ﬁirketlerden

HABERLER
Holdingimizin 3 ayda bir yay›nlanan haber bültenidir.

14. YIL / H AZ‹RAN 2010

Türk Otomotiv Sanayi

Tarihi Geliﬂimi
ﬁimdiye kadar
sanayi geçmiﬂim ile
ilgili an›lar›m›
yazarken bu özel
an›m› niye sizinle
paylaﬂt›m;
‹kinci Dünya harbinden yeni
ç›km›ﬂ dünya ile beraber
Türkiye'nin de sosyal ve e¤itim
alanlar›nda nerelerde oldu¤unu,
sanayi de kaydedilen geliﬂmelerin
sosyal ve e¤itim alan›nda da
kaydedildi¤inin anlaﬂ›lmas›
aç›s›ndand›r.

Milli E¤itim
Bakanl›¤›n›n
E¤itime %100
destek proje çat›s›
alt›nda Mudanya
‹lçesine ba¤l› Necla Orhan
‹lkö¤retim Okulu'nun ek bina
protokolü Say›n Valimiz
ﬁahabettin Harput makam›nda ‹l
Milli E¤itim Müdürü Atilla Gülsar
ve Yöneticilerimizle birlikte
düzenlenen imza töreni ile
gerçekleﬂti.

Nobel Automotive Kore % 100
Orhan Holding kuruluﬂu olup, 28
Nisan 2010 tarihinde Incheon
bölgesinde faaliyete geçmiﬂtir.

Teknik Malzeme A.ﬁ. Yönetim
Kurulu Üyemiz Orhan Sabuncu
dört y›l için O‹B’in yeni Baﬂkan›
seçildi.

Orhan Holding 14. Geleneksel
Hal› Saha Futbol Turnuvas› renkli
görüntülerle ve müthiﬂ final maç›yla sona erdi. Turnuvaya Holding
ﬂirketlerinin tak›mlar› kat›ld›.

‹ndeks
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Elta / Matay
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Orda
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40
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Esneklik, aç›k fikirlilik, tak›m çal›ﬂmas›
De¤erlerimizin baz›lar›, yak›n zamandaki
ekonomik dalgalanmalar›n bize ne kadar önemli
olduklar›n› tekrar hat›rlatt›. Dünya ve iﬂ koﬂullar›
müthiﬂ bir h›zla de¤iﬂiyor. Geçmiﬂte güzel çal›ﬂan
sistemler bugün geçersiz olabiliyor. Aç›k fikirli
insanlar ve ﬂirketler bu de¤iﬂime çabuk ayak
uydurup baﬂar›l› oluyorlar. Di¤erleri iﬂlerin
eskiden nas›l baﬂar›ld›¤›n› tart›ﬂ›rken yok
oluyorlar. Piyasa ve müﬂteri beklentilerindeki
de¤iﬂikliklerin fark›nda olup baﬂkalar›ndan önce
bu bekletilerin üzerine ç›kmak için çok çal›ﬂmam›z
laz›m.
Tak›m çal›ﬂmas› baﬂar› için çok önemli. ‹yi bir
tak›m çal›ﬂmas› içinde iyi bir tak›m laz›m. ‹yi
tak›mlar do¤ru niteliklerdeki iyi insanlardan
oluﬂur. ‹yi bir futbol tak›m›n›n her pozisyondaki
oyuncusunun iyi olmas› gerekir. Zay›fl›klar rakip
tak›mlar tarafindan kullan›l›r. Oyuncular do¤ru
pozisyonlara atanmal›d›r. Çok iyi bir forvet
oyuncusunun kaleci olarak kullan›lmas›n›n farkl›
sonuçlar› olacakt›r. Sahadaki yerleﬂimde çok
do¤ru olmal›. Bir kaleci santra noktas›n›n
civar›nda durarak kalesini korumaya çal›ﬂmas›
mant›ks›z olur. Maç esnas›nda her oyuncu
görevini ve fazlas›n› tak›m arkadaﬂlar›n› da
gerekti¤inde destekleyerek yapmak zorundad›r.
Hücum oyuncular› savunmaya yard›mc› olur.
Kalecilerin bile bir gole muhtaç olunan
durumlarda hücuma kat›ld›klar›n› görürüz. “Ben
görevimi yapar›m di¤erlerinin ne yapt›¤› beni
ilgilendirmez” diyen bir tak›m oyuncusu olamaz.
Düﬂük performansl› oyuncular› tak›m›n di¤er
elemanlar› daha çok çal›ﬂarak telafi etmek
zorunda kal›r. Bu uzun süre sürdürülemeyece¤i
için e¤er bu oyuncunun performas› k›sa bir sürede

iyileﬂmez ise oyuncu de¤iﬂtirilir. Oyun içerisinde
gidiﬂat, karﬂ› tak›m ve oyuncular›n durumuna
göre taktik ayarlamalar› yap›l›r.
‹ﬂ hayat›nda da benzer ﬂekilde do¤ru insanlar›n
do¤ru görevlerde ve do¤ru lokasyonda olmas›
laz›m. Sat›ﬂ elemanlar› müﬂteriye gerekti¤i kadar
yak›n olmal›. Üretim ve mühendislik çal›ﬂanlar›n›n
üretim tesislerinde olmas› laz›m. Düﬂük
performansl› olanlar›n ve gerekli nitelikleri
olmayanlar›n e¤itilmeleri veya de¤iﬂtirilmeleri
gerekir. Herkes, bütün fonksiyonlar, departmanlar
ayn› do¤rultuda birbirlerine destek olarak
çal›ﬂmal›. De¤iﬂikliklere uyum sa¤layabilmek için
esnek olmal›y›z. Tak›m anlay›ﬂ›m›z› her seviyede
geliﬂtirerek öne geçmeli ve liderli¤imizi
sürdürebilmeliyiz.
Tak›m olarak çok çal›ﬂmaya ve dalgalanmalarla
baﬂ edebilmek için esnek olmaya devam edece¤iz.
Bir futbol tak›m› gibi zaman zaman daha defansif
ve tutucu olmam›z gerekebilir ama kazanmak için
eninde sonunda gol atmam›z gerekir.
Unutmayal›m ki ancak yaratt›¤›m›z de¤erin
müﬂteri beklentilerini en az›ndan kars›lad›¤›
zaman baﬂar›l› olabiliriz. Çok çal›ﬂmadan baﬂar›,
risk almadan kazanç olmaz.
Bu vesile ile Bursasporumuzun ilk defa
gerçekleﬂen sampiyonlu¤u ile gurur duydu¤umuzu
ifade etmek isterim.
Ayn› zamanda,
faaliyetlerimizin ve çal›ﬂanlar›m›z›n bulundu¤u
ülkelerin tak›mlar›n›n dünya kupas›nda baﬂar›l›
olmalar›n› dilerim.

H. Murat ORHAN
Orhan Holding
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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Sn. ‹brahim Orhan’›n An›lar›ndan...

Bu say›da da ilkokul günlerimden bahsedeyim,
1941 y›l›nda Barç›n Köyünde do¤muﬂum, Yeniﬂehir'in
kuzeyinde, 5 km kadar uzakl›kta yamaç da bir yerde
kurulu olan köyümüz yukar› ve aﬂa¤› diye iki mahalleden oluﬂmakta idi. Bizim evimiz yukar› mahallede ve
köyün do¤usundan geçen yazlar› kuruyan küçük bir
derenin kenar›nda. Derenin hemen öteki yakas›nda
da köyün mezarl›¤› var yani bizim evimizin bir taraf›
mezarl›¤a ve dereye bir taraf› esas cephesi de köye
ve uzaklardan Yeniﬂehir'e bak›yordu. ‹ki katl› büyücek
bir yap› alt katta bir odam›z vard›, buras› yemek
piﬂirme, oturma ve biz çocuklar›n ninemle beraber
yatak odas›yd›. Odam›z›n hemen yan› yani binan›n alt
kat›n›n devam› hayvanlar›m›z›n ah›r›. Ana binan›n
bitti¤i yerde binam›za bitiﬂik samanl›¤›m›z, onun
yan›nda kümesimiz, tuvalet ve f›r›n›m›z vard›. Kümes,
tuvalet ve f›r›n küçük bir bahçenin içinde. (O zamanlar
bahçe ve bina bana çok büyük gelirdi)
Bahçenin bir köﬂesinde de yeﬂil erik a¤ac›m›z vard›.
Binam›z›n üst kat›nda bana o zamanlar çok geniﬂ ve
uzun gelen “ böceklik” denilen salon (Burada ipek
böcekçili¤i yap›ld›¤› için öyle isimlendirilmiﬂ)
Böcekli¤in en sonunda da biri kullan›lmayan biri de
annem ve babam›n yatak odas› ve bazen de misafir
odas› olarak kulland›klar› yer vard›.
K›ﬂlar› sert geçer ve uzun süre kar alt›nda kal›n›rd›.
K›ﬂ›n akmaya baﬂlayan dere bahara do¤ru coﬂkulu
bazen de aniden sel ﬂekline geçer ve o ani oluﬂum
s›ras›nda önüne insan ve hayvan ne varsa katarak
sürüklerdi. Biz çocuklar için de derede ve kenar›nda
oynamak büyük zevk ve e¤lenceydi.
Köyün Okulu, iki mahallenin ortas›nda yüksekçe bir
tepedeydi. Okulun üç taraf› harmanlarla kapl›yd›. Yani

köyümüz benim gözümde çok büyük ve çok güzel
bir köydü. (O zamanlar köye, köv derdik)
Okul ça¤›na geldi¤imizde büyük bir heyecanla
arkadaﬂlarla beraber okula gittik. Okul iki dershaneli
ama 5 s›n›fl›, bir ö¤retmenli bir okuldu. 1-2-3’üncü
s›n›f ö¤rencileri bir s›n›fta 4-5 inci s›n›f ö¤rencileri
baﬂka bir odada toplan›rlard›. Bir ö¤retmen ihtiyaca
göre bir o s›n›fa, bir di¤erine giderek ö¤rencileri
e¤itirdi.
Okula gidince bizden nüfus ka¤›d› istediler o vakte
kadar al›nmayan nüfus cüzdan›m›z, kasabadan al›nd›,
görüldü ki ben ve iki arkadaﬂ›m 6 yaﬂ›nday›z. O
zamanlar okula baﬂlama yaﬂ› 7 oldu¤u için bizi okula
yazmad›lar ama çok üzüldü¤ümüzü gören
ö¤retmenimiz bizi kay›ts›z okula kabul etti çok
sevinerek okula baﬂlad›m.
Çok de¤iﬂik bir zeka durumum vard› herhalde. Kara
tahtada kitapta (ALFABEDE) ne gösterilirse onu
hemen ezberlerdim. Ö¤retmen oku deyince de kitaba
bak›p okuyor gibi görünür ama hatas›z bir ﬂekilde
ezbere okurdum. Bu durum ilkokulun 3.üncü s›n›f›na
kadar devam etti. Ö¤retmenim bana verdi¤i parçay›
okumad›¤›m ezberden söyledi¤imi bir testle hemen
anlad›. ‹yi ki de anlad› ben ondan sonra okumay›
ö¤rendim.
ﬁimdiye kadar sanayi geçmiﬂim ile ilgili an›lar›m›
yazarken bu özel an›m› niye sizinle paylaﬂt›m;
‹kinci Dünya harbinden yeni ç›km›ﬂ dünya ile beraber
Türkiye'nin de sosyal ve e¤itim alanlar›nda nerelerde
oldu¤unu, sanayi de kaydedilen geliﬂmelerin sosyal
ve e¤itim alan›nda da kaydedildi¤inin anlaﬂ›lmas›
aç›s›ndand›r.
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E¤itime Destek…

O‹B’in Yeni Baﬂkan› Orhan Sabuncu

Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n E¤itime %100 destek proje çat›s› alt›nda
Mudanya ‹lçesine ba¤l› Necla Orhan ‹lkö¤retim Okulu'nun ek bina
protokolü Say›n Valimiz ﬁahabettin Harput makam›nda ‹l Milli
E¤itim Müdürü Atilla Gülsar ve Yöneticilerimizle birlikte düzenlenen
imza töreni ile gerçekleﬂti.

Otomotiv Endüstrisi ‹hracatç›lar› Birli¤i (O‹B) genel kurulu Nisan
ay›nda gerçekleﬂtirildi. Teknik Malzeme A.ﬁ. Yönetim Kurulu
Üyemiz Orhan Sabuncu dört y›l için O‹B’in yeni B aﬂkan› seçildi.

Say›n Valimiz ülkemizin gelece¤i aç›s›ndan e¤itim alan›nda yap›lan
her türlü ad›m›n büyük önem taﬂ›d›¤›n› dile getirdi. Orhan Holding
ve de¤erli yöneticilerimize bu deste¤inden dolay› teﬂekkür etti.
Necla Orhan ‹lkö¤retim Okuluna ö¤renci talebinin çok fazla olmas›
ve mevcut binada derslik say›s›n›n az oluﬂundan dolay› ö¤retmen
kadrosunun tam oluﬂmamas› bu süreçte yeni bina ile birlikte
ö¤retmen say› ve kadrosunun tamamlanaca¤›n›n ve ö¤rencilerin
baﬂar› seviyesinin yükselece¤i umudu içerisindeyiz.
Zemin + 1 katl› olacak yeni okulda 5 derslik, 2 ana s›n›f›, 1 bilgisayar
laboratuar›, 1 ö¤retmenler odas›, 1 ana s›n›f› mutfa¤› ve spor
soyunma odalar› bulunacak. Bina, 2010 - 2011 e¤itim ö¤retim
y›l›nda hizmete girecek.

Yap›lan seçimde Oyak-Renault, Tofaﬂ, Ford Otosan Orhan
Sabuncu’nun listesinde yer ald› ve seçilmesi için gereken deste¤i
verdi. Orhan Sabuncu’nun listesinde bir baﬂkan, üç ana sanayi
ve yedi yan sanayi yer alarak onbir kiﬂilik yönetim kurulunu
oluﬂturdu.
Sonuçlar›n belli olmas›ndan sonra görüﬂlerini aç›klayan Orhan
Sabuncu 'Seçimi kazand›¤›m›z için mutluyuz, iyi bir ekip
oluﬂturduk. Ekibimiz hem ana sanayi hem yan sanayiden
oluﬂmaktad›r. Bu bizim üzerimizde daha fazla sorumluluk
yüklemektedir. Bundan sonra mevcut uygulamalar›n üzerine
yeni çal›ﬂmalarla, uygulamalar› daha da ileri götürerek ihracat›
artt›rmak üyelerimize yard›mc› olmak yönünde çal›ﬂmalar›n›n
devam edece¤ini belirtti.

Bir millet e¤itim ordusuna sahip olmad›kça savaﬂ meydanlar›nda
ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kal›c›
sonuçlar vermesi mümkün de¤ildir.

Mustafa Kemal Atatürk

Genç Mühendis adaylar›...
Onursal Baﬂkan›m›z ‹brahim Orhan Uluda¤ Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarl›k fakültesinin seminerleri kapsam›nda
davetli olarak, son s›n›f genç mühendis adaylar›na meslekteki
40 y›l deneyimlerini anlatan bir brifing verdi.
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“Çocuk ve Oyun” Konulu

5. Orhan Holding Uluslararas› Foto¤raf Yar›ﬂmas› Sonuçland›
Bu y›l 5.’sini gerçekleﬂtirdi¤imiz Orhan Holding Uluslararas›
foto¤raf yar›ﬂmas›n›n ödül töreninde foto¤raf sanatç›lar›, Devlet
protokolü ve kalabal›k bir davetli gurubuyla bir aradayd›k.
Orhan Holding olarak ortaklar›m›za ve çal›ﬂanlar›m›za olan
sorumluluklar›m›z kadar toplumsal sorumluluklar›m›za her
zaman önem verdik. Sanata ve Kültüre yapt›¤›m›z
sponsorluklar›m›z ve e¤itime verdi¤imiz destekler ile her zaman
örnek olduk. Sanata olan deste¤imiz çerçevesinde, foto¤raf
sanat› ile buluﬂmam›z, 1999 y›l›nda, çal›ﬂanlar›m›z aras›nda
düzenledi¤imiz foto¤raf yar›ﬂmas› ile gerçekleﬂti. K›sa süre
içinde ulusal olarak düzenlemeye baﬂlad›¤›m›z foto¤raf yar›ﬂmas›,
amatör ve profesyonel birçok foto¤rafç›m›z taraf›ndan ilgi gördü
ve destek buldu.
Bu y›l 5.’sini, 3 ayr› dalda (siyah/beyaz, renkli, dijital) gerçekleﬂtirdi¤imiz ve Uluslararas› Foto¤raf Federasyonu (FIAP) ile Türkiye
Foto¤raf Sanat› Federasyonu (TFSF) deste¤iyle “Çocuk ve Oyun”
konulu, Orhan Holding Foto¤raf Yar›ﬂmas›'na kat›l›m Vietnam'dan,
Ukrayna'ya, Letonya'dan, S›rbistan'a, ‹ngiltere den Çin’e kadar
dünyan›n;
• 26 ülkesinden
• 233 sanatç›
• 1222 foto¤raf ile yar›ﬂmam›za kat›ld›.

Bu y›l Seçici Kurul Üyeleri Foto¤raf sanatç›lar›m›z Siyah Beyaz
Bask›da Sn. Alper Bilsel ve Orhan Holdingi temsilen Sn. Necla
Orhan, Renkli Bask›da Selim Güneﬂ, Wilco Wan Herpen ve Sanat
Dan›ﬂman›m›z ‹lhan Özer, Dijital Bask›da ise Laleper Aytek, Fethi
‹zan ve Orhan Holdingi temsilen ise Sn. Ayﬂegül Orhan Donat
uzun süren seçmelerde çok zorlanmalar›na ra¤men,
kat›l›mdan dolay› çok büyük coﬂku ve onur
duyduk.
19 Aral›k 2009 Cumartesi günü saat
15:00'da Orhan Holding Teknik Oto
binas›nda dereceye girenlerin ödül
törenini gerçekleﬂtirdik.
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28 Aral›k 2009-09 Ocak 2010 tarihleri aras›nda Tayyare Kültür
Merkezi Sami Güner Sanat Galerisi’nde ve 11-18 Ocak 2010 tarihleri
aras›nda ise Korupark Shopping Center’da, 19-26 Ocak 2010
tarihleri aras›nda Pembe Çarﬂ›da’ki sergileri ile halk›m›z›n
izlenimine sunulmuﬂtur.
Dijital Bask›

Her zaman her alanda oldu¤u gibi bu alanda da daha da büyümek
ve daha iyiye gitmek hedefimizdir. Bu foto¤raf yar›ﬂmas›n› Dünya'da
takip edilebilir bir yar›ﬂma yap›p, bütün Türkiye olarak övünmek
istiyoruz.

