlerini
verirken görüyoruz.

17.11.2008 tarihinde Üretim bölümündeki çalýþanlarýmýz
Honda Fabrikasý'ný ziyaret ettiler.

Ertuðrul Turgay Ve Ersan Ayýrga'ya
Veda Yemeði Düzenledik

Ve bir yýlýn daha sonuna geldik.Geçen sene güzel baþladýðýmýz
yýlý kriz sebebiyle biraz sýkýntýlý bitirdik. Umarýz bu sene de tam
tersi olur. Güzel bir törenle 2008 yýlýný uðurladýk. Genel
Müdürümüz Sn. Bekir GÝRGÝN'in ve Yönetim Kurulu Baþkanýmýz
Sn. Murat ORHAN'ýn konuþmalarýyla baþladý programýmýz.
Daha sonra Selim ÞAHÝN'in öneri verenlerle ilgili bilgilendirme
yapmasý ve en baþarýlý öneri sahiplerinin ödüllendirilmesiyle
devam ettik.

16.10.2008 akþamý þirketimizden ayrýlan ancak yine ayný çatý
altýndaki baþka þirketlerde yeni görevlerine baþlayacak olan
arkadaþlarýmýz Ertuðrul TURGAY ve Ersan AYIRGA için veda
yemeði düzenlendi. Yemekte arkadaþlarýmýza hediyeleri ve
plaketleri takdim edildi.

Yýlsonu Törenimizi Yaptýk

Yýl sonu itibariyle emekli olan çalýþanlarýmýza ve 2008 yýlýnda
10.- 15. ve 20. yýlýný dolduran arkadaþlarýmýza plaket ve
hediyeleri takdim edildi. En son olarak eðlenceli yýlbaþý
çekiliþimizle birbirinden güzel hediyelerimizi daðýttýk.
Programýmýz ikramlarýmýzla sona erdi. Hepinize
mutlu,saðlýklý,kazançlý nice seneler diliyoruz...
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2. Langýrt Turnuvasý Düzenledik

Matay Çalýþanlarý Uludað Gezisinde

05-13.11.2008 tarihleri
arasýnda langýrt turnuvasý
yaptýk. Oldukça eðlenceli
geçen turnuva sonunda
Mehmet Ýslam Temizel ve
Ö n d e r
Ç o b a n
arkadaþlarýmýz
gösterdikleri yüksek
performansla rakiplerini
yenerek birinci oldular.
Kendilerini baþarýlarýndan
dolayý kutluyoruz.

Bahise Ablamýz Emekli Oldu
Senelerin emektarý, canýmýz
Bahise ablamýz emekliye
ayrýldý. 22.10.2008 tarihinde
yaptýðýmýz veda töreninde,
Mali ve Ýdari Ýþler Müdürümüz
Sn. Münir ERTÜRK'ten
plaketini alan Bahise
ablamýzla fotoðraf çekilmek
için hepimiz sýraya girdik.
Ancak hepsini burada
yayýnlayamýyoruz. Emekliliðin
tadýný en güzel þekliyle
çýkarmasý temennisiyle...

2. Masa Tenisi Turnuvasý Düzenledik

Oluþan kriz dolayýsýyla moral ve motivasyonlarýný arttýrmak
adýna çalýþanlarýmýz kendi aralarýnda Uludað gezisi
düzenlediler. Kah mangal keyfi yapalým, kah biraz oynayalým
derken beyaz cennetin tadýný çýkartýp güzel birgün geçirdiler...

Ali Paþay - Özge (Genek) Paþay
Fatih Öge - Pelin (Ýzci) Öge
Mustafa Aras - Derya (Deniz) Aras
Serdar Kutlu - Zeynep (Kovancý) Kutlu
Ali Alýmlý - Dilber (Taþ) Alýmlý
Niyazi Irmak - Sultan (Irmak) Irmak
Yücel Kaya - Dilek (Sönmez) Kaya
Recep Coþkun - Hayriye (Özen) Coþkun
Kemalettin Gebeþ - Rukiye (Gül) Gebeþ
Faruk Uysal - Gamze (Yýlmaz) Uysal
Yeni evlilere bir ömür mutluluklar diliyoruz...

Halis Turan
- Kýz
Hüseyin Yalçýn Yýlmaz - Kýz
Tuncer Ayan
- Erkek
Recep Subaþý
- Kýz

22-30.10.2008 tarihleri arasýnda düzenlediðimiz masa tenisi
turnuvamýzda çekiþmeli sahneler yaþadýk. Turnuvayý Sarp
HEPTÜRK birinci, Ergun ARGIN ise ikinci olarak tamamladý.
Arkadaþlarýmýzý tebrik ediyoruz.

Uður Yapar
- Babasý
Niyazi Irmak
- Babasý
Serkan Aydeniz - Babasý

Sarp Heptürk
Aþkýn Körkaya
Fethi Uruþ
Ramazan Ayvalý

- Kýz
- Erkek
- Erkek
- Kýz
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Murat Orhan Ve Hakan Doyran Nobel
Automotive Meksika, San Luis Potosi
Ziyaret Ettiler

çok daha büyüktür. Bizim takýmýmýzý destekleyerek, sen,
kanserle mücadele eden kiþilerin yaþam deðiþtiren bir olayýn
bir parçasý olacaksýn, sevipte kaybettiklerini hatýrlayacaksýn ve
böyle bir hastalýða karþý savunmamýz için hepimize öncü
olacaksýn. Eðer sen, Nobel Automotive Tennessee LLC
desteklemeyi istersen, lütfen takip eden internet sayfasýný
ziyaret et;
http://main.acsevents.org/site/TR/RelayForLife/RFLFY09M
S?team_id=356804&pg=team&fr_id=15433

Murat Orhan Vitry Le François
Tesislerinde
Geçen Ocak ayýnýn 26-27 'sinde Murat Orhan ve Hakan Doyran
Nobel Automoitve Meksika' ya ziyarette bulundular. Tesis
müdürü Francisco Chavez ve bütün personel onlarla bir
toplantý yaptýlar ve aþaðýdaki konular hakkýnda görüþtüler;
Geçtiðimiz yýlýn sonuçlarý
Gelecek yýl için organizasyon hareket planý
Yerli pazarlarla ilgili olarak genel bir bakýþ
Kaynaklarýn optimizasyonunun ve sürekli
iyileþtirmenin önemi
Operasyon alanlarýnýn ziyareti süresince Francisco Chavez AFT
( hava yastýðý dolum tüpü ), kauçuk, ekstrüzyon, emniyet kemeri
ve güç direksiyonun yeni projelerinin üretim hattýndaki geliþim
ve iyileþtirmeleri açýkladý. Ziyaretlerinin bir parçasý olarak; bir
Murat Orhan ve Hakan Doyran'ýn da katýlacaðý bir toplantý
düzenlendi ve Nobel Automotive Meksika tüm müdürler
onlarla birlikte önemli anlar paylaþma imkaný buldular.

20 Kasým' da Murat Orhan ve Zafer Kabatepe Vitry Le Francois
tesislerine geldiler.Yönetim grubu ve delegeler ile görüþmeler
yaptýlar ve Murat Orhan ayný zamanda üretim hattýnda zaman
geçirdi.