Renkli Bask›

Siyah Beyaz

- Türkiye
‹hsan Korkut-Sek sek ve Balon

-Dijital Bask›-Fiap Gümüﬂ Madalya

Ayhan Maraﬂl›-Benim Dünyam-Türkiye

dalya
Gümüﬂ Ma
skı FIAP
Beyaz Ba
kiye Siyah
Keyfi-Tür
n
yu
-O
lıç
Umut Kı

sk› Fiap

-Dijital Ba

-Çin
namak
-Top Oy
-Leung
Lin Dung

dalya

Bronz Ma

AV

NDAR-H

Mikhail BO

ayna
ACI-2-Ukr

giltere Siyah Beyaz Baskı FIAP Bronz

Anne Greiner-Üç çocuk ve bir köpek-‹n

Madalya

rhan Holding Özel Ödülü
Tien Ho Anh Bir Penalt›-Vietnam-O

Viesturs LINKS -Letonya-FIAP Alt›n

Maldalya
Dao Tien DA
T-I‹kisi Birara
da-VietnamHolding Öze
Siyah Beyaz
l Ödülü
Baskı

Leonid Goldin

-Çocukların

Ayhan Maraﬂl›
- Kirlenmiﬂ Dun
ya-Turkey Diji
tal Bask› Orh
an Holding

Oyunu-‹srail-

Renkli Baskı

Orhan

Fiap Altın Ma

dalya

Özel Ödülü
Rod Wheelans-Oyuncak Ayım-‹ngiltere

Siyah Beyaz Baskı FIAP Altın Madalya
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Orhan Holding A.ﬁ. 2010 Y›l› ‹lk Bowling Turnuvas›n›n ﬁampiyonu
BFTC 1 Tak›m› Oldu

Orhan Holding A.ﬁ. olarak, düzenli olarak y›lda 2 kez düzenledi¤imiz
sosyal aktivitelerden 2010 Bowling Turnuvam›z›n ilkini 2 Nisan
2010 Cuma akﬂam› As Merkez, Rainbowl Bowling Salonunda
gerçekleﬂtirdik.

Grup firmalar›m›zdan 130 kiﬂiden oluﬂan 26 tak›m›n e¤lenceli ve
çok keyifli bir ortamda k›yas›ya mücadele etti¤i bu turnuvada
BFTC 1 tak›m› en yüksek skoru elde ederek birincili¤e ulaﬂt›.
‹kincili¤i ise Teknik Oto 2 tak›m› elde etti. Üçüncü tak›m ise S›la
Teknik 3 tak›m› oldu. Turnuvada baylarda en yüksek skoru Teknik
Oto 2 tak›m›ndan Nuri ‹zinter, bayanlarda ise BFTC 1 tak›m›ndan
Vezatiye ﬁentürk elde etti. Dereceye giren tak›mlar›m›z›n ve
bireysel baﬂar› gösteren arkadaﬂlar›m›z›n
kupa, madalya ve hediyeleri yine görkemli bir
kapan›ﬂ ﬂöleni ile
kendilerine takdim
edildi. Bir sonraki
turnuvada yine hep
beraber olmak dile¤i
ile…

Torun Sevinci

Güngör Uras'›n ziyareti...

Yönetim Kurulu üyemiz Orhan Sabuncu, bir erkek torunu dünyaya
gelmesi ile dede olman›n mutlulu¤u ve keyfini yaﬂ›yor.

Gazeteci ve Yazar Güngör Uras Onursal Baﬂkan›m›z ‹brahim
Orhan' › Garanti Bankas› Marmara Bölge müdürü Figen Çelikel
ile birlikte ziyaret etti. Uras keyifli bir sohbet eﬂli¤inde Orhan
Holdingi tan›ma f›rsat› buldu.

Orhan Holding 14. Geleneksel Hal› Saha Futbol Turnuvas› renkli
görüntülerle ve müthiﬂ final maç›yla sona erdi. Holding
ﬂirketlerinden oluﬂan tak›mlar›n kat›ld›¤› turnuva ilk gününden
itibaren çekiﬂmeye sahne oldu.
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Olimpik Marmara Hal› Saha Tesisleri'nde oynanan maçlar›n
üçüncülük ile final maç› öncesi konuﬂan Yönetim Kurulu
Baﬂkan›m›z Murat Orhan, centilmence ve heyecan dolu bir turnuva
dileyerek, turnuvaya kat›lan tüm tak›m ve sporculara teﬂekkür
etti ve turnuva sonunda “Bursaspor ﬂampiyon oldu” dedi.
8 May›s'ta baﬂlayan turnuvaya 8 firma tak›m› 2 grupta mücadele
etti. ‹lk 2 s›ray› alan tak›mlar, yar› finale yükseldi. Turnuvaya Orda,
Teknik Malzeme, Ormetal, Teknik Oto, S›la Teknik, Matay, Aunde
Teknik ile BFTC ﬂirketlerinin oluﬂturdu¤u tak›mlar kat›ld›.
Üçüncülük maç›nda karﬂ›laﬂan S›la Teknik ile Aunde Teknik'in
mücadelesinde gol sesi ç›kmad›. Penalt›larda rakibini 4-3 yenen
S›la Teknik, üçüncülü¤ü kazan›rken, baﬂar›s›n› Timsah yürüyüﬂü
ile kutlad›.
Turnuvan›n final maç› ise Türkcell Süper Ligi'nin son maç›nda
oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maç›n› aratmad›. Turnuvan›n
finali, favori tak›m› Teknik Malzeme ile finale ç›karak sürpriz yapan
ORDA aras›nda oynand›. 1-0 öne geçen Teknik malzeme, ard arda
gelen 3 golle büyük ﬂok yaﬂad›. Karﬂ›laﬂman›n ikinci yar›s›nda tek
kale oynayan Teknik Malzeme, say›s›z gol f›rsat›n› de¤erlendiremezken, ORDA kalecisinin muhteﬂem kurtar›ﬂlar› Trabzonspor
kalecisi Onur'u hat›rlatt›. Son dakikalar› heyecanl› geçen maçta
bir ara karﬂ›laﬂma bitmeden seyirciler sahaya girerek ﬂampiyonlu¤u
kutlamak istedi. Hakemin uyar›s›yla seyirciler yeniden saha
kenar›na al›nd›.

Karﬂ›laﬂman›n son düdü¤üyle turnuvan›n sürprizini yapan ORDA,
ﬂampiyonlu¤u büyük bir coﬂkuyla kutlarken, yapt›klar› Timsah
yürüyüﬂü ile de rakiplerine bir dahaki sene için gözda¤› verdiler.
Veteranlar›n da yüksek performans gösterdikleri mücadelelerinde
beyaz tak›m k›rm›z› tak›m karﬂ›s›nda galibiyetini ilan etti.
Orhan Holding çocuk kulübünün mavi ve k›rm›z› tak›m futbolcular›n›n 4 haftal›k turnuva da, büyükler kadar ciddiye alarak
verdikleri mücadelede kendi kategorilerinde O¤uz Efe gol kral›
olurken k›rm›z› tak›mda liderli¤ini ilan etti. Ama tüm oyuncular
performanslar›ndan dolay› kutlan›p madalya ile onurland›r›ld›lar.
Turnuva sonunda S›la Teknik'e üçüncülük kupas›n› Yönetim Kurulu
Üyemiz Orhan Sabuncu verdi. Finalde ﬂampiyonlu¤u kaç›ran Teknik
Malzeme'ye ikincilik kupas›n› Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›m›z
Ayﬂegül Orhan Donat verirken, Orhan Holding 14. Geleneksel Hal›
Saha Futbol Turnuvas› ﬂampiyonu ORDA, kupas›n› Yönetim Kurulu
Baﬂkan›m›z Murat Orhan'›n ellerinden ald›.
Ayr›ca turnuvan›n en centilmen tak›m› seçilen Teknik Oto ile gol
kral› Teknik Malzeme çal›ﬂan›m›z Erkan Gürbüz kupalar›n› Yönetim
Kurulu Baﬂkan›m›z Murat Orhan’dan ald›.
Havan›n ya¤›ﬂl› olmas›na ra¤men turnuvay› çok say›da çal›ﬂan›m›z
ve aileleri izledi.
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Türk Otomotiv Sanayi Tarihi Geliﬂimi
Dünyadaki en önemli teknoloji ürünlerinden biri ﬂüphesiz
otomobillerdir. ‹cat edildikleri zamandan bu yana teknolojinin
geliﬂmesiyle birlikte hep daha yeni, daha farkl› ﬂekillerle karﬂ›m›za
ç›km›ﬂt›r. Belki de amaç hep en iyisini üretmekti, belki de hep bu
amaç için çal›ﬂ›ld›, fakat her seferinde daha da iyisi, daha da yenisi
birbirini takip etti. Hayat›m›zda önemli bir yere sahip olan
otomobillerin tarihsel geliﬂimini birlikte incelemeye ne dersiniz.
‹lk Türk otomotiv sanayi, insanlar›n tekerli¤i icat etmesiyle at
arabalar›n› keﬂfetmesi ve bu arabalar›n Anadolu’da geleneksel
uygulamalar› ile ortaya ç›km›ﬂt›r. Teknolojinin var olmad›¤› ve
insanlar›n do¤adaki zorluklar ile mücadele içinde oldu¤u dönemde,

insanlar hayatlar›n› kolaylaﬂt›rmak için at arabalar›n› kullan›rd›.
MÖ 1500 y›l›ndan itibaren Akdeniz kültürleri de, çeﬂitli amaçlar
için Anadolu’da demir ve tahtadan yap›lm›ﬂ olan bu tarz
arabalardan üretmiﬂ ve MÖ 600 y›l›ndan itibaren de bu arabalar›
savaﬂlarda kullanmak için özel ﬂekillerde tasarlam›ﬂlard›r.
1640’l› y›llarda Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde bu arabalar
sadece saray kad›nlar› taraf›ndan kullan›l›rd› ve k›demliler d›ﬂ›ndaki
erkeklerin bu arabalar› kullanmalar› yasakt›. Osmanl› döneminde
taﬂ›ma sanayi, insanlar›n önceki yüzy›llarda at arabalar› ile yar›ﬂ
yapt›klar› ‹stanbul Saraçhane etraf›nda geliﬂmiﬂtir. Otomotivin
önem ve gereklili¤i Osmanl› döneminde kendisini göstermeye
baﬂlam›ﬂt›r. Sanayi Meslek Okulu için ilk önemli giriﬂim, Teknik
Okullar› faaliyete geçiren Mithat Paﬂa döneminde 1861-1868 y›llar›
aras›nda yap›lm›ﬂt›r, daha sonras›nda bünyesinde bir de fabrika
kurulmuﬂtur. Okuldan yüksek derece ile mezun olanlar Avrupa

ya e¤itime gönderilerek, Otomotiv Sanayi Geliﬂimine katk›da
bulunmuﬂlard›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u için ilk ithal edilmiﬂ arabalar (Almanya’dan
Mercedes, Daimler, Benz ve Puch; Fransa’dan De Dion Bouton,
Delahey, Deloney-Belleville, Delage, Penhard le Vaseur, Hotchkis
ve Renault; ‹talya’dan Fiat; ‹ngiltere’den Rolls-Royce ve Rapier
kamyonlar›) 1908-1914 y›llar› aras›nda getirtildi. Otomotivde askeri
önemin fark edilmesinden sonra, askeri kamyonlarda ithal
edilmeye baﬂland›. Zamanla arabalar, üst düzey kiﬂiler için at
arabalar›n›n yerini almaya baﬂlad›. Otomotivin öneminin fark
edilmesi ile ulusal sanayide giriﬂimler ve geliﬂmeler birbirini takip
etti. Osmanl› ‹mparatorlu¤u Birinci Dünya
Savaﬂ›’na kat›ld›¤› dönemde, bütün parçalar
Anadolu’dan temin ediliyordu. 1916 y›l›nda
Osmanl› Taﬂ›ma Araçlar› ﬁirketi ‹stanbul’da
kuruldu ve Cumhuriyetin ilan edilmesiyle motorlu
araç ithalat› ve kullan›m› Türkiye’de yay›lmaya
baﬂlad›. 1927-1928 y›llar› aras›nda Hükümet
‹stanbul Liman›’n› yeniden canland›rmak için,
‹stanbul’da serbest bölge kurulmas›na destek
verdi ve Hükümet ve Ford Motor firmas› aras›nda
25 y›ll›k bir anlaﬂma imzaland›. O dönemde
otomobil, traktör ve kamyon parçalar›n›n bir
k›sm› Sovyetler Birli¤ine sat›ld›. 1929 y›l›nda
Tophane Bölgesi Ford Motor firmas›na tahsis
edilmiﬂ ve 450 çal›ﬂan› ile burada çal›ﬂmaya
baﬂlam›ﬂt›r. 1931 y›l›nda kamyonlar›n ve
otomobillerin günlük üretimi 48 arac› bulmuﬂ
ve Balkanlara, Sovyetler Birli¤i’ne ve ‹ran da
dahil olmak üzere Ortado¤u ülkelerine ihraç
edilmeye baﬂlanm›ﬂt›. Birinci Dünya Savaﬂ›’ndan
sonra tar›msal üretimdeki art›ﬂ nedeniyle daha
fazla araca gereksinim duyuldu. O dönemde
traktörler ve tar›msal makineler insanlarla ilk tan›ﬂt›r›ld›¤›nda,
at arabalar› ve binek arabalar köylerde, çiftliklerde ve ﬂehirlerde
kullan›lan hala tek araçt›.
Otomotiv ürünleri dünya çap›nda sürekli de¤iﬂikli¤e u¤rarken,
‹stanbul Belediyesi kullanmak üzere 3 Renault otobüs sat›n ald›.
Akabinde Mercedes otobüsler Amerika’dan ithal edilmeye baﬂland›.
‹thal edilen basit araçlar kamyonetlerin minibüslere
dönüﬂtürülmesi gibi yeni yöntemlerle de¤iﬂtirilmesi ve Sirkeci’de
sat›ﬂ›n›n yap›lmas› Otomotiv Endüstrisinin gelece¤inin ayd›nl›k
oldu¤unu göstermiﬂtir. O y›llarda Türkiye’de her tür markaya
rastlamak mümkündü. 1952 y›l›nda yabanc› sanayiciler, yerli
sanayiciler ile ortakl›k sözleﬂmesi yapmak üzere Türkiye’ye
gelmeye baﬂlad›lar. Bu arada tar›msal sanayi geliﬂimi için yap›lan
çabalarda 1961 y›l›na kadar devam etti. 1956 y›l›nda MinneapolisMoline Türk Traktör ve Tar›m Makineleri faaliyete geçti ve Türk
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Hava Kurumu taraf›ndan Türkiye'nin ilk uçak motor fabrikas› inﬂa
edildi. Ayr›ca tesis traktör ve tar›msal makineler üretmek için
Mekanik ve Kimyasal Sanayi Anonim ﬂirketine devredildi. Yavaﬂ
yavaﬂ Türk Otomotiv Sanayi yat›r›mlar›n›n ilk ad›mlar› at›lm›ﬂ ve
1959 y›l›nda Otosan kurulmuﬂtur.
1960’l› y›llara geldi¤imizde, Türkiye’de Otomotiv Sanayini baﬂlatma
fikri ve yerli araçlar üretme heyecan› insanlar› sard›. 1961 y›l›nda
Devlet Demir Yollar› Lokomotif bölümünden 20 idareci ve mühendis
bir proje için topland›lar ve o dönem Baﬂkan› Cemal Gürsel yerli
bir otomobilin üretilmesini ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayram›
törenine kadar haz›r olmas›n› istedi. Projenin amac› Türkiye
koﬂullar›na uygun yerli bir arac›n üretilebilece¤ini ispatlamakt›.
Ayn› amaç için toplanan mühendislerin 129 gün içinde bir araba
yaratabilecek hiçbir ﬂeyleri yoktu. Kimse Türk mühendislerinin
ne motor ne de araba üretebilece¤ine inanm›yordu. Ekip,
çal›ﬂmalar›na en uygun yer olan Eskiﬂehir’deki Demiryolu tesisinde
baﬂlad›. (TÜLOMSAﬁ Türk
Lokomotif& Motor Sanayi ) ‹lk
arabay› bitirmeye yak›n,
Cumhuriyet Bayram› töreni için bir
de¤il iki araba üretilmesi mesaj›
ulaﬂt›. O zaman ekip için gereken
tek ﬂey belki de bir mucizeydi ve
sonunda beklenen mucize
gerçekleﬂti ve ilk yerli otomobil
olan “Devrim” 29 Ekim 1961 sabah›
do¤muﬂ oldu.”Devrim” arabas›
Baﬂkan Cemal Gürsel’i karﬂ›lamak
üzere Parlamento binas› önüne
gönderildi. Bir araban›n yak›t tank›
acele ile dolduruldu¤undan çok az
yak›t› vard› ve benzin Mozoleye
götürmeye yeterli olmad›¤›ndan
100 metre gittikten sonra motoru durdu. Bat›l›lar›n izinden giderek
araba üretme hayali kurarken bu herkes için büyük bir hayal
k›r›kl›¤› oldu. Ertesi gün bütün gazetelerin baﬂl›¤› ﬂu ﬂekildeydi”
100 metre gittikten sonra bozuldu” Fakat Devrim’in neden
durdu¤una dair hiçbir aç›klama yay›nlanmad›. Günümüze kadar
ulaﬂan Devrim arabalar› ﬂu anda TÜLOMSAﬁ müzesinin özel

garaj›nda muhafaza edilmektedir.
Bu hayal k›r›kl›¤›ndan sonra Vehbi Koç'un giriﬂimi ile yeni bir proje
sunuldu ve art›k Türkiye'nin ilk yerli otomobili üretim için haz›rd›.
1967 y›l›nda Türkiye'nin ilk yerli arabas› “ Anadol” üretildi ve 2000li
y›llara kadar kullan›ld›. Anadol arabalar›n›n üretiminden sonra
Tofaﬂ (Türk Otomobil Fabrikas›) kuruldu ve 1971 y›l›nda Tofaﬂ
‹talyan Lisans› ile Murat124
modellerini üretmeye baﬂlad›. Oyak
Renault fabrikas›n›n kurulmas› ile
Renault 12 model arabalar Frans›z
lisans› ile üretilmeye baﬂland›. Ayn›
zamanda üretim alan› ticari ve a¤›r
vas›ta olan MAN, Otoyol, Karsan,
Otomarsan, Genoto, Chrysler, BMC
fabrikalar› da üretime geçti. Türkiye
de ticaretin geliﬂmesi ve sanayileﬂme ile birlikte kamyonetlere
ihtiyaç duyuldu ve Otosan
kamyonetler üretmeye baﬂlad›.
1980 y›l›nda Anadol arabalar› yerini
Anadol kamyonetlere b›rakt›. 19851990 y›llar› aras›nda Renault
üretiminde yenilikler ve farkl›l›klar
yaratt› ve y›llarca Renault arabalar›n›n de¤iﬂik modelleri için
çal›ﬂt›. Renault 9 model, ilk hatchback model Renault 11, ilk dizel
motoruna sahip olan Anadol kamyonet, Toros modeline dönüﬂen
Renault 12 serileri 2000 li y›llara kadar ulaﬂt›. 1990’l› y›llara
bakt›¤›m›zda Renault'un en üst modeli Renault 21 Türkiye de
üretilmeye baﬂland› ve yerli üretim olan Opel Vectra, Ford Escort
ve Toyota sanayideki yerini ald›. Daha sonralar› bu firmalar›, Honda,
Hyundai gibi firmalar yerli üretimler ile takip etti.
2000 y›l›ndan sonra, sürekli de¤iﬂen ekonomik ve sosyal ﬂartlarla
birlikte Türk Otomotiv Sanayi modelleri, markalar›, yenilikleri ve
de¤iﬂiklikleri ile süratle geliﬂmesini sürdürdü. Bu zaman içinde
özellikle araﬂt›rma ve geliﬂtirme çal›ﬂmalar› büyük oranda
ülkemizde ve kendi mühendislerimizce yap›lan Tofaﬂ/ Fiat Doblo,
Ford Transit Connect ve Tofaﬂ/ Fiat/Peugeot/Citroen
Fiorino/Bipper/Nemo araçlar›n›n üretimi ayr› bir önem
taﬂ›maktad›r.
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2000 y›l›ndan sonra, sürekli de¤iﬂen ekonomik ve sosyal ﬂartlarla
birlikte Türk Otomotiv Sanayi modelleri, markalar›, yenilikleri ve
de¤iﬂiklikleri ile süratle geliﬂmesini sürdürdü. Bu zaman içinde
özellikle araﬂt›rma ve geliﬂtirme çal›ﬂmalar› büyük oranda
ülkemizde ve kendi mühendislerimizce yap›lan Tofaﬂ/ Fiat Doblo,
Ford Transit Connect ve Tofaﬂ/ Fiat/Peugeot/Citroen
Fiorino/Bipper/Nemo araçlar›n›n üretimi ayr› bir önem
taﬂ›maktad›r.

Tekerle¤in icad›yla baﬂlayan macera, at arabalar›na tak›lan buharl›
makinelerle h›z kazand› ve motorlu taﬂ›tlar›n icad›yla, araﬂt›rma
ve geliﬂtirmeyle, tasar›mla, teknolojinin kullan›m› ile hayal bile
edilemeyecek bir aﬂamaya ulaﬂt›.

- Ayr›ca Matay, S›la Teknik, Or-metal firmalar›nda Magnetti Marelli,
Arvinmeritor, Beldeyama, Honda Türkiye, Hyundai Türkiye, Ford
Otosan, BMC, Dacia, Karsan, Tofaﬂ, Renault Türkiye, Valeo, Toyota
Türkiye, Girsud, Zf Sachs (Türkiye&Almanya), MGI Coutier, Faurecia
gibi müﬂterilerimiz için egzos sistemleri, esnek teller, hassas
yaylar, vites mekanizmalar›, çeﬂitli tel ve boru parçalar›
üretilmektedir.

- Yine Nobel Automotive Türkiye, Avrupa, Kuzey Amerika ve uzak
do¤udaki fabrikalar›nda bu bölgelerdeki ana sanayiler için, örne¤in
PSA, Renault / Nissan, Ford, DCX, GM, Inergy gibi müﬂterilerimize
yak›t, motor ya¤› so¤utma, hatlar›, EGR, Hava yast›¤› tüpü, HVAC/
hidrolik direksiyon borular› gibi parçalar, plastik metal ve kauçuk
olarak üretilmektedir.

Biz de Orhan Holding olarak yolculu¤umuza 1972 y›l›nda Teknik
Malzeme’nin kurulmas›yla baﬂlad›k ve bu sayede Otomotiv
Sanayindeki yerimizi alm›ﬂ olduk. ﬁu anda Otomotiv Sanayisi için
yan sanayi tedarikçilerinden biri olarak, aﬂa¤›da belirtmiﬂ
oldu¤umuz Otomotiv parçalar›n› çeﬂitli müﬂterilerimize tedarik
ediyoruz:
- Teknik Malzeme, Orcia, Aunde Teknik, Elta, Bftc firmalar›nda
Ford Otosan, Honda Türkiye, Peugeot, Toyota, Karsan (PEUGEOT),
Takanichi (Toyota), Renault France, BMW, Major SKT (Renault),
Renault Türkiye (Oyak Renault), Johnson Controls, A-Plast, Erkurt,
Ototrim, Formfleks, Grammer, Kiel gibi müﬂterilerimiz için tüm
bitmiﬂ koltuk, koltuk parçalar›, sünger, koltuk k›l›f›, mekanizmalar,
kumaﬂ ve çeﬂitli poliüretan sünger parçalar üretilmektedir.

Sonuç olarak;
Türkiye'nin parlayan y›ld›z› Türk Otomotiv sanayi varl›¤›n› sürekli
olarak daha da ileriye taﬂ›mak, yeni sektörlere ve yeni ülkelere
aç›lma amac›ndad›r.
Biz de Orhan Holding olarak müﬂterilerimize en üstün ürünleri
sa¤lamak amac›yla geliﬂen teknoloji ile birlikte h›zla büyümeye,
direkt müﬂteriye bitmiﬂ ürün ve hizmet veren sektörlerde
markalaﬂmaya ve müﬂterilerin tüm beklentilerinin üzerinde ürünler
ve hizmetler üretmeye devem edece¤iz, ayr›ca bütün bunlar›
gerçekleﬂtirerek ülkemizde ve tüm dünyada mükemmelli¤in
merkezinde ürün ve hizmet üreten bir grup olmak en önemli
amac›m›zd›r.

11

Holding

RÖPORTAJ

Víctor
Hugo Martínez
Bu say›m›zda Víctor Hugo Martínez ile birlikteydik...
Nobel Automotive San Luis Potoside Bak›m Müdürü olarak görev
yapan Víctor Hugo Martínez ile röpörtaj yapma f›rsat› bulduk.
Víktor ilk karﬂ›laﬂt›¤›m›zda ciddi bir tav›r içerisinde fakat sohbet
koyulaﬂt›kça ne kadar içten ve cana yak›n bir yap›s› oldu¤unu
bize gösterdi.
Nobel için 4 senedir çal›ﬂan Víctor, görevine ilk olarak denetleyici
olarak baﬂlam›ﬂ ve bir y›l sonra müdür oldu. Víctor’a onu k›sa
zaman içinde müdürlü¤e taﬂ›yan en büyük nedeni sorduk.
O bunda birçok ﬂeyin etkisi oldu¤una inan›yor. Fakat terfi için
bilgi, tecrübe ve iﬂe karﬂ› iyi bir tav›rla yaklaﬂmak en baﬂta gelen
sebeplerdir.
Víctor sorumluluklar›n› biliyor ve bizim ﬂu anki durumumuz
çal›ﬂmalar›m›z›n sonucudur, kararlar›m›zdan ve icraatlar›m›zdan
sorumluyuz. Tak›m halinde çal›ﬂman›n önemini de anlatmas›n›n
nedeni bu san›r›m.
Víctor, mükemmel bir firma olduklar›n› ve her zaman Nobel için
çal›ﬂmay› arzu etti¤ini belirtti. kendisi sürekli büyümek ve
geliﬂmek için insanlar› ayn› yönden bakmaya davet ediyor.
Víktor’un 3 y›ll›k mutlu bir evlili¤i ve mutluluklar›n› pekiﬂtiren
2 yaﬂ›nda bir o¤ullar› var.
Ailesinin önceliklerinden biri oldu¤unu ve onlara kaliteli bir hayat
vermek için herzaman çal›ﬂt›¤›n› belirtti.
Bu röpörtajdan keyif ald›¤›m› itiraf etmeliyim.
Víctoru hep ciddi görüntüsü ile tan›rd›m fakat o¤lu Hugo Erick
hakk›nda konuﬂmaya baﬂlad›¤› zaman, yüzünde büyük bir
tebessüm oluﬂtu, ciddi görüntüsünden s›yr›l›p tamamen
gülümseyen, huzuru bir kat daha artan bir havas› oluﬂtu, o an
iﬂini, ailesini ve hayat› ne kadar sevdi¤ini fark ettim.
Víctor Hugo Martínez'e bizimle yapm›ﬂ oldu¤u keyifli sohbetten
dolay› teﬂekkür edip çal›ﬂmalar›nda baﬂar›lar diliyoruz...

Jacques Orcel
Jacques Orcel 71 yaﬂ›nda ve firmas›nda 38. y›l›n› tamaml›yor.
Bu röportaj›n gerçekleﬂmesin›n onu yürekten onurland›rd›¤›n›
bize mutlulukla dile getiriyor. Biz de bu röpörtaj›n onu onure
etmenin harika bir yol oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Görevine 1972 y›l›nda üretim operatörü olarak baﬂlayan ve ﬂimdi
ise hammadde ö¤ütücüsünde çal›ﬂan Jacques, Vitry tesisinin
her geliﬂim sürecinde vard›m, görevime 6 ayl›k deneme süreci
ile baﬂlad›ktan sonra, iﬂime yeteri kadar motive olarak ve çeﬂitli
görevleri üstlenerek, Nobel ailesine ait olmuﬂ biri olarak bu
posizyonda 15 y›ld›r yüksek motivasyonla çal›ﬂmaktay›m diyor.
Firmas›nda kendini çok iyi hissediyor “Sahip oldu¤um iﬂim beni
sosyalleﬂtiriyor ve insan iliﬂkilerinde daha ön planda olmam›
sa¤l›yor. Kaliteli bir hayat sürmemde Nobel firmas›n›n çok büyük
pay› var.” diyor
Jacques, kamyon park yeri ve restaurant sahipli¤i gibi iﬂlerde
sabah 4:00’den gece yar›s›na kadar hafta da 7 gün çal›ﬂt›ktan
sonra, Nobel’de arad›¤› huzuru, uyumu ve en büyük hobisi olan
bal›¤a gitmek için özgür olabilece¤i zaman› bulabildi¤i s›rr›n›
bizimle paylaﬂt›.
Art›k bu y›l yuvadan ayr›lmam›n zaman› geldi¤ini söylüyor Jacques
tabiiki buradaki ailem gibi gördü¤üm iﬂimi ve arkadaﬂlar›m› çok
özleyece¤im ve birçok kiﬂi ile sosyal hayat›mda da yine birlikte
olup onlarla görüﬂece¤im, iﬂimin bana katm›ﬂ oldu¤u sosyalli¤i
ve kaliteli yaﬂam anlay›ﬂ›n› devam ettirmeye çal›ﬂaca¤›m diyor.
Jacques Nobel’den 31 May›s 2010 tarihi itibariyle ayr›lm›ﬂ olacak
ve emeklili¤in keyfini ç›kartmaya baﬂlad›¤› ilk günlerinde umud
ediyoruz ki kendisi ile yapt›¤›m›z bu röpörtaj› gururla okuyor
olacak.
Kendisine yeni hayat›nda mutluluklar diliyoruz..
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‹ç E¤itimlerimiz Baﬂlad›

Beyaz yaka çal›ﬂanlar›m›z›n teknik yeterliliklerinin geliﬂtirilmesi
ve teknik e¤itimlerin tüm firmalar›m›z çap›nda yayg›nlaﬂt›r›lmas›
amac›yla, 2010 y›l› planl› firma içi e¤itimlerine ISO 14001:2004
Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Yönetim Sistemi ve ‹statistiksel Proses Kontrol e¤itimleri ile
baﬂlad›k. Kat›l›mc›lar›n son derece memnun ayr›ld›klar› e¤itimlerin önümüzdeki aylarda da devam etmesi planlanmaktad›r.

Yang›n ve Deprem E¤itimi

Üst Yap› Fabrikam›z Taraf›ndan
Volkswagen Yetkili Servis
Çal›ﬂanlar›na E¤itim

08-10 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda,” Do¤uﬂ Otomotiv ” merkez
yerleﬂkesinde (ﬁekerp›nar/‹zmit) Türkiye'de bulunan 60 adet
Volkswagen servisinin toplam 78 personeline, Aunde Teknik Üst
Yap› Fabrikas› proje ve kalite bölümü çal›ﬂanlar›m›z taraf›ndan
“ VW Crafter Volt ” üstyap› e¤itimi verilmiﬂtir.
Do¤uﬂ Otomotiv yetkilileri üstyap› e¤itiminin verimli geçti¤ini
belirterek, periyodik olarak yap›lan bu e¤itimin sonunda
teﬂekkürlerini ifade etmiﬂlerdir.

Minikler Futbol Tak›m›

Tüm fabrika çal›ﬂanlar›m›za NOSAB ‹tfaiye amirli¤i taraf›ndan
Yang›n ve Deprem E¤itimi verildi. Yang›n Söndürme ve Tahliye
Ekibi'nde yer alan çal›ﬂanlar›m›z için de verilen Yang›n Söndürme
ve Tahliye E¤itimi akabinde yap›lan tatbikat ile bilgilerin
pekiﬂtirilmesi sa¤land›.

Minikler futbol tak›m›m›z ile birlikte haz›rl›k maç› yapt›k.
Miniklerimiz k›yas›ya mücadele ederken mutluluklar› da
gözlerden kaçmad›. Çocuklar›n› izlemeye gelen anneler ve
babalar da tezahürat yaparak çocuklar›n›n mutlulu¤unu ve
heyecan›n› paylaﬂt›lar. At›lan her golün ard›ndan timsah yürüyüﬂü
yapan minikler tak›m ruhunu da çok güzel yans›tt›lar.

13

Resim Yar›ﬂmas›

7-8-9 yaﬂ kategorisi
birincileri
5-6-7 yaﬂ birincisi resim

7-8-9 yaﬂ kategorisi birincisi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› haftas›nda tüm
çal›ﬂanlar›m›z›n çocuklar›n›n ve kardeﬂlerinin kat›ld›¤› “Atatürk
ve 23 Nisan” konulu resim yar›ﬂmas› düzenlendi. Yar›ﬂmaya kat›l›m
5-10 yaﬂ aras› çocuklar› kapsam›ﬂ ve resimler yaﬂ gruplar›na göre
2 ayr› kategoride de¤erlendirilmiﬂtir.
Resimler, resim konusunda uzman kiﬂilerin de yer ald›¤› bir kurul
taraf›ndan de¤erlendirilerek birinciler belirlenmiﬂtir.
1.Kategori: 5-6-7 yaﬂ birincisi Lara Aﬂ›k (5 yaﬂ)/ Annesi Hayriye Aﬂ›k
2.Kategori: 7-8-9 yaﬂ birincili¤ini 2 kardeﬂ paylaﬂt›. ﬁükrü

ﬁükrüo¤lu-ﬁirin
ﬁükrüo¤lu (9 yaﬂ)/
Annesi Sevdiye
ﬁükrüo¤lu
Kategori birincilerine fabrikada yap›lan bir törenle ödüllleri ve
sertifikalar› verilmiﬂtir. Kat›lan tüm çocuklar›m›z› baﬂar›lar›ndan
dolay› tebrik ediyor ve resime olan ilgilerinin devam›n› diliyoruz.
Resim yar›ﬂmas›na kat›lan tüm çocuklar›m›z›n resimleri s›rayla
tüm fabrikalar›m›z›n yemekhanelerinde sergilenmektedir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayram› Etkinli¤i
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›n› çal›ﬂanlar›m›z›n kreﬂ
çocuklar› ile hep birlikte kutlad›k. Çocuklar›m›z›n gösterilerini tüm
çal›ﬂanlar›m›z ile birlikte üretim alan›nda izleme imkan› bulduk.
Gösterilerin ard›ndan yemekhanede pastalar›n› yediler ve doyas›ya
e¤lendiler.

Aram›za Yeni Kat›lanlar
Erdin Dinçel
21.01.1967 ‹stanbul do¤umlu ve Y›ld›z Üniversitesi
Makina Mühendisli¤i mezunudur. 01.11.2009
tarihinden itibaren Kesim ﬁefi olarak aram›za
kat›lm›ﬂt›r.

Didar Y›lmaz
28.11.1983 Bursa do¤umlu ve Anadolu Üniversitesi
Sosyoloji bölümü mezunudur. 05.10.2009 tarihinden
itibaren ‹nsan Kaynaklar› Uzman› olarak aram›za
kat›lm›ﬂt›r.

Selçuk Çelikkaya
01.09.1980 Band›rma do¤umlu ve Anadolu
Üniversitesi ‹ﬂletme bölümü mezunudur. 16.09.2009
tarihinden itibaren Personel Uzman› olarak aram›za
kat›lm›ﬂt›r.

Macide Yeﬂilova
15.09.1983 Bursa do¤umlu ve Mersin Üniver-sitesi
Almanca Mütercim Tercümanl›k bölümü
mezunudur. 28.01.2010 tarihinden itibaren Genel
Müdür Asistan› olarak aram›za kat›lm›ﬂt›r.

Bebe¤i Olan Çalıﬂanlarımız

Evlenen Çal›ﬂanlar›m›z

Ömür Sezer, Fatma Özgür, Nuran Taﬂtan, Sevim Can, Dilek
Ergöçer, Nahide Vuran, Ayﬂegül Yusufo¤lu, Fatma Kurt, Gülnaz
Y›lmaz, Güldeniz Mutlu Orman, Derya T›ng›r, Reyhan Ar›, Sevil
Yavuz, Mustafa Zümbül, Metin Karagöz, Zafer Özen, Ramazan
ﬁenol,U¤ur Büyük, Mesut Saatçi, Halil Kürpe, Hasan Sevinç,
Orhan Mayil, Nurettin Yusufo¤lu, Selda Ayd›nl›, Nurgül Dönmez,
Songül Çavuﬂ, ﬁennur Kaya, ﬁehri Karaduman, K›ymet Kuﬂku,
Nigar ‹smailo¤lu, Nesibe Y›ld›r›mc›,Meryem Duman,Bilnaz
Nafio¤lu, Melahat Acar, Fatma Bayﬂu, Esra S›rman, Ümmü Çetin,
Safiye Sal›k, Gülser Y›ld›z, Gülhan Tütüncüo¤lu, Hümeyra Söken,
Nefize Sazak, Nazan Sar›er, Filiz Aktaﬂ, Safiye Bulut, Ayﬂe
Korkmaz, Muazzez Er, Özden At›c›, Canses Ay, Nazan Sar›er,
Semra Kaya, Nuriye Taﬂk›n, Zümrüt Y›lmaz, ‹ncinur Saatçi
Yeni do¤an bebeklere sa¤l›kl› uzun bir ömür dileriz.