Nobel Automotive
Meksika Ford Q1 Ödülü
16 Ocak'ta Ford Motor firmasýndan temsilciler San Luis Potosi'
deki Nobel Automotive ziyaret ettiler. Bu ziyaretin esas amacý;
belli koþullarý karþýlayan tedarikçilere verilen Q1 ödülünü
teslim almaktýr. Bu özel koþullardan bazýlarý aþaðýdaki gibidir;
- ISO / TS -16949 ve ISO - 14001 sertifikalarý
-Tam zamanýnda teslimatlar
-Düþük seviyede PPMs

19 Kasým 2008 Çarþamba günü Nobel Automotive Paris TN
tesislerinde, Kanserle mücadele Röle Hayat adýna sessiz bir
açýk arttýrma düzenlendi. Herkes, müzayede için parçalar
getirip baðýþta bulunarak katký saðladý.
Kanserle savaþmak, bir takým baþarýsýdýr. Bizim, bir arada iken
yapabildiðimiz etki, herhangi birimizin, yalnýz yapabildiðinden

Bu tanýmlama Ford Motor firmasýnýn pazarda baþlattýðý gelecek
araçlarý için yeni projelerine katýlmasý için Nobel Automotive
izin verecek olan plaka ve bayrakta dayanýr. Ford Motor
Firmasý, Ford STS müdürü M. Martin Garcia ve Ford STA
Mühendisi M. Dagoberto Parra tarafýndan temsil edilirken;
Nobel Automotive için San Luis Potosi genel müdür olarak
Travis Thrasher, tesis müdürü olarak Francisco Chavez ve tesis
kalite müdürü olarak Erick Tello temsil etti.
Francisco Chavez bayraðý ve plakayý Dagoberto Parra' dan
teslim aldý. Francisco Chavez daha kaliteli çalýþmaya devam
etmek için bütün personeli teþvik edici bir konuþma yaptý.
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Nobel Automotive Vitry Yeni Yýl
Balosunda

ISO / TS 16949
29-30 Ocak 2009' da yapýlan ISO TS 16949
gözden geçirme denetim
performansýnýn sonucu olarak, Nobel
Automotive Meksika ISO TS 16949:2002
standartlarýna göre saðlanan sertifika
için SGS' den bir tavsiye formu aldý.

Vitry' de AFAQ
Denetimi
Çalýþanlara madalyalarýnýn takdim edildiði geleneksel yýlbaþý
balomuz 24 Ocak 2009 Cumartesi günü kasabada Vitry Marolles
salonunda gerçekleþtirildi. Her yýl olduðu gibi Yönetim ve
çalýþanlarýn konseyi bu büyük olayý birlikte düzenlediler. Hepsi
içinden 49 çalýþanýmýz Nobel Plastik' deki kariyerleri ve hizmet
sürelerinden dolayý onurlandýrýldý. Firmaya hizmetinin 10. yýlýný
dolduranlar için bronz madalyadan baþlayarak, 35 yýlýný
dolduran çalýþanlara sunulan altýn madalyaya kadar deðiþik
madalyalar çalýþanlara sunuldu.
Tören ve geleneksel þampanya kadehlerinden ( yerli üretim )
sonra festival akþamý kutlama yemeði ve sabahýn erken
saatlerine kadar süren dans ile devam etti.
Çalýþanlara Madalya:
Gümüþ ( 20 ans ): Philippe Aloche, Yves Bregier, Didier Chenu,
Eric Copitet, Jean-Michel Couyras, Fabrice Delandhuy, Florent
Deludet, David Descatoire, Jean-Marc Isabelle, Marie-Pierre
Jamet, Lionel, Laprune, Martine Loisy, Patrick Monier,
Dominique Niclet, Odile Pierret, Christine Pujol, Richard
Sandre, Catherine Sauffrignon, Didier Surugue, Murielle
Vernier, et Emmanuel Vincenot

17 Þubatta Vitry' de AFAQ
( Fransýz Kalite iþtiraký )
denetimi yapýldý. Kalite
müdürü Olivier Hemart
tarafýndan ayrýntýlý ve çok
sayýda öneriler tesis
çalýþanlarýna verildi.
Herkesin dikkatliliði ve profesyonelliði için teþekkürler. Sonuç
Zero major non conformity and Zero minor non conformity
Denetimciler tesisin temizliðini, QRQC'nin geliþimini ve T7
alanýndaki kalite esaslarýný vurguladýlar ve takdir ettiler. Ýlgili
tüm personelin mükemmel çalýþmalarý ve birlikteliði sayesinde
iyi bir sonuç verdik.

Ýbrahim Orhan'ýn Slovakya Ziyareti

Yakut (30 ans): Bruno Amand, Michele Barbier, Guy Busmey,
Zacharie Chef, Edouard Ciani, Patrice Laumond et Emmanuel
Maugran
Altýn ( 35 ans ) : Georges Lasselin, Jacques Machal, Elisabeth
Muller, et Evelyne Taboin.
Profesyonel deðer madalyasý :
Altýn (25 ans) : Michele Fouchet, Pascale Lugnier, Sylviane
Laumond et Corine Arnould.
Gümüþ (15 ans) : Jean-Paul Denis, Yoann Jeanmaire, Fabrice
Michelet, Sylvain Moginot, Pascal Millet, Jerume Besnoist,
Viviane Benoöt et Fatima Gana.
Bronz (10 ans) : Sophie Jouannet, David Kidd, Patrick Lepage,
Arnaud Canoine et Stephan Hauray.

Onursal baþkanýmýz sayýn Ýbrahim Orhan 20-22 Ocak 2009
tarihlerinde Nobel Automotive Slovakya fabrikamýzý ziyaret etti.
Ziyaretinde Fabrika müdürümüz(Plant Manager) Jozef Gabos
ve Fabrika Müdür Vekilimiz (Deputy Plant Manager) H.Bahadýr
Ersöz kendisine eþlik etti.
H.Bahadýr Ersöz , fabrikada bulunan tüm proses ve teknolojileri
, ürün gruplarýný ve müþterilerimizi detaylý þekilde açýkladý.
Ýbrahim Bey de özellikle iyileþtirme noktalarý üzerinde fikir aldý
ve kendisininde önerilerini ve fikirlerini bizlere aktardý.
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Nobel Automotive Vitry Yarýþ
Meydanýnda
Go Kart Yarýþ turnuvasý 22 Kasým' da Vitry tesislerinden çok
fazla uzak olmayan Reims kasabasýnda organize edildi. 11
Takým toplamýnda ise 33 þampiyon harika bir eðlence yaþadýlar
ve zafer için sýký mücadele ettiler. Göðüs göðüse geçen bir
yarýþmaydý. Kazanan ve podyumuna çýkmaya hak kazanan üç
1) Fabrice Ronflet,
Richard Sandre and Remi
Sicret (*)
2) Alexandre Wehrung ,
Arnaud Dehaut and David
Descatoire
3) Reynald Marechal,
Ludovic Franche and
Frederic Bertolotti
*Soldan Saða doðru

Nobel Automotive HR News
Travis Thrasher
Travis Thrasher Paris ve San Luis Potosi
tesisleri için genel müdürlüðe atanmýþtýr.
Kendisi bu doðrultuda iki tesis içinde
üretim transferleri ve verimliliði
geliþtirmede yoðunlaþacaktýr. Ayný
zamanda
Paris TN tesislerindeki
personelin baþýnda olmaya devam
edecektir. San Luis Potosi 'de Francisco
Chavez tesis müdürü olarak görevini
sürdürecektir. Travis Paris'de yaþayacak
ancak, zamanýnýn önemli olan büyük bir
kýsmýný San Luis Potosi'de geçirecektir.

Erick Tello
Þubat 18 itibariyle , Erick Tello Nobel
Automotive Meksika kalite þefliðine
atanmýþtýr.

Poissy Ýçin Bowling Akþamý
Levent Sevgili
Þubat 18 itibariyle, Levent Sevgili Nobel
Automotive Meksika Kalite müdürü
görevine atanmýþtýr. Levent
bu yeni
sorumluluðunu almadan önce 1 ay
Meksika tesislerinde vakit geçirdi.

29 Ocak günü bütün Poissy arkadaþlarý, kazananlarýn büyük
kýsmýnýn satýþ ve mühendis grubunun oluþturduðu, bazýlarýnýn
büyük marifetlerini sergilediði bir bowling akþamýnda
buluþtular. Bowling bir akþam yemeði ile devam etti ve
katýlanlar alýþýlmýþ þeylerin dýþýnda çok fazla deðiþiklikler
yaþama fýrsatý buldular.

Murat Akman
Þubat 18 itibariyle, Murat Akman Nobel
Automotive Meksika operasyonlar
müdürü görevine atanmýþtýr. Murat bu
yeni sorumluluðunu almadan önce 1 ay
Meksika tesislerinde vakit geçirdi.

Acý kaybýmýz : Virgil Busiu
Ersan Ayýrga

Virgil, Nobel Automotive grubuna
katýldýðýnda 2007 yýlýnýn son çeyreðiydi.
Gayretli çalýþmasý ve büyük katkýlarý için
çok teþekkür ederiz. Virgil, 8 Aðustos
2008 de Campulung'daki
Nobel
Romanya tesisin açýlýþýnda verimle ve
baþarýyla katkýda bulundu.

18 Þubat itibariyle, Sn Ersan Ayýrga ,
Bursa' da Nobel Automotive Türk
tesislerinde kalite müdürü olarak göreve
baþlamýþtýr. Ersan daha öncesinde Orhan
Holding'in diðer bir kuruluþu olan Matay
A.Þ. de kalite müdürü olarak çalýþtý.

25 Mayýs 2009 da büyük bir üzüntüyle Virgil'in vefat ettiðini
öðrendik.Bizler onu tanýdýðýmýz için þanslýyýz, Virgil iyiliðin,
saygýnýn, cömertliðin, insanlýðýn ve insan doðasýnýn güzel bir
örneði olarak hafýzalarýmýzda yaþayacak.

Gerardo Acevedo

Bizim düþüncelerimiz ve desteðimiz, onun iki kýzý; 5 yaþýndaki
Georgiana, 15 yaþýndaki Luiza ve eþi Claudia için olacaktýr.

Ekim 2008'de Gerardo Acevedo, Nobel
Automotive San Luis Potosi 'de muhasebe
müdürü olarak göreve baþladý.
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Ödül Töreni
5/12/2008 tarihinde Yön.Kurulu Baþkanýmýz Sn. Murat ORHAN
'ýn da katýldýðý ödül töreninde ayýn elemanlarýna hediyeleri
verildi.
Özlem DÝNÇOK
1985 Bursa doðumlu olup , Sakarya
Üniversitesi Endüstri Mühendisliði
bölümünden mezundur. 06/10/2008
tarihinden itibaren Kalite Mühendisi olarak
aramýza katýlmýþtýr.

Eylül 2008 - Taner Tarcan
Kasým 2008 - Emrah Görücü
Gayretli ve istekli çalýþmalarýndan dolayý tebrik eder,
baþarýlarýn devamýný dileriz.

2008 yýlýnda ayýn çalýþanlarý seçilenler:
Ocak
- Önder Akbaþ - kalite
Þubat - Basri Çapraz
Mart
- Umut Durmuþ
Nisan - Yetkin Yurdakul - üretim
Haziran - Mehmet Güler - ambar
Aðustos - Erkan Veli - üretim
Eylül
- Taner Tarcan - üretim
Ekim
- Yasin Türe - üretim
Kasým - Emrah Görücü - son kontrol
Aralýk - Güler Güler -kalite

Postabaþý Celal Özcan'ýn 28/09/2008 'de erkek,
Vardiya Kalite Operatörü Emrah Görücü'nün 17/09/2008 'de
erkek,
Üretim Operatörü Hakan Alkan 02/09/2008 'de erkek,
Elektrik Bakým Operatörü Tufan Heleman'ýn 16/10/2008'de kýz,
çocuklarý dünyaya gelmiþtir.
Minik yavrulara saðlýklý ve mutlu bir yaþam dileriz.

Erdal Akkanat (Annesi) - 27/12/2008

Mükemmel çalýþmalarýndan ötürü arkadaþlarýmýzý tebrik
ederiz.

Yakýnýný kaybeden çalýþanýmýza baþsaðlýðý ve sabýrlar
diliyoruz...

Üretim Operatörü Temel KURAN 'ýn 12/01/2009 'de , erkek
çocuðu dünyaya gelmiþtir.

Ekim 2008 - Yasin Türe
Aralýk 2008 -Güler Güler
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Yeni Müþteri (Wabco)

bir referansýn ilk sevkiyatý
gerceklestirilecek olup, Nisan ayý
içerisinde iki referansýn daha ilk
sevkiyatlarý gerçeklestirilecektir.
Bugunden itibaren de, sektoründe
lider Wabco firmasý ile hem mevcut
referanslarýnýn transferi hem de yeni
projelerin baþlangýcýnda proje ortaðý
olabilmek adýna çalýþmalarýmýz
devam edecek ve her geçen gün
iliþkilerimiz artarak güçlenecektir.
Saygýlarýmla
Yalçýn YILMAZ / Proje & Mühendislik Þefi

Dünyanin en büyük debriyaj üreticilerinden Valeo firmasýnýn
Fransa merkez de dahil olmak üzere bir çok lokasyondaki
üretim merkezleri ile yýllardýr yaklasýk 0 PPM ile çalýþmaktayýz.
Bu kalite seviyemizin yanýnda son yýllarda yine Fransa basta
olmak uzere Valeo'nun bir çok lokasyondaki Arge merkezleri ve
bir diger önemli müþterimiz ZFSachs'ýn design departmanlarý
ile yoðun bir çalýþmaya girilmiþ ve artýk ürün bazýnda predesign ve pre-engineering çalýþmalarý müþterilerimizle birlikte
yapýlmaya baþlanmýþtýr.
Bu baþarýlý çalýþmalar ve
m e m n u n m ü þ t e r i
pörtföyünün bize yeni ufuklar
açmasý beklediðimiz bir
geliþmeydi. Olasý artýþlarý
yatýrýmsýz atlatabilmek için
üretim alanýndaki Kaizen ve 6
Sigma çalýþmalarý ile yoðun
bir proje dönemi geçirdik.
2008 yýlý baþýnda WABCO serüvenimiz baþladý. Ýlk aylar teknik
resimler, analizler ve müþteriye kendi bilgi birikimlerimizi
ispatlama þeklinde geçti. Haziran 2008'de ilk Wabco denetçileri
Bursa Organize Sanayideki eski fabrikamýzý ziyaret ettiler.
Makine parkuru, kalite düzeyi ve mühendislik yeterliliklerimiz
ile ilgili bu denetimde gerekli puaný alarak tedarikçi
portallarýna girmeyi baþardýk. Ama tabi ki önümüzde
baþarmamýz gereken bir diðer þey Ormetal firmamýz ile birlikte
olacaðýmýz Karacabey'de ki yeni evimize taþýnmaktý. Baþarýlý bir
taþýnma sürecinin ardýndan Wabco denetçileri tarafýndan 2009
Ocak ayý baþýnda tekrar bir denetimden gecirildik ve bu
denetimden de aldýðýmýz yüksek geçer not ile Wabco tedarikçisi
olmayý baþardýk.
Wabco firmasý yaklaþýk 140 yýldýr 31 farklý ülkede 7.200 çalýþaný
olan, 2008 satýþ rakamý 2,6 Milyar $ ve merkezi Belçika olan bir
dünya þirketidir. En büyük ürün gruplarý ise fren sistemleridir.
Fren mekanizmasý içerisinde fren süresini azaltmak amacý ile
kullanýlan ve cok hassas parametrelere sahip olan bu
yaylardan Mart ayý içerisinde yýllýk kullanýmý 500.000 adet olan

Ormetal, Peugeot'a Seri Üretime
Baþladý
Ormetal þirketimiz, Peugeot ile yaklaþýk üç yýllýk ilk temas
sonrasý ve son bir yýl içinde ki proje yönetimi birlikte, Ocak
2009'dan itibaren seri üretime baþladý.
Seri üretime baþlanan parçalar, T3 projesi için, Kaput Dayama
Çubuðu (Stay Hood Holder), Ön ve Arka Çeki Kancalarý (Front
and Rear Towing Hooks) olmak üzere üç parçadan oluþuyor.
Ormetal son dönemde biten Toyota, Ford ve azalan Megane
programlarýnýn yerine bir an önce yenilerini koymak için
oluþturduðu yeni hedefler doðrultusunda PSA çok önemli yer
tutuyor. T3 programýndaki yakalanacak seri üretim baþarýsý ile,
PSA'nýn yeni tekliflerdirmelerinde daha fazla iþ alacaðýmýzý
düþünüyoruz. PSA Türkiye'de çok güçlü Satýnalma ve Kalite
ofisi oluþturdu ve 2 Milyar Euro / yýl Türkiye'den satýnalma
hedefleri var.
Türkiye'deki her Orhan Holding þirketinin bu satýnalma
payýndan birþeyler almasý gerekir diye düþünüyoruz. Biz bunu
yaptýk.