Necmettin Taﬂk›n, Bülent Do¤ruyol, Dilek Güneﬂ, Seda Oral,
Tezcan Duran, Fahrettin Çiçek, Mevlüde Akdaﬂ, Gülden Alp,
Yalç›n Y›lmaz, Gülgün Yükselen
Arkadaﬂlar›m›za ömür boyu mutluluklar dileriz.

Yak›n›n› Kaybeden Çalıﬂanlarımız
Gülser Cömertel, Hatice Kandemir, Ayﬂe Ümit, Hakk› Sar›, Medine
Alt›nkaynak, Zeynep Asa, Tevhide Sevim, Mehmet Çal›k, Ergün
Bay›nd›r, Emine Lana, Cemal Alper, Sabriye Mutlu Özgür, Sabri
‹ncircio¤lu, ﬁule Oktay Özler, Sefa Sertu¤ Yard›mc›.
Yak›n›n› kaybeden çal›ﬂanlar›m›za baﬂsa¤l›¤› ve sab›rlar dileriz.
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Çevre ve ‹ﬂ Güvenli¤i E¤itimi&Domuz
Gribinden Korunma Yollar› E¤itimi
2009 y›l›n›n son aylar›nda tüm firma çal›ﬂanlar›na çevre ve iﬂ
güvenli¤i uzman› Sibel Eyiz taraf›ndan çevre ve iﬂ güvenli¤i e¤itimi ve fabrika doktorumuz Ayﬂe Alpo¤uz taraf›ndan da domuz
gribinden korunma yollar› e¤itimleri verildi.

Orhan Holding
Fabrikalar›n tüter bacas›ndan duman›,
Orhan Holding bünyesinde binlerce çal›ﬂan›,
Gece gündüz demeden bitmez hayat kavgas›,
Kolay de¤il yaﬂamak büyük ﬂehir buras›.
Y›llarca okuyup kalem tutmuﬂ elleri,
Fabrikan›n temel taﬂ› idari personeli,
Omuzlar›nda yüklü sorumluluk bilinci,
De¤iﬂmeyen kurald›r müﬂteri memnuniyeti.
Firmalar birbiriyle k›yas›ya yar›ﬂ›r,
Var olmak isteyen kaliteli çal›ﬂ›r,
Her müﬂteri bizim için ayn› önemi taﬂ›r,
Markalarda ad›n› kalitesinden al›r.
‹ﬂçi kar›ncalar gibi çal›ﬂ›yor her biri,
Üretim de ekip ruhu bizim için önemli,
‹nanarak çal›ﬂt›k hepimizde özveri,
Ortaklar›m›zla büyüdük hepsi de dünya devi.
Orhan Holding ailesiyle gurur verir çal›ﬂmak,
Rekabet ortam›nda kolay de¤il yar›ﬂmak
Otomotiv sanayide öncü bir firma olmak,
Hedefimiz ad›m›z› tüm Dünya da duyurmak
Yavuz Zeytin

Fuar

Yeni teknolojileri görmek için 23 Nisan tarihinde ‹stanbul'da
aç›lan konfeksiyon makinalar› fuar›n› ziyaret ettik. Ayr›ca bize
‹stanbul'un güzel manzalar›n› görmemizi sa¤lad›.

Bebe¤i Olan Çalıﬂanlarımız

Evlenen Çal›ﬂanlar›m›z

Aynur Sab›rl›, Tezgül Öztürk, Abdullah Ayvaz, Hafize Kuzluk,
Ayten Y›lmaz, Bahriye Ramazano¤lu, Embiye Çal›ﬂkan, Esin Gül,
Neslihan Gültekin

ﬁahsine Kasapo¤lu, Vezaiyet ﬁentürk

Yeni do¤an bebeklere sa¤l›kl› uzun bir ömür dileriz.

Arkadaﬂlar›m›za ömür boyu mutluluklar dileriz.
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Yang›n Tatbikat›

Do¤um Günü Olan Çalıﬂanlarımız

E¤itim kapsam›nda, yang›na müdahale edecek söndürme ve
kurtarma ekibine olay yerini tahliye, yang›n›n geliﬂimi, özelli¤i,
yay›lma h›z› ve ilerleyiﬂi ve yang›n› oluﬂturan temel nedenleri
hakk›nda bilgiler verildi. Ayr›ca iﬂletmede yang›n riski
de¤erlendirilerek yang›n meydana gelmemesi için al›nmas›
gereken önlemler hakk›nda bilgilendirildi.

20 Ocak 2010 tarihinde Kalite Sorumlumuz Semati Çelik ve
Üretim Mühendisimiz Adem Ören'in yeni yaﬂlar›n› kutlad›k.

Yang›n çeﬂitlerine göre,
LPG yang›nlar›, Do¤algaz Yang›nlar›, Baca Yang›nlar›, Elektrik
Yang›nlar›, Orman Yang›nlar›, Araç yang›nlar›, Bina Yang›nlar›
gibi yang›nlarda ne tip yang›n söndürme cihaz›n›n kullan›laca¤›
uygulamal› olarak anlat›ld›.

Bebe¤i Olan Çalıﬂanlarımız
‹smail Hakk› Bulut ve Filiz Bulut'un yeni do¤an bebeklerine
sa¤l›kl› uzun bir ömür dileriz.

Evlenen Çal›ﬂanlar›m›z
Metin & Leyla Gocamarl› dünya evine girmiﬂtir.
Arkadaﬂ›m›za ömür boyu mutluluklar dileriz.

Omni-X Firmas›’nın Fabrikam›z› Ziyareti

Renault Egzoz Grubu Fabrikam›zda

7 Eylül 2009 tarihinde, Çek Cumhuriyeti' nden Omni-X firmas›ndan
yetkililer fabrikam›z› ziyaret ettiler.

9 Eylül 2009 tarihinde, Renault Egzoz Grubu fabrikam›z› ziyaret
etti.
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Mangal Partisi Yapt›k
23 Ekim 2009 tarihinde, çal›ﬂanlar›m›z›n üzerindeki negatif
enerjiyi da¤›tmak ve de¤iﬂik zaman geçirmek için fabrika
bahçemizde mangal partisi yapt›k. Herkesin güzel zaman geçirdi¤i
partimizde e¤lence ve bol muhabbet hakimdi. Güzel zaman
geçirmemizde eme¤i geçen herkese çok teﬂekkür ederiz.

Atatürk'ü anma program›

Yal›n Proje ve Yal›n Lojistik Sunumlar›

10 Kas›m'da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü çalıﬂma
arkadaﬂlarımız ile birlikte bir kez daha and›k.

Renault Ases Denetimi Yap›ld›

10 Kas›m 2009 tarihinde, Renault Ases Denetimi Sn. Hasan
Tahsin Özgüle taraf›ndan yap›ld›. Ases denetimimiz baﬂar›yla
sonuçlanm›ﬂt›r.

18-19 Aral›k 2009 tarihlerinde
Yal›n Enstitü Derne¤i'nden
e¤itmen Melih Soydan'›n
rehberli¤inde yaklaﬂ›k bir sene
süren çal›ﬂmalar sonucunda
oluﬂturulan Yal›n Proje ve Yal›n
Lojistik sunumlar› yap›ld›.
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Matay Çevre Ödülü
Matay A.ﬁ.’nin Sosyal Sorumluluk Pojesi kapsam›nda Nisan ay›nda
baﬂlat›lan etkinlikte Matay Kalite Müdürü Gonca T›knaz, ‹smail
Hakk› Ünal ve Aylin Yapar her iki okulda s›n›f s›n›f gezerek
çocuklar›m›za Çevre konulu e¤itimler vererek bilinçlendirmiﬂlerdir.
Sosyal Sorumluluk Çerçevesinde; Bu y›l ilki gerçekleﬂtirilen
Görükle Hazinedaro¤lu Özkan ‹lkö¤retim Okulu ve Ali Durmaz
‹lkö¤retim Okulundaki çocuklar›m›z›n çevreye karﬂ› ilgilerini
artt›rmak, çevre çal›ﬂmalar›nda daha duyarl› olmalar›n› sa¤lamak,
amac› ile düzenledi¤imiz resim, ﬂiir ve kompozisyon yar›ﬂmas›
ödül töreni 4 Haziran 2010 tarihinde yap›ld› .

Ödül Töreninde;

Resim Dal›nda;

Kompozisyon Dal›nda;

ﬁiir Dal›nda;

1.’lere, Orhan Holding ve Matay Yönetim Kurulu Baﬂkan› Murat
Orhan,

1. Fikret GÜNEY

1. Ebru KAZANDI

1. Büﬂra AKDEM‹R

2.’lere, Matay Genel Müdürü Bekir Girgin,

2. Ya¤mur Elçin TOPÇU 2. Bircan KAHRAMAN

2. Narin ERSOY

3. Erkan ULU

3. Gamze ÖZTÜRK

3.’lere, Halkbank Organize Sanayi Ticari ﬁubesinden Mustafa
Kemal Bey ödüllerini takdim etmiﬂlerdir.

3. Beyzanur ÜSTÜN

Y›l Sonu De¤erlendirme Toplant›m›z

Her sene oldu¤u gibi 2009 y›l›nda da, y›l içindeki de¤erlendirmeleri baz alarak yapt›¤›m›z Y›l Sonu De¤erlendirme toplant›m›z›
gerçekleﬂtirdik. Sunumlarla baﬂlayan toplant›m›z, sene içinde
üstün performans gösteren, senelerini, emeklerini ﬂirketimize
veren çal›ﬂanlar›m›z›n ödüllendirilmesi ile devam etti. En son
olarak sunulan ikramlarla 2009'a elveda 2010'a merhaba dedik.

Tüyap Fuar› Ziyaret Edildi

27 ﬁubat 2010 tarihinde, Bak›m
ﬁefimiz Ali Çimen ve ekibi, Tüyap
Elektrik-Elektronik ve Otomasyon fuar›n› ziyaret ettiler.

Güçlü ‹letiﬂimci Olman›n Yollar›

20 Mart 2010 tarihinde, Baﬂaran Dan›ﬂmanl›k'tan ‹letiﬂim Uzman›
Fahri Durabay, bölüm ﬂeflerimize ve mühendislerimize “Güçlü
‹letiﬂimci Olman›n Yollar› E¤itimi”ni verdi.

‹lkyard›m ve T›bbi At›k Tatbikat›m›z›
Gerçekleﬂtirdik

22 Mart 2010 tarihinde, fabrika doktorumuz Nedim T›k›z
liderli¤inde, ‹lkyard›m ve T›bbi At›k tatbikat›m›z› yapt›k.
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Autoliv Cankor Ziyareti

Genel Müdürümüz Bekir Girgin, Onur Türkmen, Gonca T›knaz,
Selim ﬁahin ve Serdar Kutlu 6 Nisan 2010 tarihinde Autoliv
Cankor'u benchmark amac› ile iyi uygulamalar›n› görmek üzere
ziyaret ettiler.

Aram›za Yeni Kat›lanlar

Ali At›l Atalay
Proje Mühendisi

Samet Mutlu
Proje Mühendisi

Halil Gökhan Açay
Proses Mühendisi

‹hsan Fatih Sa¤lam
Sür. ‹y. Müh.

Ozan Buyruk
Sür. ‹y. Müh.

Mehmet Onur Ateﬂ
Sür. ‹y. Müh.

Tofaﬂ WCM Denetlemesi

Ali ‹hsan Çelikyay
Sür. ‹y. Müh.

Ceylan Ahmetçik
Lojistik Mühendisi

Bebe¤i Olan Çalıﬂanlarımız

Yaklaﬂ›k bir seneye yak›n, Tofaﬂ'tan Zafer Örnek'in liderli¤inde
sürdürülen WCM toplant›lar› sonras›nda 03 ﬁubat 2010 tarihinde
WCM denetlemesine girdik. Denetlememiz arkadaﬂlarımızın
özverili çalıﬂmaları sonucu baﬂar›yla sonuçland›.

‹smail Tanr›kulu, ﬁebnem Yorulmaz, Ümit Kaya, Kemalettin
Gebeﬂ, ﬁevket Cihano¤lu, Fatih Öge, Ali Al›ml›, Erdal Özer-Erkek,
Birol Olur, Ali Paﬂay, Sinan Tezcan, Selçuk Çak›c›-‹kiz, Fatma
Kurubaﬂ, Önder Çoban, Erdem Erdo¤an, Hikmet Sar›, Nazmi
Sürücü, Mustafa Aras, Erdem Erdo¤an, Ceyhun Yavaﬂ, Ayd›n
Kocaman, Eray Bulgan, Adem Alagöz, Mustafa Sezen, Eren
Demir, Faruk Uysal
Yeni do¤an bebeklere sa¤l›kl› uzun bir ömür dileriz.

Yak›n›n› Kaybeden Çalıﬂanlarımız
Necmettin Çelik, Arslan P›nar
Yak›n›n› kaybeden çal›ﬂanlar›m›za baﬂsa¤l›¤› ve sab›rlar dileriz.

Evlenen Çal›ﬂanlar›m›z
Ali-Sibel (Koç) Filiz, Gürcan-Sinem (Özkan) Sar›kuﬂ, ‹brahimNurdan (Ferik) Bayraktar, ‹smail-Burçin (Onar) Sertel, Abdullah
-Zeynep (Taﬂ) Kahraman, Hüseyin-Emel (Tanay) Pir, ‹lhanNazmiye (Dönmez) Özbek, Ali-Elif (Balkan) Ayneﬂ, Nedret -Elfide
(Sönmez) Dönmez, Ozan-Dilek (Çetin) Özdil, Yunus-Birgül (Yavuz)
Korkmaz, Osman-Müge (Karsavuran) Karagöz, Özgür-Ba¤dagül
(‹stemihan) Enki
Arkadaﬂlar›m›za ömür boyu mutluluklar dileriz.
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Nobel Automotive Kore

Yal›n Yönetim Projesi

Yeni tesisimiz Nobel Automotive Kore’yi sizlerle tan›ﬂt›rman›n
büyük mutlulu¤unu duyuyoruz. Nobel Automotive Kore % 100
Orhan Holding kuruluﬂu olup, 28 Nisan 2010 tarihinde Incheon
bölgesinde faaliyete geçmiﬂtir.
Kore’deki yeni tesisimiz, yeni müdürümüz Mr. Woo-Sik, Suh
taraf›ndan yönetilecektir. Nobel Automotive grubuna
kat›lmas›ndan dolay› kendisini kutluyor, yeni görevinde ve
tesisimizi geliﬂtirmesinde kendisine baﬂar›lar diliyoruz.
9 ﬁubat 2010 Fransa’da Otomotiv sanayisi içinde “Performans
ve Müﬂteri-Tedarikçi iliﬂkileri için iyi uygulama kodlar›”
gerçekleﬂtirildi. Bu kod için belirlenen kurallar›n uygulanmas›,
Otomotiv sanayisi ve firmalar›n›n geliﬂmini sa¤lamada ve
desteklemede, araba imlatç›s› ve tedarikçisi aras›nda iﬂbirli¤ini
artt›rmay› amaçlayarak “ Otomotiv Sanayi Platformunu” (PFA)
gerçekleﬂtirmede yol gösterici olmuﬂtur.
PFA, müﬂterinin taleplerini ve memnuniyetini karﬂ›lamaya yönelik
ve günümüz ekonomik ﬂartlarda rekabet içinde kalabilmeyi göz
önüne alarak yal›n üretimi de içine alan 4 konu üzerinde
çal›ﬂmaktad›r.
Nobel Automotive Kore ofis binas› Incheon bölgesindedir. Firma
irtibat bilgileri ve firma müdürü Mr. Woo-Sik, Suh iletiﬂim bilgileri
aﬂa¤›daki gibidir;
Nobel Automotive Kore Co., Ltd
#305, 632-1, Gojan-dong, Namdong-gu, Incheon, Kore
Tel: +82 32 817 0809 Faks: +82 32 812 0879
Woosik.suh@nobelautomotive.co.kr
Cep: +82 10 8729 6160
Nobel Automotive Kore, yine Incheon bölgesindeki Koreli yerli
firma Hanil Platu Co. Ltd. ile üretim sözleﬂmesini çoktan imzalad›.
Bu yerli ortak Kore’deki RSM Busan firmas› için üretim, kalite ve
lojistik çal›ﬂmalar›ndan sorumlu olacak. Sat›ﬂ ve mühendislik
çal›ﬂmalar› Nobel Automotive taraf›ndan idare edilecek.
Bu anlaﬂman›n Kore’deki tesisimiz için iyi bir baﬂlang›ç olaca¤›na
inan›yoruz ve bu pazarda daha çok iﬂ almay› umut ediyoruz.
Nobel Automotive Kore’nin kurulmas›nda eme¤i geçen herkese
teﬂekkür ediyoruz.

Bu durum, Nobel Automotive grubu içinde yal›n kavram›n›n
uygulanmas› gerekti¤i fikrini desteklemektedir. Sn Murat Orhan
Bey'in aç›l›ﬂ yapmas› ve say›n Cevdet Özdo¤an’›n yal›n kavram›n›
sunmas› ile devam eden bu proje toplant›s› 25 ﬁubat 2010
tarihinde Vitry tesislerinde baﬂlam›ﬂt›r.
Bununla birlikte Sn. Zafer Kabatepe, Nobel Automotive grubunun
yönetim kadrosu, Vitry tesis yönetimi ve Vitry'nin di¤er departman
çal›ﬂanlar› kat›lm›ﬂt›r.
Bu prezentasyondan sonra, proje yönetiminden, sat›ﬂ ve mühendislik, kalite ve sat›nalma departmanlar›ndan bir yal›n tak›m›
kuruldu. Bu tak›m bütün devreler boyunca geliﬂim iﬂlem analizine
dayanarak yeni metodlar üretmek için Cevdet Özdo¤an ile birlikte
iki haftada bir görüﬂmeler yapacak. Yal›n projesi ve geliﬂimi ile
ilgili daha fazla bilgiye internet Yal›n sayfas›ndan ulaﬂabilirsiniz...

Müﬂteri Takdiri

Nobel Automotive, Renault tedarikçi de¤erlendirme sisteminde
4. dereceden 2. dereceye geçti¤i için Renault Kalite sat›nalma
ilgilileri taraf›ndan tebrik edildi.
Bununla birlikte 2010 y›l›n›n ilk çeyre¤inde grup, Cooper Standart
Otomotiv taraf›ndan 1. s›radaki tedarikçi olarak tayin edildi.
1. derece “ Mükemmel” ve “tercih edilen tedarikçi “ durumunda
anlam›na gelmektedir.
Bu iyi sonuçlar› ve dereceyi almam›z› sa¤layan Nobel Automotive
tak›m›n› tebrik ediyoruz.
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Finans Müdürümüz Cem Kabak’›n
Nobel Automotive Romanya Ziyareti

Nobel Automotive ‹çin Yeni ‹ﬂ

2009

Orhan Holding Finans Koordinatörü Sn. Cem Kabak 6-7 Nisan
2010 tarihlerinde Nobel Automotive Romanya'n›n misafiriydi.
Bizim küçük ama enerjik ve h›rsl› tak›m›m›zla onu yeni ve güzel
tesisimizde misafir etmekten mutluluk duyduk. Romanya'n›n
küçük bir ﬂehri olan Campulung'da kurulu fabrikam›z genelde
Dacia ve Renault için lojistik tesisi olarak faaliyet göstermektedir.
Orhan Grubu'nun gelecek vaadeden bu tesisine yap›lan ziyarette
grubun 2009 y›l› faaliyetlerinden bahsedilmiﬂ ve gelecekle ilgili
beklentiler paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
Ziyaretin sonunda bir an› foto¤raf› çekildi.

Nobel Automotive tak›m› General Motors taraf›ndan 10 milyon
dolarl›k Hidrolik direksiyon hatt› program› ile ödüllendirildi.
Program aﬂa¤›daki platformlardan oluﬂmaktad›r: Lambda (Acadia
Cross Over), 384 (G6 Pass Car), 355 (Colorado Truck), and 345/745
(Hummer).
Nobel Automotive bu iﬂi alabilmek için tüm genel kaynaklar›n›
seferber etmiﬂtir.
Sat›ﬂ, Müh., Program Yönetimi-Rochester Hills, MI Amerika
Sat›ﬂ, Mühendislik, Deneme-Birmingham ‹ngiltere
Montaj üretimi - Archbold, Ohio Amerika
Nihai Ürün üretimi - San Luis Potosi, Meksika

Nobel Automotive Kuzey Amerika ‹çin
Yeni Ofisler
Mart ay›n›n sonunda, Kuzey Amerika ofisleri Rochester Hillsden,
Detroit tak›m›n›n ünlü profesyonel futbolcusu Herman Moore için
tutulan Auburn Hillsdeki yeni ofislere taﬂ›nd›lar. Herman uzun
boylu bir adam oldu¤u için ofis tavanlar› çok yüksek yap›lm›ﬂt›.

Nobel Automotive sat›ﬂ tak›m› tedarik problemlerine çözüm
olarak müﬂteri sa¤lad›lar. (s›k›nt›da olan zorunlu tedarikçi) Nobel
Automotive program yönetim tak›m› 4 haftadan daha az bir
zamanda hatas›z bir lansman baﬂard›lar. Bu program, Nobel
Automotive Kuzey Amerika’n›n, hatta San Luis Potosi’nın
sat›ﬂlar›n› ikiye katlayacak hemen sat›ﬂlar› oluﬂturmuﬂtur.

Önce

Soldan sa¤a so¤ru yeni ofislerinde Auburn Hills tak›m›;
Ken Sieloff, Matt Weigand, Warren Maurer, Mike O'Rourke,
Stephanie Middleton, Tom Hager.

Sonra

Önceki say›m›zda yay›nlanmas› gereken bu makaledeki gecikme
için özür dileriz.
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Fabrika Ziyareti

31 Mayıs 2010 tarihinde Onursal Baﬂkan›m›z ‹brahim Orhan ve
eﬂi Necla Orhan, Nobel Automotive Slovakia fabrikam›z› ziyaret
etti. Fabrika turu ile baﬂlayan ziyaretlerinde, yeni devreye al›nan
Renault X62, PSA T3 ve DV 5 hatlar› incelendi. Yeni yat›r›mlar›m›z
olan Metal boru üretim hatt›, Clean Room hatt› ve Kal›phane
bölümlerinde kendilerine bilgi verdik.

Orava Kalesi Ziyareti
Slovakia’n›n Orava bölgesinde kurulu olan en eski ve
en büyük kalesini beraber
gezme f›rsat› bulduk.
Sözkonusu kale 12 yy.’da
yap›lm›ﬂ olup, ﬂu an müze
olarak kullan›lmaktad›r.

Nobel Automotive Basket Turnuvas›

May›s ve Haziran ay›nda 16 tak›m›n kat›l›m› ile gerçekleﬂen
ﬂirketleraras› y›ll›k basket turnuvam›z› gerçekleﬂtirdik.
Kat›l›m›n yo¤un olmas› nedeniyle, herkesin kat›labilmesi
amaçlanarak Nobel Automotive 2 tak›m taraf›ndan temsil edildi.
‹ki seviye oluﬂturuldu: Uzmanl›k kümesi ve Minör kümesi. Nobel
Automotive her ikisinde de oynad›.
Turnuvan›n iki safhas›ndan sonra, Nobel Automotive’nin 1. Tak›m›
12. poziyonda ve 2. Tak›m› ise 9. Pozisyonda yer ald›. 9 ve 10.
S›ralar hak kazanan poziyonlard›r. Nobel tak›m› 2 uzmanl›k
kümesine ulaﬂt›.
Turnuva boyunca Nobel Automotive’nin 2 tak›m›da iyi oyun
ç›kartt›. Kendilerini kutluyoruz...
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Poissy’de Y›lbaﬂ› Yeme¤i ‹çin
Gizlilik Testi

Nobel Automotive Yeni Y›l Balosu

Geleneksel y›ll›k madalya töreni Vitry en Perthoisin ﬂehir
merkezinde gerçekleﬂtirildi.
Aral›k ay›n›n sonunda Poissy tak›m› Gizlilik testi ile baﬂlayan bir
y›lbaﬂ› yeme¤i gerçekleﬂtirdi.
4 k›rm›z› ve 2 beyaz
ﬂarap, toplam 6
de¤iﬂik ﬂarap cam
sürahiler içinde
sunuldu. Bir ka¤›t
üzerinde bu 6
ﬂarab›n y›l› ve
aç›klamas› yaz›lm›ﬂ
olup, bu bilgilere
gore hangi ﬂarab›n
ka¤›ttaki hangi
tan›mlama ile
eﬂleﬂti¤ini bulmak
zorundayd›k. Jean
Claude’yi bütün ﬂaraplar› uygun tan›mlamalarla eﬂleﬂtirdi¤i için
tebrik ederiz.

Vitry tesisi için Yeni ‹K Müdürü
Philippe Leduc: Fransa Vitry tesisi için ‹nsan
Kaynaklar› müdürü görevine baﬂladı. ‹nsan
kaynaklar›, iletiﬂim ve stratejik durum ve idare
konusunda 27 y›ll›k bir tecrübeye sahip.

Geçen seneki törenlerden farkl› olarak, bu y›lki büyük gösteri
Vitry Yönetimi ve çal›ﬂanlar grubu iﬂbirli¤i içinde organize
edilmiﬂtir.
Vitry Tesis Müdürü Fabien Porignaux, genel olarak uzun meslek
hayat› olan ve Nobel Plastik için uzun y›llar hizmet vermiﬂ 29
çal›ﬂan› çeﬂitli madalyalarla ödüllendirdi. Madalyalar ilk y›l›n›
ya da 10. hizmet y›l›n› dolduran kiﬂilere bronz madalyadan
baﬂlayarak, hizmette 35. y›l k›demine sahip olan kiﬂiere de alt›n
madalya takdim edildi.
Törenden ve yerli üretim olan geleneksel ﬂampanya
kutlamalar›ndan sonra, 175 misafir akﬂam yeme¤i ve danslar
eﬂli¤inde sabah›n en erken saatlerine kadar e¤lenerek ﬂenlik
havas›nda bir gece geçirdiler.

Yeni pozisyonlar
Vity tesisi için
enjeksiyon
sanayi lideri
Stephane Varlet

Kalite Mühendisi
olarak görev yapan
Remi Sicret

Ekstrüzyon kalite
mühendisi
sorumlusu olan
Ludovic Gilbaut

Ve Proje geliﬂtirme
bölümünde görev
yapan Christian
Colin

Vitry için yeni Grafiker
Philippe Monboisse: Enjeksiyon parçalar›n›n
tasar›m› konusunda uzman.

Arkadaﬂlarımıza yeni görevlerinde baﬂar›lar dileriz.

Bebe¤i Olan Çalıﬂanlarımız
Auburn Hillsde çal›ﬂan Matt Wiegand ve eﬂi Leah›n’›n yeni do¤an
bebeklerine sa¤l›kl› uzun bir ömür dileriz.
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Toyota taraf›ndan tedarikçi kalite ödülü
olarak verilen bronz plaket Fabrika
müdürümüz Cüneyt Tosyal› taraf›ndan
projede yer çal›ﬂma arkadaﬂlar›m›za takdim
edildi.

Nisan ay› Ay›n Adam› ödülünü Üretim Yak›t
Hortum Bölümü’nden Muhammed Bilge'ye
Sn. Orhan Sabuncu verdi.

Mart Ay› Ay›n adam› ödülünü Üretim Yak›t
Hortum Bölümünden Köksal Davulcu'ya
Sn. Murat Orhan Verdi.

May›s Ay› Ay›n adam› ödülünü Kal›phane
bölümünden Yasin Özbircan'a Sn.Hakan
Doyran Verdi

Gemlik SGK müdürlü¤ünün SGK haftas›
nedeni ile Orda'n›n çal›ﬂanlar› için sgk
ödemelerine verdi¤i önem nedeni ile Gemlik
Sgk Müdür yard›mc›s›ndan ald›¤› sertifika.

May›s Ay› Hat birincileri olan Hat Lideri Nuri
Balkan,hat sorumlular› Çetin Konuk ve
Sedat Çal›ﬂanlar'a da ödüllerini Üretim
Müdürümüz Sn.Mete ﬁener verdi

K›z›lay Kan Ba¤›ﬂ›
22 ﬁubat 2010 tarihinde K›z›lay merkezine kan ba¤›ﬂ› için
firmam›zda bir organizasyon gerçekleﬂtirdik. Kan ba¤›ﬂ›nda
bulunan tüm arkadaﬂlar›m›z› gösterdikleri duyarl›l›ktan dolay›
tebrik ederiz.
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Tahliye Tatbikat› Yapt›k

YAKIT HATTI BÖLÜMÜ
Bebe¤i Olan Çalıﬂanlarımız
Üretim Operatörleri Ayhan Denizli, Mehmet Özger, Halil Çetintaﬂ
ve Özgür Bar›ﬂ'›n, Bak›m operatörü Basri Çapraz'›n çocuklar›
dünyaya gelmiﬂtir.
Yeni do¤an bebeklere sa¤l›kl› uzun bir ömür dileriz.

Evlenen Çal›ﬂanlar›m›z
Üretim Operatörü Metin Pire 14 ﬁubat 2010 tarihinde Fahriye
han›mla hayat›n› birleﬂtirdiler.
Arkadaﬂlar›m›za ömür boyu mutluluklar dileriz.

Yak›n›n› Kaybeden Çalıﬂanlarımız
14 Nisan 2010 tarihinde ﬂirket çal›ﬂanlar›m›za haber verilmeksizin
bir tahliye tatbikat› gerçekleﬂtirdik. Planlamada olmadan yap›lan
tatbikat›m›z baﬂar›l› geçti.

Proje Mühendisi Ahmet Umut Çelikbilek 9 Ocak 2010 tarihinde
annesinin kaybetmiﬂtir.
Yak›n›n› kaybeden çal›ﬂanlar›m›za baﬂsa¤l›¤› ve sab›rlar dileriz.

EKSTÜZYON HATTI BÖLÜMÜ
Aram›za Yeni Kat›lanlar
Zümrüt Kostak
22/08/1985 do¤umlu olup, Y›ld›z Teknik Üniversitesi Endüstri
Mühendisli¤i Bölümünden mezundur.15 eylül 2009 Tarihinde
Lojistik Mühendisi olarak aram›za kat›lm›ﬂt›r.
Ahmet Kumru
04/04/1981do¤umlu olup, Uluda¤ Üniversitesi ‹ktisat Bölümünden
mezundur.07 aral›k 2009 tarihinde Lojistik Mühendisi olarak
aram›za kat›lm›ﬂt›r.
Ufuk Demir
23/09/1983 do¤umlu olup, Uluda¤ Üniversitesi Makine
Mühendisli¤i bölümünden mezundur.26 ocak 2010 tarihinde
Kalite Mühendisi olarak aram›za kat›lm›ﬂt›r.
Ahmet Düvencio¤lu
16/01/1986 do¤umlu olup , Dumlup›nar Üniversitesi Makine
Mühendisli¤i bölümünden mezundur.22 ﬁubat 2010 Tarihinde
Tedarikçi Geliﬂtirme Mühendisi olarak aram›za kat›lm›ﬂt›r.
Halil Kurtuluﬂ Akgöz
20/05/1986 do¤umlu olup, Uluda¤ Üniversitesi Endüstri
Mühendisli¤i bölümünden mezundur. 08 mart 2010 tarihinde
Kalite Mühendisi olarak aram›za kat›lm›ﬂt›r.
Burak Sayg›
17/11/1985 do¤umlu olup, Uluda¤ Üniversitesi Makine
Mühendisli¤i bölümünden mezundur.05 Nisan 2010 tarihinde
Proje Mühendisi olarak aram›za kat›lm›ﬂt›r

Bebe¤i Olan Çalıﬂanlarımız
Laboratuvar Teknikeri Serdar Kömürcü'nün, Bak›m Operatörü
Hüseyin Çakmak'›n, Üretim Operatörü Sezgin Ayk›r'›n, Mühendislik Müdürü Baha Yard›mc›'n›n çocuklar› dünyaya gelmiﬂitir.
Yeni do¤an bebeklere sa¤l›kl› uzun bir ömür dileriz.

Evlenen Çal›ﬂanlar›m›z
Üretim Operatörü Murat Türky›lmaz 24 Kas›m 2009 tarihinde
Melike Han›mla hayatlar›n› birleﬂtirdiler.
Arkadaﬂlar›m›za ömür boyu mutluluklar dileriz.

Yak›n›n› Kaybeden Çalıﬂanlarımız
Mühendislik Müdürü Baha Yard›mc› 4 Aralık 2009 tarihinde
annesini kaybetmiﬂtir.
Yak›n›n› kaybeden çal›ﬂanlar›m›za baﬂsa¤l›¤› ve sab›rlar dileriz.

METAL BÖLÜMÜ HATTI
Evlenen Çal›ﬂanlar›m›z
Üretim Operatörleri Erkan ﬁahin 10 Ocak 2010 tarihinde Necla
Han›mla ve Kaz›m Taﬂtan 23 ﬁubat 2010 tarihinde Zamira Han›mla
hayatlar›n› birleﬂtirdiler.
Arkadaﬂlar›m›za ömür boyu mutluluklar dileriz.

Ayın Elemanları
H Güray ﬁen -Kas›m 2009 H Nezcan Yüksel- Aral›k 20009
H Erkan Veli- Ocak 2010 H Umut Demir- ﬁubat 2010
Kendilerini kutlar baﬂar›lar›n›n devam›n› dileriz.
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Firmam›zda Yal›n Çal›ﬂmalar›
Baﬂlat›lm›ﬂt›r
Firmam›zda 2 Nisan’da Yal›n
Enstitü dan›ﬂmanl›¤› ile Yal›n Üretim ve Yal›n Yöne-tim
çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Yal›n Yönetim konusunda
Proje Yönetimi Seçilmiﬂ ve
projelerin mevcut ve gelecekteki durumlar› göz önünde bulundurularak yap›lan
seçme çal›ﬂmas› s›ras›nda Ford L322 ve Ford 2L projeleri referans
al›narak çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Yal›n üretim çal›ﬂmalar›nda ise Orda’da bulunan Yak›t, Metal ve
Extrüzyon üretim alanlar› için, mevcut ve gelecek durumla ilgili
olarak cirosal karﬂ›laﬂt›rma tablolar›, yar›mamül, mamül stok
durumlar› ve üretilen ürün guruplar›n›n geçtikleri proses çeﬂit ve
say›lar›yla ilgili tablolar oluﬂturularak yal›n üretim projesi seçimi
de yap›lm›ﬂt›r.

Ka›zen ve Sürekli ‹yileﬂtirme Çal›ﬂmalar›
2010 Hedeflerimiz aras›nda firmam›zda her ay 2 Kaizen çal›ﬂmas›
yapmak ve Kaizen e¤itim seviyesini %36’ya çekmek vard›. Mart
2010 itibar›yla 11 adet Kaizen çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂ ve e¤itim oran›m›z
%15 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Aﬂa¤›daki tabloda Metal Üretim Alan›ndaki A03-06 Ford hücresinde
yapt›¤›m›z kaizen çal›ﬂmalar› sonuçlar› yer almaktad›r.

Ekiplerimizdeki üyelerimiz ço¤unlukla proseslerde bizzat çal›ﬂan
arkadaﬂlar›m›zdan oluﬂmakta ve bu çal›ﬂmalar›m›zda büyük ölçüde
destek olmaktad›rlar. Kaizen çal›ﬂmalar›ndaki amac›m›z ayn›
zamanda üretim planlama kolayl›¤› yaratarak üretim
departman›m›za kolayl›k sa¤lamak ve prosesteki çal›ﬂanlar›n
kat›l›m›yla kalite ve iﬂ güvenli¤i konusundaki eksiklerimizi de
tamamlamaya çal›ﬂmakt›r.