Ormetal, Dacia Tedarikçisi Oldu
Yaþadýðýmýz derin krizde bizlerin yüzünü
güldüren haber, Dacia'nýn yaklaþýk 13 %
üretim artýþý haberi oldu. Günlük 1300
araç'tan fazla Logan üretilecek.
Bizde 2008 yýlýnda hedeflerimizden biri olan, Dacia tedarikçisi
olmayý baþardýk. Hemde bir motor parçasý ile. Yað Seviye Ölçme
komple sistemi. Bu projede ayrýca, Dacia ile Codesigner olarak
çalýþýyoruz. Belki ilk baþta, yeni motor olduðu için üretim
rakamý düþük ancak, Dacia'ya tedarikçi olmak bizleri çok mutlu
etti ve müþterimizden proje ve seri üretim baþarýsý sonrasý daha
yeni ürünler alma umudumuzu çok yükseltti.
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ISO 16949

Sýla Teknik ve STG olarak ISO 16949
belge yenileme denetimlerimiz
DEKRA firmasý tarafýndan
gerçekleþtirilmiþtir.

Belgemizin 2011 yýlýna kadar geçerliliði devam etmektedir.

Ayrýca, firmamýzdaki kilit personelere 3 saat süreli eðitim
verilmiþ ve eðitime katýlanlara mevzuata uygun olarak sertifika
düzenlenmiþtir. Bu çalýþmalarda Emekli Baþ Ýþ Müfettiþi
Mahmut ÇANDIR, A Sýnýfý Ýþ Güvenliði Uzmaný Necati ÝLHAN, B
Sýnýfý Ýþ Güvenliði Uzmaný Hülya VARLIK görev almýþtýr.
Ayse YILMAZ KAYA

Sýla Teknik / Kalite Sistem Uzmaný

Esra ALBAYRAK (Muhasebe)

Mehmet Emin YILDIZ
Kalite Müdürü / Quality Manager

STG

Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitim ve
Danýþmanlýk Hizmeti
Halkbank
Kurumsal Sosyal Sorumluluk(KSS)
Projesi
kapsamýnda 20 Kasým 2008 tarihinde Bursa'da
gerçekleþtirilmiþ olan KSS - Çevre - Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Konferansýna katýlýmýmýz nedeniyle Halkbank KSS Projesi
yürütme kurulu tarafýndan bir günlük eðitim ve danýþmanlýk
hizmeti alacak firmalara Sýla Teknik'te dahil edilmiþtir.
Bu nedenle bir günlük danýþmanlýk ve eðitim hizmeti RÝSK
Mühendislik Eðitim Danýþmanlýk Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
A.Þ. (RÝSK MED) uzman kadrosu tarafýndan verilmiþtir.

STB

Mustafa SÖNMEZ
Fatih ÖZTÜRK
Ufuk BAYRAM
Levent ÖZDEMÝR

26.10.2008
21.10.2008
26.11.2008
26.11.2008

STG

Hakan Bayram

STB

Ayþe ÇIRAK
Öznur KAYA

21.10.2008
24.11.2008

Ayþe YILMAZ

STB
Canan ÞANÖZ'ün babasý vefat etti.

STG
TEMMUZ
AÐUSTOS
EYLÜL
EKÝM
KASIM
ARALIK

08
08
08
08
08
08

: Naile ESEN
: Erdinç ÜÇDAL
: Þengül TEMÝZ
: Orhan ÞENBURSA
: Sevda ÝÇEN
: Gülþen GÜVEN

08
08
08
08
08
08

:Erdal ÖZTÜRK
: Lütfi KOÇYÝÐÝT
: Þerif ARAS
: Öztürk UÇAK
: Musa ASLAN
: Osman AYVALI

STB
Bir günlük danýþmanlýk ve eðitim hizmetleri kapsamýnda,
mevzuata göre firmamýzýn eksiklikleri belirlenmiþ, çalýþma
ortamýndaki uygunsuzluklar fotoðraflarla tespit edilmiþ
firmamýzla paylaþýlmýþ, bu konularý içeren Ýþyeri Durum Tespit
Raporu RÝSK MED tarafýndan hazýrlanmýþtýr.

TEMMUZ
AÐUSTOS
EYLÜL
EKÝM
KASIM
ARALIK
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2008 Yýlýnda Gerçekleþtirdiðimiz Ýç
Eðitimlerimiz
2008 yýlýnda iç eðitimlerin
yayýlýmý konusunda aldýðýmýz
karar doðrultusunda bir
eðitmen matrisi oluþturarak
kendi bünyemizdeki uzmanlýk
konularýný tespit etmiþtik.
Eðitim ihtiyaçlarýnýn da
tanýmlanmasý sonucu bu
ihtiyaçlarýn kendi iç bünyemizde konusunda uzman
arkadaþlarýmýzýn desteðiyle karþýlanmasýný saðladýk.
Tüm yýl boyunca farklý zamanlarda gerçekleþtirilen
planlamalar ile eðitim planýmýzda bulunan iç eðitimlerimizi
gerçekleþtirdik. Ýþ deneyimlerini eðitim notlarý oluþturarak
diðer çalýþma arkadaþlarý ile paylaþarak eðitim sürecimize
katkýda bulunan tüm eðitmen arkadaþlarýmýzý kutluyor ve
destekleri için teþekkür ediyoruz. 2009 yýlýnda da iç
eðitmenlerimizin desteði ile eðitimlerimize yoðun bir þekilde
devam etmeyi planlýyoruz. 2009 eðitim planýmýz da bu
doðrultuda hazýrlanarak çalýþanlarýmýzla paylaþýlacaktýr. 2008
yýlýnda etkinliði ve yayýlýmý arttýrmaya yönelik hedeflerimiz
nelerdi?
-Þirket içinde öðrenme yoluyla geliþimi saðlayabilmek
amacýyla bilgi birikimlerin ve deneyimlerin paylaþýlacaðý
ortamlar yaratmak.
-Þirket dýþý alýnan eðitimlerin þirket içinde de yayýlýmýný
saðlayabilmek amacýyla iç eðitimlere aðýrlýk vermek.
-Eðitim alan kiþilerin dýþarýda aldýðý eðitim saati kadar içeride
eðitim vermesini saðlamak.
-Özellikle yöneticilerin eðitimlerin yayýlýmý konusunda öncülük
etmelerinin saðlanmasý.
-Eðitim, konferans, seminer, kýyaslama çalýþmalarý vb.
organizasyonlara katýlan çalýþanlarýmýzýn elde ettikleri bilgileri
tüm þirket genelinde ilgili olan kiþiler ile sadece rapor ile deðil
eðitim yada toplantý organizasyonu ile paylaþmasý.
2008 yýlýnda hangi eðitimleri yaptýk?
ANPQP
AS 400
Çevre ve Ýþ Güvenliði Standart Eðitimi
Dökümantasyon Yönetimi
Excel
Hedeflerle Yönetim
ISO Toleranslandýrma Normlarý
Ýlkyardým
Kaizen
Kanban
Kaynak Eðitimi
Mac Pac
Ölçme Kontrol