Hedefimiz her an de¤iﬂen yeni teknolojilere karﬂ› uyum sa¤lamada
h›zl› ve esnek bir yap›ya sahip olmak, ﬂirketimizi hem yönetim
hem de üretim anlam›nda rekabet edilemez seviyelere çekmek
ve tabi ki tüm çal›ﬂanlar›m›za daha rahat ve Yal›n çal›ﬂma koﬂullar›
sa¤lamakt›r.
Bu çal›ﬂmalarla, ayn› zamanda ürün ve fiyat kalitemizi
artt›raca¤›m›za ve müﬂterilerimizin beklentilerini daha etkin
karﬂ›layaca¤›m›za olan inanc›m›z, h›zl› ad›mlarla ilerlememiz
konusunda bize gerekli motivasyonu sa¤lamaktad›r. Seçilen
projeler Yal›n Enstitü` nün de deste¤iyle bizim için her yerde
yal›nlaﬂma yaklaﬂ›m› konusundaki teknik bilgi ve becerilerimizi
artt›rmam›za, bu konudaki bak›ﬂ aç›lar›m›z› geniﬂletmemize
yard›mc› olacak birer örnektir olacakt›r.Vizyonumuzda tüm
birimlerde Yal›nlaﬂmak vard›r.

YTD

Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun

May

Apr

Mar

Feb

jan

2009

2008

ﬁu anda oluﬂturdu¤umuz iki ayr› proje gurubumuz mevcut durum
haritalar› konusunda çal›ﬂmakta ve projelerin baﬂar›s›na yönelik
her türlü çaba ve kat›l›m› sa¤lamaktad›r.

2007

Yal›n üretim çal›ﬂmalar› da ‹ngiltere`den transfer edilen Metal
Üretim Hatt›ndaki 17 referans üzerinden yürütülmeye baﬂlanm›ﬂt›r.

Firmam›z›n üretim alanlar›nda bulunan bilgisayarlardan öneri
giriﬂleri her zaman kolayl›kla sa¤lanmakta ayn› zamanda tüm
çal›ﬂanlar›m›z intranet ortam›nda önerilerini kolayl›kla takip
edebilmektedir.
Firma yönetimimizin verdi¤i destek sayesinde tüm çal›ﬂma
arkadaﬂlar›m›z her ay hedeflerimizin üzerinde öneri sistemimize
kat›l›m sa¤lamaktad›r.
Tüm departman üyelerinin deste¤i sayesinde öneri sistemimizden
gelen iyileﬂtirme önerileri sürekli iyileﬂtirme konusunda
kulland›¤›m›z en güçlü araçlar›m›zdan biridir.
Aﬂa¤›daki grafikte 2009 y›l› ve 2010 Mart Sonu itibar›yla gerçekleﬂen
kiﬂi baﬂ› kabul öneri durumumuz görülmektedir.
Ayn› zamanda 2009-2010 döneminde metal ve yak›t üretim
hatlar›m›zdaki hurda ve fire oranlar›m›z› azaltmak için iki tane 6
Sigma Projesi aç›lm›ﬂt›r.Yeﬂilkuﬂak adaylar›m›z projelerinin sonuca
ulaﬂt›rma konusundaki çal›ﬂmalar›na devam etmektedirler.
Lojistik bölümüzden gelen talep nedeniyle ‹ngiltere ve Almanya
ithalat navlunlar›n› azaltma konusundaki 6 Sigma Projemize de
Nisan ay› itibar›yla baﬂlad›k.
Amac›m›z hergün bir ad›m ileriye gitmek ve hedeflerimize
ulaﬂmakt›r.
'E¤er ç›kt›¤›n›z yolda rakipleriniz varsa Kader kimin daha çok
istedi¤ine bakacakt›r.'
Biz baﬂarmay› çok istiyoruz.
Yasemin Taﬂp›nar
Sürekli ‹yileﬂtirme ﬁefi/Orda Otomotiv A.ﬁ.
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Orcia Otomotiv olarak 30.11.2009 tarihinde ‹ﬂletme belgesini
ald›. Bu belge alma çal›ﬂmalar› s›ras›nda tüm çal›ﬂanlar›m›za;
sivil savunma e¤itimleri, yang›n tatbikat e¤itimleri, temel iﬂ
güvenli¤i e¤itimleri, oryantasyon e¤itimleri tamamlanm›ﬂt›r.
Ayr›ca 20 kadar personelimize de ilk yard›m e¤itimi ald›.
Orcia Otomotiv; e¤itim faaliyetleri yan›nda; bilgi sistemleri
teknolojilerine de büyük yat›r›mlar yapm›ﬂt›r.
Stratejilerimizi ve iﬂlemlerinizi daha uyumlu hale getirmek,
ﬂirketimizin verimlili¤ini artt›rmak, de¤iﬂen sektör
gereksinimlerine h›zla uyum sa¤lama gücünü kazanmak için;
SAP kurumsal kaynak planlama (ERP) yaz›l›m› kullan›lmaktad›r.
Eylül 2010 döneminde TS16949 Kalite Belgesini almak için
haz›rl›k yapan Orcia Otomotiv olarak Kalite Politikam›z;
Orcia Otomotiv Yan Sanayi A.ﬁ. ünvan› ile ticaret siciline; Orhan
Holding ve Faurecia iﬂtiraki olarak; 22 May›s 2008 tarihinde tescil
edilerek; resmen kurulmuﬂtur.
Kütahya 1. Organize Sanayi bölgesinde; 29.850 m2 alan üzerine
11.385 m2 kapal› alan› olan fabrikam›z; yaklaﬂ›k dokuz ay gibi
k›sa sürede kurulumunu tamamlay›p;
2 Mart 2009 da oto koltuk k›l›f› üretmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bünyesinde
otomatik serim, kesim makineleri ve dikiﬂ makineleri ile otomobil
koltuk k›l›f› üretilmektedir.
Bir taraftan inﬂaat çal›ﬂmalar› sürerken; di¤er taraftan Türkiye
‹ﬂ Kurumu Kütahya ‹l Müdürlü¤ü ve Halk E¤itim Merkezi
Müdürlü¤ü ile iﬂbirli¤ine giderek; ‹stihdam Garantili Dikiﬂ
Makinac› Yetiﬂtirme Kurslar› ile iﬂgücü ihtiyac›n› e¤iterek
istihdama kazand›rm›ﬂt›r. ‹lk kurs grubunun e¤itimine 24.11.2008
tarihinde baﬂlam›ﬂ olan firmam›z; ﬂu anda 15. ve 16. dönem
e¤itimleri devam etmektedir. Kursiyerlerimiz yaklaﬂ›k toplam
432 saatlik teorik ve pratik e¤itimden geçmektedir. Kurs dönemi
sonras›nda yap›lan s›navda baﬂar›l› olan kursiyerler Orcia
Otomotiv bünyesine kat›lmaktad›r.

Baﬂar›l›, güçlü varl›¤›m›z›; pazar pay›m›z› artt›rarak,
“Avrupa'n›n En ‹yi Oto K›l›f Üreticisi” olarak sürdürmek istiyoruz.
Firmam›z›n gelece¤ini ve geliﬂmesini sa¤layabilmek için
aﬂa¤›daki ilkeleri benimsedik.
• Müﬂterilerimizin memnuniyetini sa¤lamak
• Müﬂterilerimize kaliteli, düﬂük maliyetli ürünü ve hizmeti,
istedi¤i zaman ve miktarda sunmak
• Çal›ﬂanlar›m›z›n kat›l›m›yla tüm süreçlerde
sürekli iyileﬂtirme yapmak
• E¤itim ve ekip çal›ﬂmalar› ile çal›ﬂanlar›m›z›n, kalite ve çevre
bilincinin, becerilerinin, yarat›c›l›klar›n›n geliﬂimini ve
memnuniyetini sa¤lamak
Politikam›z› oluﬂturan bu ilkelerin uygulanmas› ve izlenmesinde
belirleyici unsurlar, müﬂteri istekleri, yasalar, ulusal ve
uluslararas› standartlard›r.
Ortakl›k anlay›ﬂ› içinde; paydaﬂlar›m›z›n, müﬂterilerimizin,
çal›ﬂanlar›m›z›n, tedarikçilerimizin, içinde bulundu¤umuz
toplumun güvenini ve memnuniyetini sürekli k›lmak için
çal›ﬂ›yoruz.

Orcia 1. Y›l›n› Kutlad›

2009 Mart’ta faaliyete geçen fabrikam›z›n 1. y›l kutlamas›n›
tüm çal›ﬂanlar›m›zla beraber coﬂkuyla kutlad›k.

Genel Müdürümüz Hakan Burucu Bey 1. y›l pastas›n› tüm
iﬂçilerimizle beraber kutlad›.
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Aç›l›ﬂ›ndan itibaren h›zla büyüyen Orcia A.ﬁ. çal›ﬂan say›s›
405 kiﬂiye ulaﬂm›ﬂ durumdad›r.

Yang›n
tatbikat›n› tüm
çal›ﬂanlar›m›z›n
kat›l›m› ile
gerçekleﬂtirdik.

Engelliler tiyatro
ekibinin
çal›ﬂanlar›m›zla
birlikte
yanlar›ndayd›k.

Orcia’da ilk bayram›m›z
E¤itimlerimiz;
Faaliyete baﬂlad›¤›m›z ilk günden itibaren tüm çal›ﬂanlar›m›za
temel e¤itimlerini ald›rmay› sürdürüyoruz.
2010 y›l›nda yaﬂad›¤›m›z Domuz Gribi nedeni ile tüm
çal›ﬂanlar›m›za H1N1 e¤itimlerini verdik. Gripli çal›ﬂanlar›m›za
maske da¤›t›m› yaparak Grip salg›n›n› önlemeyi baﬂard›k.

Tüm çal›ﬂanlar›m›za
ilk yard›m ve iﬂ güvenli¤i kurallar›n›n
anlat›ld›¤› Temel iﬂ
güvenli¤i e¤itimleri
düzenlendik. S›navda
baﬂar›l› olan çal›ﬂanlar›m›z ilk yard›m sertifikalar›n› ald›. Her
giren yeni çal›ﬂan›m›za iﬂ güvenli¤i ve oryantasyon e¤itimlerini
vermeyi sürdürüyoruz.

Orcia A.ﬁ.yi yeﬂillendirme kampanyas› ile çevremizi yeﬂillendirdik.

Tüm çal›ﬂanlar›m›z Sivil Savunma e¤itimi ald›.

Tüm çal›ﬂanlar›m›za çevre bilincinin önemini vurgulad›¤›m›z
kampanyam›za her çal›ﬂan›m›z gönüllü olarak kat›ld›. Orcia'da
her çal›ﬂan›n bir a¤ac› olmas› için çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyoruz.
Muhasebe ve ‹k Müdürümüz Okyay Uzun kampanyam›z› 4 çam
ile baﬂlatt›.
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Ormetal A.ﬁ. Nitrürlü Yay
Geliﬂtirdi

Ziya Kabo¤lu
Genel Müdür
Hassas yay üretiminde Türkiye'nin bilinen en iyi firmas› olan
Ormetal ﬂirketimiz, 2009 y›l›nda, Fatique dayan›m› en az 40 %
art›ran Nitrürlü yay› geliﬂtirmiﬂtir.

A3 Toplant›s›

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odas›’nda gerçekleﬂtirdi¤imiz y›ll›k
toplant›da 2009 y›l› gerçekleﬂenler ve 2010 y›l› bölüm hedeflerimizle ilgili bilgiler verilmiﬂtir.

‹ﬂ Güvenli¤i E¤itimleri

Özellikle otomotiv sektöründe, artan garanti süresi ile ana
sanayiler, tasar›mc› yansanayilerinden bu süreyi baﬂar›l› bir
ﬂekilde tamamlayacak mekanizma ve parçalar üretmesini
istedikleri biliniyor.
Yay, dinamik mekanizmalarda yüzy›llard›r en güvenilir
parçalardan biri olmuﬂ ve bu sürede tasar›m, malzeme kullan›m›n
da karmaﬂ›k yeni tasar›mlara ve dolay›s›yla daha iyiyi üretmede
rekabete aç›k olmuﬂtur.
Son dönemde, müﬂteriler, mekanizmalar›nda kulland›klar›
yaylar için, fatique dayan›m› art›r›lm›ﬂ tasar›mlar istemiﬂlerdir.
Uluslararas› yay üreticisi, öncü firmalar da ciddi çal›ﬂma içine
girmiﬂlerdir.
Japonya'da ilk örnekleri yap›lan ve kullan›lan Nitrürlü yay üretimi,
tasar›mc› yay firmas›na, üstünlük ve farkl›l›k katm›ﬂt›r. Ard›ndan
Avrupa'da da bu teknoloji proje bir kaç firmada uyguland›¤›
bilinmektedir.

Firmam›z çal›ﬂanlar›na verdi¤imiz periyodik ‹ﬂ Güvenli¤i E¤itimleri
MBA Dan›ﬂmanl›k taraf›ndan tamamlanm›ﬂt›r. E¤itime kat›lan
arkadaﬂlar bu tür e¤itimlerin faydalar› konusundaki
memnuniyetlerini bildirmiﬂlerdir.

‹lk Yard›m E¤itimi

Ormetal ﬂirketi, 2008 y›l›nda nitrürlü
yay üretimi için, ald›¤› stratejik
karar ile araﬂt›rma ve deneme
çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂ, 2009
y›l›n›n sonlar›na do¤ru bu yay
prosesini geliﬂtirmiﬂ ve
müﬂterisinin validasyonlar›nda
çok baﬂar›l› ﬂekilde geçmiﬂtir. Seri
üretim sipariﬂlerini de alm›ﬂt›r.
Temelde özel bir malzeme seçimi ve sar›m› sonras›, özel
parametrelerce geliﬂtirilen ve tabii ki kontrol edilen gas
nitrüzasyon ›s›l iﬂlemini içeren nitrürlü yaylar, mekanizmalarda
ürün ömrüne , sürtünmeli çal›ﬂan yayl› mekanizmalarda en az
40 % varan fatique dayan›m sa¤lamaktad›r.
Ormetal, Türk sanayisine ve müﬂterilerine yeni nesil yay› tan›tt›¤›
ve üretebildi¤i için mutlu ve gururludur.

‹lk Yard›m E¤itimi çal›ﬂanlar›m›z›n gönüllü kat›l›mlar› ile
dan›ﬂmanl›k ﬂirketi taraf›ndan al›nm›ﬂ olup bu e¤itim çok faydal›
ve keyifli bir ﬂekilde tamamlanm›ﬂt›r. Arkadaﬂlara bu yeni
görevlerinde baﬂar›lar dileriz.
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Sa¤l›k
Taramas›

BMW Ormetal'i Aﬂama 3 ‹çin
De¤erlendirdi

Periyodik olarak yap›lan sa¤l›k taramalar› bu y›l BilgeMed taraf›ndan Karacabey
fabrikam›zda bütün
çal›ﬂanlar›m›z›n kat›l›m› ile
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Yang›n E¤itimi ve Tatbikat›

Preminium OEM olarak bilinen BMW fimas› Ormetal ﬂirketimizi,
yeni imalatç›lar için kurduklar› toplam 5 aﬂamal› de¤erlendirmelerinin on-site aﬂamas› olan aﬂama 3 için de¤erlendirmeyi
yapt›lar.
De¤erlendirmeye BMW'den kat›lanlar:
Eﬂref Mermer
: Uluslararası satınalma, Güneydo¤u Avrupa
Dr. Hartwig Latocha : Satınalma, Powertrain
Harald Mueller
: Proje tedarikçi Supplier Danıﬂman, Powertrain
Robert Tappeiner : Kalite, Motorroad
Periyodik olarak düzenledi¤imiz Yang›n Tatbikat› ve E¤itimi
Karacabey ‹tfaiyesi ile Devlet Hastanesi 112 ekibinin koordinasyonunda baﬂar›l› ve planl› bir ﬂekilde gerçekleﬂmiﬂ olup bu tatbikat çevremiz ve çal›ﬂanlar›m›z taraf›ndan takdirle karﬂ›lanm›ﬂt›r.

De¤erlendirme sonras›, Ormetal ﬂirketimiz BMW için imalatç›
olmaya bir ad›m daha yanaﬂt›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. BMW'n›n Türkiye'den
sat›nalma stratejilerinde yer almak için süren mücadelemiz
artan tempo ile devam edecektir.

Bebe¤i Olan Çalıﬂanlarımız
Murat Oruç, Recep Canbaz,Gökhan Kökçü,Erdinç Uzun
arkadaﬂlar›m›z›n nurtopu gibi bebekleri dünyaya gelmiﬂtir.
Yeni do¤an bebeklere sa¤l›kl› uzun bir ömür dileriz.

Evlenen Çal›ﬂanlar›m›z
Deniz Ergün, Bilal Söylemez, ‹rfan Özyurt arkadaﬂlar›m›z
evlenmiﬂlerdir.

Kan Ba¤›ﬂ› Kampanyas›

Arkadaﬂlar›m›za ömür boyu mutluluklar dileriz.

Sosyal sorumluluk
faaliyetleri çerçevesinde düzenledi¤imiz Kan Ba¤›ﬂ›
Kampanyas›nda çal›ﬂanlar›m›z taraf›ndan
K›z›lay Kan Merkezi'ne
kan ba¤›ﬂ› yap›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂanlar›m›z bu tür
faaliyetlerin her zaman tekrarlanmas› dileklerinde bulunmuﬂlard›r.

Aram›za Yeni Kat›lanlar
• Vahit Hüner 22 ﬁubat, Nilcan Ça¤lar 8 Mart, Ertan Alper 17
Mart, Eylem ﬁentuna Nisan, Alper Özgüvenç 15 Nisan, Ulaﬂ
Bay›nd›rl› 16 Nisan tarihlerinde aram›za kat›lm›ﬂlard›r.
Kendilerine yeni iﬂ yaﬂamlarında baﬂar›lar dileriz.

Ayın Elemanları
H Hasan Özok, Ocak
H Seyit Ahmet Baltac›, ﬁubat
H Abdurrahman Koço¤lu, Mart
Kendilerini kutlar baﬂar›lar›n›n devam›n› dileriz.
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Yaza Veda Partisi

Domuz Gribi Hastal›¤›
Bilgilendirme Toplant›s›
So¤uk k›ﬂ günlerinde kan›m›z› donduran domuz
gribi salg›n› gündemimizi oldukça meﬂgul etti.
Konu ile ilgili bilgi kirlili¤ini gidermek ve
çal›ﬂanlar›m›z›n sorular›na sa¤l›kl› cevap
verebilmek ad›na fabrika doktorumuz Mehtap
U¤ur Sevilmiﬂ'in yapm›ﬂ oldu¤u bilgilendirme
toplant›s› tüm çal›ﬂanlar›m›z taraf›ndan ilgiyle
izlendi. Doktorumuzun bilinçlendirme toplant›s›nda
,
çal›ﬂanlar›m›za özellikle domuz gribi hastal›¤›n›n bu kadar panik
yapacak kadar önemli bir hastal›k olmad›¤› bilgisi aktar›larak
çal›ﬂanlar›m›z›n ve ailelerinin rahat bir dönem geçirmesi
sa¤lanm›ﬂ oldu.