Poka Yoke
Problem Çözme Teknikleri
Standart Çalýþma
Süreç Yönetimi
Temizlik-Düzen Denetimi
Toplam Kalite Yönetimi

Atýk Pillerin Toplanmasý Neden
Gereklidir?
Piller herkesin kolayca sahip olabileceði en tehlikeli kimyasal
silahtýr. Bir kurþun oksit pili 800.000 litre suyu içilemez hale
getirebilir. 1 m3 topraktaki tüm yaþamý yok edebilir.Pillerde aðýr
metallerden civa, kadmiyum ve kurþun bulunmaktadýr.
Civa
Merkezi sinir sisteminin tahribine ve kansere,
Böbrek, karaciðer, beyin dokularýnýn tahribine,
Kromozomlarý tahrip edip sakat doðumlara,
Parestezi, ataksi, dizartri ve saðýrlýk gibi nörolojik bozukluklara
neden olmaktadýr.
Kadmiyum
Alýnan kadmiyumun vücutta yarýlanma ömrü 10 - 25 yýl arasýnda
deðiþir.
Vücut kadmiyumu kalsiyum gibi algýlar ve kalsiyum eksikliði
kemik erimesine yol açar.
Akciðer hastalýklarýna, prostat kanserine, kansýzlýða, doku
tahribine,
Anfizem ve kronik renal tübüler bozukluða ve böbrek üstü
bezlerin tahribine neden olur.
Kurþun
Kemik ve diþ gibi sert dokularda yarýlanma ömrü 20 yýldýr,
0-6 yaþ gurubu çocuklar kurþun kirliliðine karþý yetiþkinlere
göre en az 4 kat daha fazla etkilenirler.
Ýþitme bozukluðuna, kansýzlýða, mide aðrýsýna, böbrek ve beyin
iltihaplanmasýna, kýsýrlýða, kansere ve ölüme neden olmaktadýr.
Ne yapmalýyýz?
1- Atýk haldeki piller ayrý bir yerde (naylon torba, kutu, kavanoz
vs.) biriktirilmelidir.
2- Evinizde veya iþyerlerinizde atýk piller uzun sürelerle
muhafaza edilmemelidir.
3- Atýk piller bulunduðunuz yere en yakýn mahaldeki atýk pil
toplama kutusuna atýlmalý veya satýn alýndýðý yere geri
götürülmelidir.
4- Akmýþ pillerin çok tehlikeli, eldivensiz dokunulmamasý ve
ellerin mutlaka yýkanmasý gerektiði unutulmamalýdýr.
Ne yapmamalýyýz?
1- Ev veya iþyerlerinde kullanýlmýþ atýk piller evsel çöplerle
kesinlikle karýþtýrýlmamalýdýr.
2- Atýk piller denize, akarsulara, göllere veya kanalizasyona
atýlmamalýdýr.
3- Atýk piller topraða gömülmemeli, doðaya atýlmamalýdýr.
4- Atýk piller ateþte yakýlmamalýdýr.
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MTM (Zaman Etüd Çalýþmasý)
Ýyileþtirme Çalýþmalarýna Katkýsý Ne Olabilir?
Kriz öncesi ve kriz zamaný dikkat etmemiz gereken en büyük
etkenlerden biride sürekli iyileþtirmelerdir. Yapýlan
iyileþtirmelerin ana amacý israfý engellemek israfý
engellemenin en kolay yolu da iyileþtirme yapýlacak iþlemin
fotoðrafýnýn çekilmesidir. Bu durumda çalýþanlarýn tüm
hareketlerini gözleyen etüd olarak mtm önem kazanmakta
yapýlacak iyileþtirmelere, hat dengelemelerinin
saðlanmasýnda, kalite problemlerinin ortaya çýkmasýnda,
standart çalýþma ile ilgili konularda yardýmcý bir kaynaktýr.
Ben de sizlerle MTM (vücut hareketlerini birim zamanlarla
destekleyen sistem) hakkýnda bilgilendirme yapmak istiyorum.
Daha önceleri kronometre ile ölçümler yapýlmakta ve ilave
destek katsayýlarla standart zamanlar verilmekteydi. Fakat
öngörü zamanlarý açýsýndan, personelden yada
deðiþik
vardýyalardan kaynaklanan farklýlýklar saðlýklý sonuç alýnmasýný
engelleyen faktörler haline gelmiþ ve inandýrýcýlýðý azalmýþ bir
sistem haline gelmiþtir. MTM ise bilim adamlarýnýn binlerce
örneklerden yaptýklarý araþtýrmalarla hareketlere birim
zamanlar vererek yapýlmasý planlanan iþlere önceden zaman
verme olayý kolaylaþmýþ ve güvenilir olmuþtur. Ýki sistem
arasýnda farklýlýklar mevcuttur.
Kronemetraj ölçümler :
Çevrimler tespit ederek bu çevrimlerden uygun sýklýkta deðer
alarak bu deðerlerin ortalamalarýnýn alýnýr. çalýþma þekline
ortam þartlarýna
çalýþtýðý iþte gerekli olan zihinsel faaliyet
statik güçlük
dinamik güçlük
çevrimin tekrarlama sýklýgý
tempo takdiri
Mtm :
Vücut hareketlerini birim zamanlarla destekleyen sistemdir,
zaman etüdlerde etkiler aþaðýdaki konulardýr.
konunun uzmaný bir etüdcü
standardýn belirleyeceði dinlenme % .
tempo takdirine gerek yok
prosesi görmek gerekmiyor bu yüzden prosesde muhtemel
problemlere daha baþlanmadan engellenebilme þansý verir.
El iþçiliðin yoðun olduðu firmamýzda tüm hareketlerin % 96
sýný kapsayan 5 temel hareket bulunmakta:
1 -Uzanmak
Daima belirli bir yerde yanlýz baþýna bulunan bir nesneye
uzanmak , diðer elde ise veya diðer elin içinde ise.
Bir iþ akýþýndan diðer iþ akýþýna daima yer deðiþtiren ve yanlýz
baþýna duran bir nesneye uzanma
Ayný veya baþka nesnelerle birlikte karýþýk vaziyette bulunan ve
seçilmesi gereken bir nesneye uzanmak
Ufak veya kesin veya dikkatle tutulmasý gereken bir nesneye
uzanmak.
Elin yerinin deðiþtirilmesi , dengenin saðlanmasý için, bir
harekete hazýrlanmak veya iþ yerinden eli uzaklaþtýrmak için.

2- Tutmak:
G1a: kolayca tutulabilen, yanlýz baþýna duran bir nesnenin tutulmasý
G1b: çok ufak veya yassý bir nesnenin tutulmasý
G1c1: >12mmø yan taraftan ve alttan engellenmiþ
G1c2: 6-12mmø olan aþaðý - yukarý silindir bir nesnenin
G1c3: <6mmø tutulmasý
G2 : sonradan tutma
G3 : teslim etme
G4a: >25x25x25mm seçme ile tutma
G4b: 6x6x3 - 25x25x25 mm
G4c: <6x6x3mm
G5 : kontakla tutma
3- Götürmek :
Ma: bir nesneyi diðer ele veya sete götürmek
Mb: bir nesneyi hemen hemen veya belirsiz bir yere götürmek
Mc : bir nesneyi kesin belirli bir yere götürmek
Kp : aðýrlýk
W: faktör
K (sc) : konsante
4- Yerleþtirmek :
P1: boþ zorlama gerekli deðil < = ± 6.0
P2: hafif zorlama gerekir
< = ± 1.5
P3 : kuvvetli zorlama gerekir < = ± 0.4
5- Býrakmak :
rl1 tmu parmaklarýn açýklamasýyla
rl2 kontaðýn kaldýrýlmasýyla
5 temel hareket haricinde kullanýlan hareketler :
bastýrmak
ayýrmak
döndürmek
vücut-bacak-ayak hareketleri : yürümek
eðilmek / çömelmek / diz üzerine çömelmek / doðrulmak
oturmak
kalkmak
dirsek kolunu çevirmek
yazmak / okumak / çek atma
göz kaydýrma
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Avantajlarý:
Üretimin baþlatýlmasýndan önce, bir zaman yaklaþýmýný saðlar,
Mtm sistemlerinin kesinliði ve hassaslýðý,
Þirketin zaman kataloglarýnýn kolay eriþimi,
Metod elemanlarýný zamandan ziyade metod üzerinde
yoðunlaþtýrmaya zorlar,
Metodlarýn açýklanmasýnda daha fazla hassasiyet gerektirir,
Davranýþ hükmünü ya da operatörün özel performanslarýný
ortadan kaldýrýr,
Üretim ile tahminler arasýnda daha tutarlý standardlar elde
etmeye olanak verir,
Kronometrenin kullanýmýný sýnýrlandýrýr,
Performans ya da üretim iddialarýný gerçeðe dönüþtürür.
Sakýncalarý :
Öngörülen ile gerçek arasýnda sonraki farklýlýk tehlikesi
(öngörülmeyen bir durumun þifrelenmesi): (bununla beraber,
farklýlýklar yorumlanabilir),
Analizde öngörülmeyen hareketlere yer yoktur.
Önceden belirlenen standart zaman hareketi
Önerilere katkýsý :

6) Mtm'de verilmeyen rötüþlarýn, fazladan yapýlan hareketlerin
kaldýrýlmasý yönünde öneriler. Mtm'de montaj
fiþlerinde olmayan iþlemlere zaman verilmez dolayýsýyla
montaj fiþinin dýþýnda yapýlan iþlerin kaldýrýlmasý ile ilgili
öneriler.
7) Çalýþaný düþünmeye zorlayýcý etkenlerden uzaklaþtýracak
öneriler. (örnegin kompratörlerde iki çizgi arasýnda kalýrsa
okey gibi)
8) Yazý yazmayý azaltacak matbu evrak
yada kaþe sistemine gidiþle ilgili
öneriler. Çalýþanlarýn referans
numarasýný, tarih veya benzeri yazýlarý
yazmasý engellenip matbu belgeler,
onay iþareti koymak, yada mühür
basmak gibi iþlemlere dönüþtürülmesi
ile ilgili öneriler
Mustafa KOÇAK
Sürekli Ýyileþtirme Sorumlusu

Oyak Renault Hattýnda Kutlama

Arkadaþlar tüm süreçlerde dikkat edilecek konular zor
dönemlerde daha da önem kazanmakta. Bu yüzden sizin
önerilerinizle firmamýza kazandýracagýnýz katkýlar bir kartopu
etkisiyle büyüyecektir. Ayný gemide olmamýzýn getirdiði
sorumluluk anlayýþýyla önerilerinizin sayýlarýnýn artmasýný
beklemekteyiz sizlere farklý konularda ýþýk tutabileceðini
düþündüðüm konularý paylaþmak isterim.
1) Uzanmalarýn mesafelerini azaltmak için öneriler. Uzandýðýmýz
parçalarýn sürekli ayný yerde duran iþaretli bölgede durmasýný
saglayýcý öneriler örnek torç tabancalarýnýn ve maskelerinin
yerinin sabitlenmesi
2) Tutma iþlemi için kolayca tutulabilir ve yalnýz baþýna duran bir
nesne haline getirme önerileri. Tutacagýmýz parçanýn çalýþana
zarar verebilecek konumdan çýkartýlmasý. Örnegin, kaynak
sonrasý sýcak karkasý tutabilmek
için eldiven olursa çalýþan kolayca tutabilir.

3) Götürmelerde mesafelerin azaltýlmasýyla ilgili öneriler.
Mallzeme kutularýnýn yaklaþtýrýlmasý ile ilgili öneriler
olabilir.
4) Yerleþtirmelerin toleranslarýný gevþetmek yada dayamalar ile
ilgili öneriler. Aparatlarda yada kalýplarda parçalarý yerleþtirme
esnasýnda çalýþan bir yere dayama yapmasý halinde yada
geniþten baþlayarak daralan kanala yerleþtirmesi yerleþtirmeyi
kolaylaþtýrýcý etkendir.
5) Býrakma esnasýnda temasýn kesilmesi hareketleri ile ilgili
verilebilecek öneriler. Parçalarý býrakmak için parmaklarý
açmaktansa temasý kesme yönünde olmasý zaman
kazandýracaktýr.

Megane (L84) koltuk montaj üretim hattýnda çalýþan
arkadaþlarýmýz ile 277 gün boyunca müþterimize yapýlan koltuk
sevkiyatýnda hatasýz üretimi baþardýk ve bu baþarý ile ilgili 24
Ekim tarihinde kutlama yapýldý.
Kutlama sýrasýnda Genel Müdürümüz Sami Erol hatta çalýþan
arkadaþlarýnmýza bu baþarýda gösterdikleri çaba ve disiplinli
çalýþma için teþekkür ederek, bu baþarýnýn devamýný dilediðini
belirtti.
Biz de bu baþarýda katkýsý bulunan tüm arkadaþlarýmýzý
baþarýlarýndan dolayý kutluyoruz.

Beril GÜN
Yasin AKKAN

Haziran 2008
Ekim 2008
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Ekmeðimizi Ýsraf Etmeyelim

Türkiye'de Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre açlýk
sýnýrýnda 600 binden fazla insan varken, özellikle iþyerinde
ekmeðimizi ve yemeðimizi israfa yol açmayacak þekilde
yiyebileceðimiz kadar almalýyýz.
Türkiye'de her gün 12 milyon ekmek çöpe gidiyor. Türkiye'de
her gün üretilen her 10 ekmeðin 1'inin israf edildiði belirtiliyor.
Günde üretilen 120 milyon ekmeðin yaklaþýk 12 milyonunun
çöpe gittiði vurgulanan raporda, bunun ekonomiye zararýnýn
günlük 2.6 milyon TL olduðu kaydedildi. Ekmek israfýnýn yüzde
70'inin yemekhaneli iþyerleri, hastaneler, yatýlý okullar, öðrenci
yurtlarý, oteller ve lokantalarda yapýldýðý açýklandý.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüðü`nün yaptýrdýðý
Haziran 2008 tarihli araþtýrmaya göre; Türkiye`de, günde 123
milyon ekmek üretilmekte. Kiþi baþýna günlük ortalama 333
gram ekmek tüketilmekte. Buna göre, her birimiz yýlda 121 Kg
tüketiyoruz.
Ýsrafýn sonuçlarý ile ilgili birkaç notu da sizlerle paylaþmak
istiyoruz;
- Ýsraf ettiðimiz ekmekle her yýl yaklaþýk 600 milyon YTL
fakirleþiyoruz.
- Kiþi baþýna günlük tüketim ortalamasý 333 gram olduðuna
göre, 3 milyon 740 bin nüfuslu Ýzmir ilimizin ekmeðini her gün
israf ediyoruz.
- Bu para ile Ýstanbul`da 10 bin konut yapýlabiliyor.
- Türkiye`de bir senede çöpe atýlan ekmek, küçük bir ülkeye
bir yýl yetecek miktarda.
- Ekmek israfý insanlýða da zarardýr. Çünkü dünyada açlýk
içinde olan insanlarýn ihtiyacý olan ekmek, çöpe gidiyor.
- Türkiye, OECD ülkeleri arasýndaki en müsrif ülke.
- Ýsraf, ortak bir bilince eriþince azalýr.
Lütfen sorunu, kendi sorumluluk alanlarýnýzýn dýþýna
ötelemeyin.