Kültürel
Etkinliklerimiz
Fabrikam›zda baﬂlatm›ﬂ oldu¤umuz
sinema günlerinde mavi ve beyaz
yakal› personelimize ﬂu ana kadar
“Devrim Arabalar›” ve “Osmanl›
Cumhuriyeti” filmlerini seyrettirdik.
Gelen tepkilerin olumlu olmas› bu
konudaki faaliyetlerin devam›n›
müjdeliyordu.
2009 y›l›n›n son çeyre¤ine etkinlikler aç›s›ndan son derece h›zl›
giren fabrikam›zda, önce yaza veda partisinde buluﬂan
çal›ﬂanlar›m›z yemek, sohbet ve müzik eﬂli¤inde fabrikam›z›n
bahçesinde güzel bir akﬂam geçirdiler.

Y›lbaﬂ› Partisi

Bebe¤i Olan Çalıﬂanlarımız
Mehmet Korkut, Ahmet Eren, Erol Yücel
Yeni do¤an bebeklere sa¤l›kl› uzun bir ömür dileriz.

Evlenen Çal›ﬂanlar›m›z
Erhan Sönmez, Canan Tosun, Halis Do¤an, Mesut Ayd›n, Asl›
Erdo¤an, Bahar Terzio¤lu, Semra Coﬂkun
Arkadaﬂlar›m›za ömür boyu mutluluklar dileriz.

Ayın ve Yılın Elemanları

Bir y›l› daha geride b›rak›rken Beyaz yaka personelimiz ile
birlikte yeni y›la hoﬂ geldin eski y›la güle güle demek için
düzenlenen e¤lencede en büyük ilgiyi yönetim kurulu
baﬂkan›m›z›n bizlere ikram etti¤i hamsili pilav gördü. Hem
birbirimizi daha iyi tan›ma f›rsat› bulduk hem de 2009 y›l›n›n
bütün s›k›nt›lar›n› (ekonomik kriz dahil) geride b›rakt›k.

H Ekim 2009: M.Ali Gürbüz / STG: Turan Çakmak
H Kas›m 2009: ‹lknur Çeribaﬂ / STG: Y›ld›z Emeç
H Aral›k 2009: Cüneyt Öztürk / STG: Turgut Otsekin
2009 Yılı Yılın Personeli
H ‹lknur Çeribaﬂ / STG: Levent Özdemir
Kendilerini kutlar baﬂar›lar›n›n devam›n› dileriz.

Yak›n›n› Kaybeden Çalıﬂanlarımız
Mustafa Çelik (Annesi)
Yak›n›n› kaybeden çal›ﬂanlar›m›za baﬂsa¤l›¤› ve sab›rlar dileriz.
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Peugeot Ziyareti

BTSO’dan Teknik Malzeme’ye
Ödül Bursa Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n her y›l düzenledi¤i
Ekonomiye De¤er Katanlar Ödül Töreni bu
y›l da 9 Aral›k 2009 tarihinde BTSO
binas›nda gerçekleﬂtirildi.
Sn. Faruk Çelik ve Sn. R›fat Hisarc›kl›o¤lu’nun kat›ld›¤› törende;
yüksek vergi ödeyen, ihracat
yapan, uluslararas› taﬂ›mac›l›k
ve turizm faaliyetleriyle döviz
girdisi sa¤layan, bir ürünü Bursa'dan ilk kez ihraç eden oda üyeleri ödüllendirildi.

Peugeot Kalite Direktörü Mr. Jean-Luc Brard ve Eski Genel
Müdür Yard›mc›lar›m›zdan Mr. Michel Ricard 26 Mart 2010
tarihinde firmam›z› ziyaret etmiﬂlerdir.
Ülkemizi ve firmam›z› ilk defa ziyaret eden Mr. Brard hem
ülkemizden hem de firmam›zdan çok etkilendi¤ini dile getirerek
çok memnun kald›¤›n› belirtmiﬂtir.

Kaizen Sunumlar› Yap›ld›

R95 Giydirme Hatt›n›n Uzat›larak Taﬂ›ma & Yürüme ‹ﬂ yükünün
azalt›lmas› konusunda yap›lan Kaizen çal›ﬂmas›na ait sunum 23
Aral›k 2009 tarihinde, VW Giydirme Hatt› Kaizen çal›ﬂmas›na ait
sunum 6 Ocak 2010 tarihinde yap›ld›.
Kaizenlerin ekip liderleri pilotlu¤undaki ilk uygulamalar›n›n
sonuçlar›n› ekipler tar›ndan yap›ld›. Oldukça baﬂar›l› sonuçlar
elde eden arkadaﬂlar›m›z› kutluyoruz.
Gerçekleﬂtirilen kaizenler ve ekipler ﬂöyle:
R95 Montaj bant›n›n uzat›larak
karkas taﬂ›ma iﬂ yükünün azalt›lmas›,
eleman kazanc› ve PPH art›ﬂ›

VW yerleﬂim uygunlu¤u sa¤lamak

Kaizen Pilotu:
Kadir Dindar ‹brahim Aybar

Kaizen Pilotu:
Ali Beydemir

Kaizen Ekibi:
Hüseyin Dübek-‹smail Dalkılıç
Kadir Koçak-Serkan Ay
Suat Özcan-Recep Dayı
Serkan ‹mam

Kaizen Ekibi:
Adem Adıgüzel
Metin Aydın
Zülkar Altın
Hüseyin Dübek

Kaizen Tarihi: 13 Kasım 2009
Kaizen Süresi: 5 saat

Kaizen Tarihi: 20 Ekim-13 Kasım 2009
Kaizen Süresi: 4 Hafta

Teknik Malzeme, En Yüksek ‹hracat s›ralamas›nda 10. olarak
ödül ald›. Teknik Malzeme A.ﬁ. ad›na ödülleri Muhasebe ve ‹nsan
Kaynaklar› Müdürü Sabri Caymaz ald›.
Bugüne kadar Bursa'da ekonomiye katt›¤›m›z de¤erlerle pek
çok ödüle lay›k görüldük. Hedefimiz bundan sonraki y›llarda da
daha büyük baﬂar›lara imza atabilmek ve her zaman önlerde yer
alabilmek olmal›d›r.
Bu baﬂar›y› tüm çal›ﬂanlar›m›zla paylaﬂ›yoruz.
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Domuz Gribi ‹le ‹lgili
E¤itimlerimiz Yap›ld›

Bebe¤i Olan Çalıﬂanlarımız
‹lhan Aksoy, Musa Ablay, ‹smail Dalk›l›ç, Osman Bayram, Orhan
Tatl›, Ramazan ﬁahin, Cevdet Çal›ﬂkan, Erkek, Canip Orhan,
Tuncay Tutay, Erdo¤an Tümen, Sebahattin Bilgin, ‹ksan Alt›n,
Ünal Özgel erkek bebek,
Gürcan Adak, Hasan Öztürk, Seçkin Tuncer, ‹brahim Gül, Yusuf
Kayabaﬂ› k›z bebek sahibi olmuﬂlard›r.
Yeni do¤an bebeklere sa¤l›kl› uzun bir ömür dileriz.

Evlenen Çal›ﬂanlar›m›z
Eylül-Ekim aylar›nda tüm çal›ﬂanlar›m›z›n bilgilendirilmesine
yönelik olarak fabrika doktorumuz Ayﬂe Alpo¤uz taraf›ndan
bilgilendirme ve bilinçlendirme e¤itimleri gruplar halinde
gerçekleﬂtirildi.
2009 y›l›n›n önemli olaylar› aras›nda yer alan domuz gribi ile
ﬂirketimizde e¤itimler d›ﬂ›nda da bilinçlendirme çal›ﬂmalar›
yap›ld›. Tüm panolara bilgilendirme broﬂürleri as›ld›.
Yemekhaneye ve farkl› noktalara hijyeni sa¤layabilmek amac›yla
dezenfektan jeller konuldu. Ortak kullan›m noktalar› da haftan›n
belirli günlerinde dezenfektanlar ile silinerek önlemler al›nd›.

Teknik Oto Performans Günleri
2010 y›l›nda iki kez Teknik Oto Performans günleri gerçekleﬂtirdik.
20 Mart 2010 tarihinde ve 12-13 Mart günlerinde Buttim de
gerçekleﬂtirilen Teknik Oto merkez olarak oluﬂturdu¤umuz
organizasyonda uzman sürücü ve denetmenler gözetiminde
müﬂterilerimiz Land Rover araçlar›m›z›n do¤a ile bütünlü¤ünü
test etme imkan› bulmuﬂ ve memnun kalm›ﬂlard›r.
Etkinlik boyunca özel haz›rlanan dinlenme alan›nda ikramlar›m›z
ve sürekli müzik eﬂli¤inde ﬂölen havas›nda geçmiﬂtir.

Özcan Kulu Haziran 2009, Mesut Altun, Ekim 2009
Arkadaﬂlar›m›za ömür boyu mutluluklar dileriz.

Yak›n›n› Kaybeden Çalıﬂanlarımız
Serkan Alp (Babas›), Sonur Aksoy (Annesi), Adem Ad›güzel
(Babas›), Sevdiye Arslan (Babas›), ‹lker Yasin Torun (Annesi
Yak›n›n› kaybeden çal›ﬂanlar›m›za baﬂsa¤l›¤› ve sab›rlar dileriz.
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bulunmaktad›r. Ayakta tedavi teminatlar› içerisinde de doktor,
ilaç, görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri, fizik tedavileri yer
almaktad›r. Ayr›ca iste¤e ba¤l› olarak do¤um teminat› da, Özel
Sa¤l›k Sigortas›na dahil edilebilmektedir. Planlar genellikle
yatarak tedavide % 100 sigorta ﬂirketinin karﬂ›lanmas› esas›yla
düzenlenir. Ayakta tedavilerde genellikle % 80 sigorta ﬂirketi %
20 sigortal› ödeyecek ﬂekilde haz›rlan›r. Fakat son dönemlerde
bir çok ﬂirket % 100'ünü sigorta ﬂirketinin karﬂ›lad›¤› alternatifi
de oluﬂturmuﬂtur.
Özel sa¤l›k sigortalar› standart planlar dahilinde bireysel olarak
yap›labilindi¤i gibi teminatlar› kendimizin belirleyece¤i en az 9
kiﬂiyle birlikte Grup Sa¤l›k Sigortalar› da yap›labilmektedir. Bu
tarz poliçeleri genellikle firmalar, çal›ﬂanlar› için
yapt›rmaktad›rlar. Firmalar;

Ebru Karao¤lu / Kurumsal Pazarlama Yönetmeni

“Sigorta“ Elinizde Olan›n
Garantisi'dir
Günümüzde, iﬂyerinde çal›ﬂan bir kiﬂi de, o iﬂyerinin sahibi de,
sa¤l›¤›nda oluﬂabilecek risklere karﬂ›, Sosyal Güvenlik
Kurumu'nun güvencesi alt›nda, devlet hastanelerinde tedavi
olabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'n›n 15 Haziran 2007
tarihinde yay›nlad›¤› yönetmeli¤e göre, SSK, Ba¤-Kur ve Emekli
Sand›¤› üyeleri, sevk gerekmeden, özel hastaneler, sa¤l›k
kuruluﬂlar› ve t›p merkezlerinden belirli koﬂullar çerçevesinde
faydalanabilmektedir. SGK ile anlaﬂma yapan tüm özel
hastaneler, sa¤l›k kuruluﬂlar› ve t›p merkezleri, SGK'n›n
karﬂ›lamad›¤› k›sm› sigortal›dan tahsil etmek koﬂulu ile tüm
branﬂlarda hizmet vermeye baﬂlam›ﬂlard›r.Fakat Devlet
Hastanelerinde çeﬂitli nedenlerle tedavi olmak istemeyenler
için de sektörde ço¤u Sigorta ﬁirketinin teminatlara göre
haz›rlad›klar› alternatifli özel sa¤l›k sigortalar› bulunmaktad›r.
Neden Özel Sa¤l›k Sigortas›
Kiﬂiler bir y›l içerisinde baﬂlar›na gelebilecek kaza ya da
hastal›klara ba¤l› olarak yurt içinde istedikleri herhangi bir
anlaﬂmal› kurumda - hastane, t›p merkezi, görüntüleme merkezi,
eczane - tedavi olmak için, Sa¤l›k Sigortas› yapt›rmaktad›rlar.
Ayr›ca bu sigortalar, kiﬂiler yurt d›ﬂ›na ç›kt›klar›nda baﬂlar›na
bir ﬂey geldi¤inde ya da tedavisi Türkiye'de mümkün olmayan
durumlarda da yurtd›ﬂ›nda tedavi imkan› sa¤lamaktad›r.
Sigorta ﬁirketleri, kiﬂilerin sa¤l›k ihtiyaçlar›na ve bütçelerine
göre kiﬂiye özel alternatifler sunmaktad›r. Alternatifler, sadece
yatarak tedaviler ve yatarak tedavilerle birlikte ayakta tedavi
teminatlar› olarak iki ana grupta toplanmaktad›r. Yatarak tedavi
teminatlar› içerisinde, ameliyat, ameliyata ba¤l› yo¤un bak›m,
oda, refakatçi masraflar›, hava ve kara ambulans›, suni uzuv,
radyoterapi, kemoterapi, küçük müdahaleler gibi teminatlar

• Çal›ﬂanlar›n›n kendilerine olan ba¤l›l›¤›n› artt›r›r,
• ‹ﬂ kayb›n› azalt›r,
• Firma daha düﬂük gelir vergisi öder
ve böylece kendi verimliliklerini de yükseltmiﬂ olurlar.
Türkiye'de yaklaﬂ›k 700.000 özel sa¤l›k sigortal›s› bulunmaktad›r.
Bu oran nüfusun % 1'ini oluﬂturmaktad›r ki çok düﬂük bir orand›r.
Sigortac›l›kta sigortal› say›s› ne kadar artarsa sigortal›n›n
maliyetleri o kadar azalacakt›r. Poliçe primlerin azalmas›yla
daha çok kiﬂinin kat›l›m›yla bu oran yükselecektir.
Sigorta ﬂirketlerinin anlaﬂmal› oldu¤u kurumlarda sa¤l›k sigorta
kart›n›z› ya da poliçe numaran›z› vererek direkt olarak poliçeden
yararlanabilirsiniz. Anlaﬂmal› olmayan kurum ya da doktorlarda
ödemeyi sigortal› tamam›n› yapar. Sonras›nda banka hesab›na
yap›lan harcaman›n geri ödemesi yap›l›r.
Sa¤l›k Sigortas›nda Vergi Avantaj›
Bir iﬂyerinde çal›ﬂan ya da firma sahipleri sa¤l›k sigorta primlerini
vergi matrah›ndan indirme avantaj›na sahiptirler.
Ücretli çal›ﬂan; kendisine, eﬂ ve çocu¤una ait Sa¤l›k Sigorta
poliçelerinde ödedi¤i primlerin toplam›n›, ödedi¤i ayda elde
edilen brüt ücretin, % 5'ini ve asgari ücretin, y›ll›k tutar›n›
aﬂmayacak ﬂekilde vergi matrah›ndan indirebilirler.
Y›ll›k beyanname verenler; eﬂ ve çocu¤una ait Sa¤l›k Sigorta
poliçelerinde ödedi¤i primlerin toplam›n›, gelirin elde edildi¤i
y›lda ödenmiﬂ olmas› ve beyan etti¤i gelirin % 5'ini ve asgari
ücretin y›ll›k tutar›n› aﬂmamak ﬂart›yla vergi matrah›ndan
indirebilirler.
1 Ocak 2007 tarihi itibariyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanunu'nun 80. Maddesine göre Özel Sa¤l›k
Sigortalar›na ödenen ve ayl›k toplam› asgari ücretin, % 30'unu
geçmeyen Özel Sa¤l›k Sigortas› primi katk› paylar› tutarlar› SSK
primine tabi kazançlara dahil edilmemektedir.
Sa¤l›k Sigortas› Al›rken Dikkt Edilecek Önemli Noktalar
Sigortan›n ilk ve önemli ﬂart› sa¤l›kl› olmaktad›r. Sa¤l›k
Sigortas›na erken yaﬂta ve herhangi bir hastal›k yokken girmek
önemlidir. Bir hastal›k ç›kt›ktan sonra sisteme dahil olmak
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dezavantaj sa¤lar. Çünkü o hastal›kla ilgili poliçeye muafiyet
konmaktad›r. Muafiyet o hastal›¤›n sigorta kapsam›na al›nmamas›
anlam›na gelmektedir.

Üç Ayl›k Dönem Toplant›lar›m›z

Sigortaya girerken belli hastal›klarda 1 y›l bekleme süresi
bulunmaktad›r. Bu hastal›klar ﬂirketten ﬂirkete farkl›l›k
göstermektedir. Genellikle do¤um, bademcik, geniz eti, kanser,
kalp rahats›zl›klar› gibi oluﬂumu belli süreci gerektiren
hastal›klarda bekleme süresi konulmaktad›r. Bu sigorta
ﬂirketlerinin kendisini korumaya yönelik bir ﬂart›d›r. Burada
amaç kiﬂilerin bir rahats›zl›k ortaya ç›kt›ktan sonra sigortaya
girip faydalanmas›n› önlemeye yöneliktir.
Sigorta döneminde Sigorta ﬁirketleri hastal›klara muafiyet koyup,
sürprim (art› prim) uygulayabilirler.
Sigorta ﬁirketleri, sigortal›l›k döneminde herhangi bir ciddi
hastal›k ç›kmas› durumunda yenileme aﬂamas›nda sigortal›y›
sigortalamak istemeyebilir. “Ömür Boyu Yenileme Garantisi”
hakk›n› elde etmek bu sebeple çok önemlidir. Çünkü bu hakk›
elde etti¤inizde sigorta ﬂirketi sigortal› istedi¤i sürece poliçesini
yenilemek zorundad›r. Bunun için ﬂirketten ﬂirkete de¤iﬂen
ﬂartlar bulunmaktad›r. Genellikle bu hakk› belli bir süre (2,3 ya
da 4 y›l ) ve belli bir hasar / prim oran›na ba¤l› olarak sigorta
ﬂirketleri vermektedirler. Ayr›ca bu hakla bir çok ﬂirket muafiyet
ve sürprim (art› prim )de uygulayamamaktad›r. Bu hakk› mevcut
ﬂirketinizden baﬂka bir ﬂirkete geçmek istedi¤inizde ciddi bir
rahats›zl›k yoksa taﬂ›man›z mümkündür. Bu garantide baz›
ﬂirketler yaﬂ s›n›rlamas› koymaktad›r.