2008 Yýlýnda Gerçekleþtirdiðimiz
Kýyaslama Ziyaretleri

Ýyileþtirme metodlarýnýn, standartlarýn durmaksýzýn, üst üste
yýðýldýðý günümüzün iþletme yönetimi ortamýnda kýyaslama
(benchmarking) çalýþmasý yapýlmasý düþünülecek deðil, artýk
zorunlu olan bir araç haline gelmiþtir.
En iyi uygulamalardan biri olan kýyaslama, öðrenmeyi
saðlamak için araþtýrma yapmaktýr.
Örgütsel geliþmeyi saðlamak ve kendi alanlarýnda, örgütlerin
ürünlerini, hizmetlerini ve süreçlerini deðerlendirmek için
geliþtirilen sistematik bir süreçtir. Kýyaslama ya da genel
adýyla benchmarking, kimin en iyi olduðunu, kimin standartlarý
geliþtirdiðini ve daha da önemlisi standardýn ne olduðunu
belirleyen araþtýrma çalýþmasýdýr.
Kýyaslamanýn temelinde yatan noktalar þunlardýr:
- Sürekli geliþim esastýr.
- Atýlýmcý olumlu bir yaklaþýmdýr.
- Uygulamalara yöneliktir.
- Yalnýzca en iyi uygulamalara dönüktür.
- Taraflar arasýnda ortak ve karþýlýklý bir yararlanmaya dayanýr.
Bu çerçevede þirketimizde de daha önceki yýllarda baþlayan
kýyaslama çalýþmalarý 2008 yýlýnda farklý bir kaç süreçte ele
alýnarak uygulanmýþtýr. 2008 yýlýnda;
Farba
Borçelik
Beltan
Çimtaþ
Bursagaz
Þirketleri ile farklý konularda ziyaretler gerçekleþtirilmiþtir.
Kýyaslama çalýþmalarýmýzýn 2009 yýlýnda daha çok yayýlým
saðlamasýný ve en iyi örnek uygulamalarýn þirketimizde
uygulamaya alýnmasý yönünde grup çalýþmalarý yapýlmasý
bireysel hedeflerimiz arasýndadýr. Unutulmamasý gereken
diðer bir konu da kýyaslama çalýþmalarýnda dýþ þirketlerle
olduðu gibi holding genelinde ve kendi içimizde de farklý
birimlerdeki en iyi uygulamalarýn ayný yöntem kullanýlarak
yayýlýmýnýn saðlanmasý da ana hedeflerimizden birisidir.
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2. Mükemmellik Ýçin Sürekli Ýyileþtirme
Konferansý'ndaydýk

Meb Tky Ýl Formatörü Tazeleme
Semineri'nde Eðitim Verdik

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý ve KalDer Bursa Þubesi iþbirliði
ile düzenlenen '2. Mükemmellik Ýçin Sürekli Ýyileþtirme
Konferansý' 23 Ekim 2008 Perþembe günü Bursa Ticaret ve
Sanayi Odasý Hizmet binasýnda Bursa ve çevresinden 900
kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

Milli Eðitim Bakanlýðý Personel Genel Müdürlüðü tarafýndan 37 Kasým tarihlerinde düzenlenen güncelleme eðitimlerine
Eðitim ve Ýletiþim Sorumlumuz Berrin Alým 6 Kasým tarihinde
katýlarak Ýnsan Kaynaklarý yönetimi konusunun TKY ve
Mükemmellik Modeli çerçevesinde ele alýndýðý bir günlük bir
eðitim verdi.

Toplam Kalite Yönetimi'nin en önemli taþlarýndan birisi olan
“sürekli iyileþtirme ilkesinin ele alýndýðý konferansta;
kuruluþlarýn Toplam Kalite Yolculuklarý'na önemli katkýlar
saðlayacak sürekli iyileþtirme ile ilgili baþarýlý uygulamalar
katýlýmcýlarla paylaþýldý.
Oturum konuþmacýlarý konusunda somut uygulamalarýný, bu
uygulamalarýn þirket verimliliðine ve karlýlýðýna olan katkýlarýný
ve hayata geçirilen iyileþtirme çalýþmalarýný sunuþlarýyla
aktardý.
Konferansta þirketimizden o dönemde Sürekli Ýyileþtirme
Sorumlusu olan arkadaþýmýz Özkan Kaderli 'Yalýn
Organizasyon' konusunda bir sunuþ gerçekleþtirdi.
Son derece baþarýlý olan sunuþundan dolayý Özkan Bey'i
kutluyoruz.

Eðitime Marmara, Ege, Batý Karadeniz ve Ýç Anadolu Bölgeleri Ýl
Milli Eðitim Müdürlükleri Ýl TKY Formatörleri (Þube Müdürleri,
Müfettiþler ve Öðretmenler) olmak üzere toplam 63 kiþi katýldý.
Formatörler Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý her türdeki
kurumlarda TKY anlayýþýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýnda rehber
görevi üstlenmektedirler.
Personel Genel Müdürlüðü de her yýl tazeleme eðitimleri ile
formatörleri bilgi düzeylerini geliþtirme, taze tutmayý
hedeflemektedir.
Eðitimlerde Mükemmellik modelini baz alan konulara da
(sistemler) bilgilendirme çalýþmalarý yapýlmaktadýr. (Liderlik,
Stratejik Yönetim, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi, Kaynak Yönetimi
ve Süreç Yönetimi)
Þirketimiz toplumsal- sosyal sorumluluk çerçevesinde pek çok
kurum ile bu tip iþbirlikleri çerçevesinde çalýþmalarýna devam
edecektir. Destek veren çalýþma arkadaþlarýmýza teþekkür
ederiz.

Murat AZAR
Þenol BAYRAK
Halil ÇALIÞKAN
Alaattin YALDIZ
Mustafa YAVUZ
Rafet GÜMÜÞ

Erkek
Erkek
Kýz
Erkek
Kýz
Kýz

Ekim 2008
Ekim 2008
Ekim 2008
Ekim 2008
Aralýk 2008
Aralýk 2008

Yakup BAYRAM Babasý
Fikret TOSUN
Babasý
Dr. Ýlçin KEÇECÝ Babasý

Eylül 2008
Kasým 2008
Ocak 2009
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Sigorta Þirketini Seçme Özgürlüðümüz Var
Hazine Müsteþarlýðýnýn Bireysel
Kredilerle Baðlantýlý Sigortalar
Uygulama Esaslarý Yönetmeliði 17
Ocak 2009'da resmi gazetede
yayýnlandý.01 Þubat 2009'da
yürürlüðe giren yönetmelik ile
kredi kuruluþlarý tarafýndan
verilen kredilerle baðlantýlý olan
zorunlu ve ihtiyari sigortalarýn
sunumunda birlik ve güvenirliði
saðlamak , sigorta ettirenlerin, sigortalýlarýn ve lehtarlarýn hak
ve menfaatlerini korumak ve verilecek hizmete iliþkin usul ve
esaslar þu þekilde düzenlenmiþtir:
Bireysel kredilerle baðlantýlý zorunlu veya ihtiyari sigortalarda (
Örneðin, Ev kredilerinde Dask ve Ev Poliçeleri, araç
kredilerinde Trafik ve Kasko poliçeleri ) kredi kullanan kiþinin
sigorta þirketini seçme hakký sýnýrlandýrýlamayacak. Sigorta
veya kredi sözleþmesinde sigortanýn belirli bir sigorta þirketine
yaptýrýlmasýna iliþkin konan her türlü þart hükümsüz
sayýlacaktýr. Kredi kuruluþu, talep edilen teminatlarý kapsayan
sigorta poliçesinin baþka þirket veya aracý yoluyla yaptýrmasý
halinde kabul etmek zorundadýr.
Kredi kuruluþlarý, verdikleri kredilerin zorunlu sigortalarýný
kontrol edecek ve kredi kullanan kiþiden talep edecektir.
Ýhtiyari sigortalarda, kredi süresi içerisinde yenileme
sorumluluðu
kredi alana, bildirim ve bilgilendirme
sorumluluðu kredi kuruluþuna aittir. Kredi borcunun
belirlenen vadeden önce geri ödenmesi, borç yapýsýnýn toplu
ödeme veya baþka nedenlerle deðiþmesi durumlarýnda þirket