Uray Sigorta olarak 2009 y›l› dördüncü “üç ayl›k” toplant›m›z›
‹stanbul'da yapt›k. Geride b›rakt›¤›m›z aylar› veri alarak 2010 y›l›
yol haritam›z› belirleyip kendimizi ‹stanbul'un güzelli¤ine teslim
ettik. Çok ﬂansl› bir gündü ya¤mur ya¤ma korkusuyla ç›kt›¤›m›z
yolda ‹stanbul biz misafirlerini güneﬂiyle karﬂ›lad›. Herkesin
yüzü gülüyor! ‹ﬂte; Uray Sigortal› olmak böyle bir ﬂey (tabi az
önce yedi¤imiz muazzam kumpirlerin de etkisi olmad› de¤il).

Sigorta ﬂirketlerinin genel istisnalar› da bulunmaktad›r. Çok
farkl› olmamakla birlikte gene de bu ﬂartlar› incelemekte fayda
vard›r. Örne¤in psikiyatrik rahats›zl›klar, estetik ameliyatlar,
septum deviasyonu gibi burun ameliyatlar› v.b. bir tak›m genel
istisnalar bulunmaktad›r.
Bayanlar için do¤um teminat› önem arz etmektedir. Hamilelik
baﬂlang›c›n›n sigorta baﬂlang›c›ndan kaç ay sonra olaca¤› sigorta
ﬂirketlerinde farkl›l›k gösterir. Genel olarak rutin kontroller ve
do¤um toplam olarak “do¤um ya da annelik ” teminat›ndan
karﬂ›lan›r. Fakat do¤um için ayr› rutin kontroller için ayakta
tedavi limitlerinin kullan›ld›¤› poliçelerde vard›r.
Sigorta ﬁirketlerinde yukar›daki uygulamalar, farkl›l›k
göstermektedir. Bu sebeple sat›n alma aﬂamas›nda sadece
teminat ve primlere göre de¤il, bu noktalara da dikkat ederek
ve özel ﬂartlar incelenerek karar verilmelidir. Uray Sigorta A.ﬁ.
olarak, temsilcisi oldu¤umuz, Ac›badem Sigorta, Ak Sigorta,
Anadolu Sigorta, Axa Sigorta, Ergo ‹sviçre Sigorta ve Yap› Kredi
Sigorta'dan ihtiyaçlar›n›za uygun bir sa¤l›k sigortas› poliçesi
seçmenizde, sizlere dan›ﬂmanl›k hizmeti vererek do¤ru poliçeyi
alman›zda sizlere yard›mc› olmak isteriz.

2010 y›l› birinci 3 ayl›k toplant›m›z› Eskiﬂehir ﬁubemizde
gerçekleﬂtirdik. Geride b›rakt›¤›m›z 3 ay›n de¤erlendirmesini ve
büyüme h›z›m›z› karﬂ›laﬂt›rd›k içinde bulunulan ekonomik
daralma veri olarak kabul edildi¤inde piyasaya göre h›zl› ve
tutarl› bir ﬂekilde büyüdü¤ümüzü gördük. Ancak gelecek 9 ay
için daha dikkatli olmam›z gerekti¤i kan›s›nda hem fikirdik.

“ Arad›¤›n›z Güven Bu ﬁemsiye Alt›nda ”

Uray Sigorta ﬁemsiyesi
Geniﬂliyor…

Uray Sigorta A.ﬁ.

Temsilcisi oldu¤umuz sigorta ﬂirketlerine bir yenisi daha
ekleyerek yolumuza devam ediyoruz.
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Kent Park

Yine Birinciyiz!

2009 y›l› il birincili¤i ödülü sahiplerini buldu.
Uray Sigorta ekibi kokteylin ard›ndan verilen ödülü alman›n hakl›
gururunu yaﬂ›yor.
Baﬂar›l› ve bir o kadar da verimli geçen “üç ay›n” ard›ndan hem
e¤lence, moralize hem de ziyaret amaçl› düzenlenen Eskiﬂehir
gezimize Kent Park ile baﬂlad›k.

‹stikrarl› yürüdükleri bu yolda Uray Sigorta ekibine baﬂar›lar›n›n
devam›n› diliyoruz..

Uray Sigorta 5-S Çal›ﬂmas› Yapt›

S›cak bir günde e¤lenilebilecek güzel yerlerden birisi olan kent
park olabildi¤ine güzel ve ﬂaﬂ›rt›c›yd›.

Uray Sigorta olarak biz, büyümenin en önemli taﬂlar›ndan birinin
''veri kayna¤›'' oldu¤una inanmaktay›z. Bu do¤rultuda arﬂivimizi
5S çal›ﬂmas›yla düzenli ve sistemli bir hale getirdik. Yaklaﬂ›k
dört yüz dosyay› yeniden düzenledik, yorucu ama bir o kadar
da e¤lenceli bir akﬂamd›. Arkaya dönüp bakt›¤›m›zda anlad›k ki
ele ele verdi¤imizde alt›ndan kalkamayaca¤im›z bir iﬂ yok.

“Ekip olmak”
Eskiﬂehir toplant›m›z›n ard›ndan son olarak bir de oyun oynad›k.
‹nsan Kaynaklar› departman›m›zdan U¤ur Bey’in eﬂli¤inde
oynanan bu oyunun ad› “ekip olmak”t›.
Basit görünen bu oyun asl›nda çok zordu. Ekipte bulunan herkes
bir arada ve tek bir hamlede hareket etmek zorundayd›.
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Kültürel
Etkinliklerimiz
Birlikte Veda filmini izledik. Atatürk'ün
hayat›n›n çocukluk arkadaﬂ› ve yaveri
Salih Bozok taraf›ndan vatan›n› kurtarmak
için ölüme meydan okuyan Atatürk'ün
hikayesinin yan›s›ra o kuﬂa¤›n da
anlat›ld›¤› bir filmdi.

Alaçam'da Güzel Bir Pazar...
Geleneksel hale getirmeyi planlad›¤›m›z pikni¤imizin ilkini
Alaçam'da gerçekleﬂtirdik.
Muazzam lezzetlerin bir araya geldi¤i köy kahvalt›s›yla baﬂlad›k
güne, masmavi bir gök, yemyeﬂil bir do¤a, kulaklarda bahar›
sembolize eden kuﬂ sesleriyle gerçekten görülesi bir yerdi Sefatepe.
Eﬂsiz kahvalt›n›n ard›ndan bir k›sm›m›z okey, tavla, voleybol oynarken, bir k›sm›m›z do¤ayla baﬂ baﬂa olan bu yerde yürüyüﬂ yaptık.

Aç›k havan›n da iﬂtahlar›m›z› açmas›yla her birimiz kurulan
sofralarda yerimizi ald›k gerçekten çok güzel bir günün ard›ndan
henüz s›cakken önümüze gelen alabal›¤›n tad›n› unutulmazlar
listesine ald›k.
Her ﬂeyiyle güzel ve bir o kadar da e¤lenceli bir pazar gününü
geride b›rak›rken bir dahaki pikni¤imiz için biz gün saymaya
baﬂlad›k bile.
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Sa¤lık

Diyetisyen
Gözdem Baﬂar›r

Zayıflamak ‹stiyorum…
21. yüzy›l›n en büyük sorunlar›ndan biri olan obezite tüm
toplumlarda insan sa¤l›¤› aç›s›ndan büyük bir risk oluﬂturmaktad›r.
Gün geçtikçe kendini be¤enmeyen, görünüﬂünden dolay› ciddi
psikolojik problemler yaﬂayan, kendini yaln›zl›¤a teslim eden,
toplumdan izole olan ve kilo probleminden dolay› ciddi sa¤l›k
sorunlar› yaﬂayanlar›n say›s› h›zla art›ﬂ göstermektedir. ﬁiﬂmanl›¤›n
nedenleri, enerji dengesizli¤inden çok daha kar›ﬂ›k temellere
dayanmaktad›r. Genetik, çevre, yetiﬂtirme koﬂullar›, aktif olmayan
yaﬂam tarz› ve beslenme al›ﬂkanl›klar› kiﬂisel farkl›l›klar
oluﬂturarak ﬂiﬂmanl›¤a neden olabilir. Peki, zay›flamak ve sa¤l›kl›
bir vücuda kavuﬂmak için ben ne yapmal›y›m diyeceksiniz gelin
beraber çözüm önerileri geliﬂtirelim:
Kilo kaybetmek için vücudunuzun sa¤l›kl› olmas›na özen
göstermeniz gerekti¤ini unutmay›n.
Kan ﬂekerinizin dengede olmas›n› sa¤layacak olan bir beslenme
ﬂekli zay›flayabilmeniz için çok önemlidir.
Kan ﬂekerinizin dengede kalmas›n› sa¤layacak en de¤erli ö¤ün
kahvalt›d›r.
Kalk›ﬂ saatinizle kahvalt› etti¤iniz saat aras›nda 45 dk -1 saatten
fazla zaman geçiyorsa mutlaka uyand›¤›n›zda peynir yiyiniz veya
süt içiniz.
Ö¤le ve akﬂam yemeklerinizi atlamay›n›z ve her gün ayn› saatte
yeme¤e çal›ﬂ›n›z.
Düzenli kahvalt› ediyor olman›n, ö¤le ve akﬂam yemeklerini düzenli
tüketiyor olman›n kan ﬂekerinin dengede kalmas› için yeterli
olmad›¤›n› bilmelisiniz.
Sabah ile ö¤le aras›nda; ö¤le ile akﬂam aras›nda ve elbette akﬂam
yeme¤inden sonra gece otururken ara ö¤ünler tüketmeniz bu
dengeyi koruman›zda size destek olacakt›r.
Kahvalt› sofran›zda mutlaka maydanoz, nane, dereotu gibi
yeﬂilliklerin bulundu¤u bir taba¤›n›z olsun.
Ö¤le ve akﬂam yemeklerinizde mutlaka yo¤urt, salata ve ekme¤inizi
tüketiniz. Ana yeme¤iniz bu üçlüye eﬂlik etsin ama 1 porsiyonu
geçmesin.
Ara ö¤ünlerinizde ise meyve, ayran, süt, birkaç adet kuru meyve,
birkaç adet ceviz, f›nd›k veya badem, 1/2 veya 1 paket düﬂük enerji

içerikli bisküvi
veya meyveli
yo¤urdu
tercih edin.
Ço¤u kiﬂinin,
bol bol lif, vitamin ve mineral içeren \"tam\" yani iﬂlenmemiﬂ
g›dalardan yeteri kadar tüketmedi¤i bilinen bir gerçek. Ne yaz›k
ki, iﬂlenmiﬂ, rafine edilmiﬂ ve pek çok katk› maddesi kat›larak
haz›rlanm›ﬂ g›dalar›n hayat›m›zdaki yeri çok daha fazla.
Araﬂt›rmalar beyaz unla yap›lan her türlü hamur iﬂinin
beslenmemizde en büyük yeri tuttu¤unu gösteriyor. Bu tür g›dalar
kan ﬂekerimizi h›zla yükseltip biranda düﬂürerek daha fazla açl›k
duygusu hissetmemize yol açarak fazla miktarda yemek yememize
neden olur, bu sebeple beyaz ekmek, pirinç ve makarna yerine,
iﬂlenmemiﬂ kepekli ya da doygun ekmek, kepekli pirinç ve tam
bu¤day makarnas› tercih etmeye çal›ﬂ›n. At›ﬂt›rmak içinse cips,
çikolata yerine, ya¤s›z patlam›ﬂ m›s›r ya da kuru meyveleri seçin.
Beyaz ﬂeker ve çikolata ise bizi yoldan ç›karan 2 besin. Olabildi¤ince
çay›m›z veya kahvemizi ﬂekersiz tüketmeye özen göstermeliyiz
ayr›ca çikolata tüketiminde sütlü yerine bitter çikolatay› tercih
etmeliyiz. Bu günlük diyetimizden 100 kalori kadar tasarruf
etmemizi sa¤layacakt›r
Hemen hemen herkes kalsiyumun sa¤l›kl› kemiklere sahip olmak
ve osteoporozu engellemek için gerekti¤ini biliyor. Ancak
kalsiyumun kilo vermede de etkili oldu¤u pek fazla bilinmiyor.
Son y›llarda yap›lan araﬂt›rmalar, kalsiyum aç›s›ndan zengin olan
yiyeceklerle beslenenlerin vücut kitle endekslerinin daha düﬂük
oldu¤unu gösteriyor. Bunun nedeni kalsiyumun kalsitrol eksikli¤ini
önlemesidir. Kalsitrol, vücudumuz taraf›ndan salg›lanan ve ya¤lar›n
depolanmas›n› önleyen bir hormondur. Bundan dolay› diyetimizde
süt ve süt ürünleri, koyu yeﬂil yaprakl› sebzeler, f›nd›k gibi besleyici
besinler mutlaka dengeli ve ölçülü bir miktarda bulunmal›d›r.
Son olarak düzenli egzersiz yapmak beden ve ruh sa¤l›¤› için
oldukça önemlidir. WHO (world health organization: dünya sa¤l›k
örgütü) özellikle diyet sonras›nda kaybedilen kiloyu muhafaza
edebilmek için haftada 3-4 gün 45-50'ﬂer dakika orta aktivitede
spor yap›lmas›n›n gerekli oldu¤unu vurgulamaktad›r.
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Gezelim, Görelim...

Campulung Romanya'n›n tam merkezinde,
Güney Carpathian Da¤lar›n›n uzak tepeleri
aras›nda, uzun bol a¤açl›kl› bir vadinin tepesinde, Argeﬂ
nehrine dökülen Targului nehri yak›n›nda kurulmuﬂtur.
"Câmpulung" kelimesinin Rumencedeki tam olarak anlam› “
Uzun Alan” d›r.

E¤er Campulung bölgesine gelirsen, ziyeret etmen gereken
yerler;

Rucar - Bran Geçidi
Dambovitza Nehri taraf›ndan parçalara ayr›lm›ﬂ
vadiler dizisidir. (Ayr›ca
Budapeﬂte’ye (Romanya
baﬂkenti) akan nehirdir).
Bu bo¤az görülmeye
de¤erdir. ‹zlemek için en
uygun zaman güneﬂli bir Ekim sabah›d›r ve iﬂte o an manzara
nefes kesicidir.

Bran Kalesi

Kasaban›n bulunmas› ile ilgili yaz›lan
en eski kan›t 1300 y›l›na aittir ve Katolik
Campulung Kilisesi’nde bulunmuﬂtur.
Campulung, 14. yy da Curtea de Argeﬂ
taraf›ndan ele geçirilinceye kadar,
Wallachia’n›n feodal devletinin ilk
baﬂkent ﬂehri olmuﬂtur. ﬁehirde
Wallachia’n›n efsanevi ilk prensi olan
Radu Negru taraf›ndan 13. yy.’da
bulundu¤u iddia edilen 20’den fazla
kilise bulunmas›n›n yan›s›ra bir de
manast›r› vard›r.

Roman Katolik Kilise Kulesi
Büyük savaﬂlar aras›nda, Campulung da yaz geçirmek modayd›.
Yerliler ve ziyaretçiler için en popüler aktivite; gezintiler yapmak
ve gün boyunca ya da akﬂam üstü yaya kald›r›m›nda yürümektir.
Kald›r›m genellikle kalabal›k olur, hatta öylesine kalabal›kt›r ki
birine çarpmadan yürümek imkans›zd›r ve elbette çarpma ile
birlikte birçok özür dilemek zorunda kal›nabilir. Caddeye bu
ismin verilmesinin nedeni budur: Pardon! Bulvar›..

Kale Vlad the Impaler in
ordusu taraf›ndan 1400 y›l›n›n sonlar›nda ele geçirilmiﬂtir. Evet bu kiﬂi ayr›ca
Dracula olarak da bilinirdi.
Burada yaﬂay›p yaﬂamad›¤›n› bilmiyoruz ama ﬂimdilerde kale Drakulan›n kalesi olarak
bilinmektedir. 20 yy nin ilk yar›s›nda Kraliyet ailesi için yaz
aylar›nda konaklama yeri olarak hizmet verirdi ve Ceausescu'un
rejim bozuklu¤undan sonra Habsburg ailesine geri verildi. Hiçbir
Vampir iﬂareti yok, o sadece bir efsane!

Curtea de Arges Manast›r›
En ünlü Roman efsanesi
olan “Usta Manole nin
efsanesi”nin bir parças›
olan bu kilise 1512-1517
y›llar› aras›nda voivode
Neagoe
Basarab
zaman›nda kurulmuﬂtur.
Bu efsane ﬂöyle der: Radu
Negru bu tap›na¤› inﬂa
ettirmek için en usta kiﬂi Manole’yi mimar olarak kiralad›, fakat
gün içinde yapt›klar› herﬂey gece boyunca parçalara ayr›l›yordu.
Prens onu ve assistanlar›n› ölümle tehdit etti. Sonunda Manole
bir rüya gördü ve bu rüyas›na göre onlar›n eski adetleri takip
etmesini ve binaya yaﬂayan bir kad›n yerleﬂtirmesi gerekti¤ini
söylüyordu. Ve hemen ertesi sabah görülen ilk kiﬂi kurban
olacakt›. Di¤er Masoncular ailelerini uyard›lar ve Manole kendi
kar›s›n› kurban etmeye zorland›. Böylece katedral inﬂa edildi.
Ne zaman ki Manole ve onun masonlar› Prense her zaman daha
iyi ve daha güzel bir bina inﬂa edebileceklerini anlatt›klar› zaman,
Radu Negru bu binaya eﬂ de¤er birﬂey yapmamalar› için onlar›
çat›da zor durumda b›rakt›rd›. Onlar tahta kap› kanatlar›na ﬂekil
verdiler ve çat›dan uçmaya çal›ﬂt›lar fakat her biri tek tek yere
düﬂtü. Manolenin ismini alan Temiz su çeﬂmesi Manolenin
düﬂtü¤ü noktaya dikkat çekmektedir. Bu konu güneydo¤u avrupa
da özelliklede Rusyada Ivan the Terrible taraf›ndan Vasili Blajenii
Katedraninin Masonlar›n› körleﬂtirdikleri gibi geniﬂ bir alana
yay›lm›ﬂt›r. Bu kaynak gerçekten var ve Manast›r›n hemen
yan›nda. Ayr›ca duvarda hala Ana'n›n vücudunun b›rakt›¤› izi
görebilirsiniz.
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