Beyazýt Öztürk' ün Otomobil Tercihi
Teknik Oto

sigorta teminatýnda deðiþiklik ve deðiþikliðe baðlý olarak prim
iadesi veya prim tahsili yapabilecektir. Ýhtiyari sigortalarda,
öncelikli olarak kredi borçlusunun sigortalý olmasý, kredi
konusu malýn veya eþyanýn sigortalattýrýlmasý esas olacaktýr.
Yönetmelik, Türkiye' de faaliyet gösteren her türlü kredi
kuruluþunun saðladýðý kredilerle baðlantýlý zorunlu ve ihtiyari
sigorta poliçeleri ve teminatlarý kapsamaktadýr. Kredi
kullandýðýnýz da, zorunlu veya ihtiyarý tüm poliçelerinize uygun
fiyat, 9 þirket seçeneði, hýzlý ve doðru teklif, vadeli ödeme
seçenekleri ile Uray Sigorta olarak her zaman yanýnýzda
olduðumuzu hatýrlarýz.
Bizden fiyat almadan, sigorta satýn almayýn.
Aradýðýnýz Güven Bu Þemsiye Altýnda.
Zeynep GÖRGEN / Uray Sigorta Mali ve Ýdari Ýþler Yönetmeni

Uray Sigorta Marmara Bölge Birincisi
Uray Sigorta Aracýlýk
Hizmetleri A.Þ.
çalýþanlarý, ödüllerine
bir yenisini daha katmýþ
olmanýn gurur ve
m u t l u l u ð u n u
yaþamaktadýr. 2008
yýlýnda 145 acenteyi
prim üretiminde geride
býrakarak Axa Sigorta A.Þ. Marmara Bölge birincisi olmuþtur.
1997 yýlýnda kurulan firmamýz , her gecen gün bünyesine kattýðý
müþteri portföyü ile güven tazeleyip emin adýmlarla büyümeye
devam etmektedir. Uray Sigorta Aracýlýk Hizmetleri A.Þ. genel
müdürü Alper Pekmezcioðlu, bu ödülün sevincini çalýþanlarý ile
paylaþmanýn haklý gururunu taþýmaktadýr.

2005 yýlýnda da bizden bir Land Rover araç alan baþarýlý þovmen
yakýn ilgimiz ve samimiyetimizden dolayý yeni otomobili BMW
X6 35 x Drive otomobilini ocak ayýnda bizden aldý. Teslimat
anýnda tüm sempatikliði ile ilgi çeken Beyaz bundan önce
olduðu gibi bundan sonrada otomobil alýmlarýnda yine bizi
tercih edeceðini belirtti.

Land Rover Dinamizm Günleri

Ünlü Þovmen Beyazýt Öztürk daha önceleri de olduðu gibi
otomobilini deðiþtirirken yine bizi tercih etti.

Teknik Oto Eskiþehir olarak Temmuz-2008'de Land Rover
Dinamizm Günleri gerçekleþtirilmiþtir. Land Rover tutkunlarýný
bir araya getiren etkinlik Eskiþehir Neo alýþveriþ merkezi
otopark alanýnda yapýlmýþtýr. Tüm Land Rover modellerini
yakýndan tanýmak ve fikir edinmek adýna etkinlik büyük ilgi
gördü.Özellikle Offroad yönelik etkinlik Eskiþehir halkýnýn
yoðun katýlýmý ile gerçekleþmiþ ve oldukça verimli olmuþtur.. .
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San Luis Potosi Eyaleti
Meksika'nýn 31 eyaletinden bir tanesi olan ve ülkenin ortakuzey kýsmýnda yer alan San Luis Potosi'nin yüzölümü 62.849
km2 ve nüfusu da yaklaþýk 2,5 milyon civarýndadýr. Eyaletin
baþkenti olan San Luis Potosi, diðer önemli þehirleri Ciudad
Valles, Matehuala ve Rioverde'dýr.

Genel Bilgiler
San Luis Potosi eyalatinin baþkentidir ve eyaletin orta-batý
kýsmýnda yer almaktadýr. Þehrin yüzölçümü 1.443 km2 ve
nüfusu da yaklaþýk bir milyondur.

Tarih
Baþlangýçta San Luis olarak anýlan þehir bu ismi Fransýz Kralý 9.
Louis'den almýþtýr. Altýn ve gümüþ madenlerinin
bulunmasýndan sonra Ýspanyolca'da tepe anlamýna gelen
Potosi sehrin ismine eklenmiþ ce þehrin ismi San Luis Potosi
olmuþtur.

"Templo de Nuestra Senora del Carmen' þehirde bulunan en
büyük kiliselerden bir tanesidir.
Maze Museum of Science and
Arts yaklaþýk 200 milyon peso
harcanarak yapýlmýþ oldukça
büyük ve güzel bir müzedir.

1583 yýlýnda Franciscan misyonunun yerleþtirildiði þehir 1592
yýlýnda kurulmuþtur. 1863 yýlýnda Fransýz iþgali altýnda iken,
þehir cumhuriyet hükümeti tarafýndan baþkent yapýlmýþtýr.

Universidad Autonoma de San
Luis Potosi üniversitesine
sahiptir.

San Luis Potosi'nin baðýmsýzlýk ayaklanmasý ( Plan of San Luis
Potosi) 20 Kasým 1910 yýlýnda diktatör Porfirio Diaz'a karþý
baþlatýlmýþtýr. Halk hükümete karþý ayaklanmýþ,
cumhurbaþkanlýðý seçimleri iptal edilmiþtir.

Þehir merkezinde çok sayýda
alýþveriþ merkezi, parklar
bulunmakta, özellikle þehrin
eski kýsýmlarýnda pekçok sokak
trafiðe kapalýdýr.

Mimari ve Gezi
Þehir geçmiþten gelen Franciscan ve Ýspanyol etkisinin izlerini
hala taþýmaktadýr. Franciscan etkisi ile þehirde çok sayýda
kilise yer almaktadýr. Mimari olarak þehir Ýspanyol mimarisinin
izlerini taþýmaktadýr.
‹Plaza de Armas' katedral ve devlet dairlerinin merkezi olarak
bilinmekte, sohbet etmek ve vakit geçirmek için ailelerin en çok
tercih ettiði yerlerden bir tanesidir.

Ticaret ve Ekonomi
San Luis Potosi ayrýca oldukça önemli bir ticaret ve sanayi
merkezidir. Özellikle sanayisi sürekli geliþmektedir. Son
yýllarda, Ameraikalý va Avrupalý yatýrýmcýlarýn dikkatini çeken
þehre, pek çok global þirket yatýrýmlarýný yönlendirmektedir.
Ülkenin 9. en büyük þehri olan San Luis Potosi The Insvestor
tarafýndan yapýlan bir araþtýrmada Meksika'da yaþanýlacak en
iyi 3. þehir seçilmiþtir.

Yemek
Acýlý baharatlý et yemekleri,
fasulyeleri, yerel meyveleri ile
oldukça geniþ bir mutfaða
sahiptir. Ýsmini Meksika
bayraðýnýn renklerinden alan
Meksika Bayraðý isimli yerel bir
içkisi vardýr.

