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S›la Teknik, baflarısını
dünya çapında kanıtladı.
Dünya üzerinde 2000 tedarikçisi olan Renault-Nissan Sat›n Alma
Organizasyonu, Türkiye’de üretim yapan S›la Teknik firmam›z›
kalite ödülüne lay›k gördü.
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Dünyadaki, özellikle de Avrupa’daki zor ekonomik koflullara

de gelifltirmeye devam ediyoruz. Bütün sistem ve

ra¤men 2012’nin ilk yar›s›n› iyi geçirdik. Baz› firmalar›m›z›n

süreçlerimizin merkezinde de insanlar›m›z var.

Avrupa’daki pazar›n daralmas›ndan olumsuz etkilenmesine

‹nsanlar›m›z›n en önemli varl›¤›m›z oldu¤una olan

ra¤men kombine sat›fllar›m›z hem bütçenin hem de 2011 ilk

inanc›m›z›n ve “Birlikte ‹leriye” slogan›m›z›n sonuna kadar

alt› ay›n›n üzerinde gerçekleflti. Senenin geri kalan›n›n

arkas›nday›z. Baflar›m›z›n devam›n› ancak do¤ru insanlar›n

özellikle baz› ana müflterilerimizin içinden geçtikleri s›k›nt›l›

küresel bir ekip olarak çal›flabilmesiyle sa¤layabilece¤imizi

dönem sebebiyle daha da zor geçmesini bekliyoruz. Böyle

biliyoruz. Bugünlerde Hay Group ile birlikte, büyüyen aile ve

zor dönemlerde dikkatli, inifl ve ç›k›fllara ayak uydurmak

kültür çeflitli¤imizi destekleyecek, insan kaynaklar›

için esnek olmaya devam etmeliyiz.

sistemlerimizi daha da gelifltirecek bir proje üzerinde

Haziran ay›nda S›la Teknik firmam›z›n Renault Tedarikçi

çal›fl›yoruz. Bu projenin ilk parças› olarak her tesisimizi

Kalite Ödülü’nü almas›yla gururland›k. Bu ödül

temsilen kat›l›mc›lara yap›lan anketten çok güzel fikirler

tedarikçilerin çözüm bulma, teslimat zamanlar›na uyma ve

ç›kt›. Bu çal›flmalarla ilgili bilgilendirmeler önümüzdeki

istikrarl› bir flekilde en üst düzey kalitede parça üretimlerini

günlerde uygulanmaya baflland›kça yap›lacak. Birlikte

takdir etmek için veriliyor. S›la Teknik ekibine böyle prestijli

ilerlemeye ve büyümeye devam ettikçe, çal›flkan, yetenekli,

bir ödülü grubumuza kazand›rd›klar› için tebrikler ve

esnek ve farkl› kültürlerle çal›flabilecek aç›k fikirlilikte

teflekkürler.

kifliler için f›rsatlar oluflmaya devam edecektir.

Ayr›ca grup olarak Dünya Gazetesi taraf›ndan “Y›l›n
‹hracatç›s›” ödülüne lay›k görüldük. Bu ödül bize 13

Sayg›lar›mla,

ülkedeki tesislerimizle müflterilerimize verdi¤imizi küresel
hizmet sebebiyle verildi. Bugün büyüklü¤ü 7 bini aflan
bütün Dünyadaki Orhan Holding ailemize tebrikler.

H. Murat ORHAN

Büyümemizi destekleyecek ve flirketlerimiz aras›ndaki

Orhan Holding
Yönetim Kurulu Baflkan›

sinerjileri artt›racak flekilde sistemlerimizi ve süreçlerimizi
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2011 ‹hracat›n Y›ld›z› ödülü Orhan
Holding’in oldu.

ö¤rencilerin üniversite hayat› sonras›nda ifl hayat›nda yön
verecek “Kariyer Günleri”nin bu ayki konu¤u Uluda¤ Otomotiv
Endüstrisi ‹hracatç›lar› Birli¤i Baflkan› Orhan SABUNCU’nun
kat›l›m›yla gerçekleflti. “Kariyer Günleri”nde hayat›n›n önemli
kesitlerinden bilgi veren Sabuncu Yüksekokul ö¤rencilerine
“kendilerini sürekli gelifltirmelerini ve sosyal hayattan
soyutlamamalar›” tavsiyelerinde bulundu. U.Ü. Yeniflehir ‹brahim
Orhan Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliflimi Program› ö¤rencileri
taraf›ndan haz›rlanan Orff gösterisi sonras›nda Yüksekokul
Müdürü Prof.Dr. Bahri YILDIZ taraf›ndan ö¤rencileri ad›na de¤erli
kat›l›m›ndan dolay› Orhan SABUNCU’ya plaket verildi

Fransa Hükümeti Ankara Büyükelçisi
Laurent Bili ve ‹stanbul Baflkonsolosu
Herve Magro, Orhan Holding A.fi.’yi
ziyaret ettiler.
Dünya Gazetesi ve DHL iflbirli¤i ile Akbank ana
sponsorlu¤unda gerçeklefltirilen ihracat›n y›ld›zlar› ödülleri
10. y›l›nda muhteflem bir törenle sahiplerini buldu. Yap›lan
törende Türkiye’nin dört bir yan›ndan 25 baflar›l› ihracatç› 7
dalda ödül ald›. 2011 ‹hracat›n Y›ld›z› ödülünü alan Orhan
Holding bu ödüle 200 Milyon Euro y›ll›k ihracat›, 13 ülkeye
yay›lm›fl üretim tesisleri dolay›s› ile hak kazand›.
Türk Hava Yollar› “10. Y›l Büyük Ödülü” nü al›rken, Ere¤li
Demir Çelik “‹hracat Performans Ödülü” almaya hak
kazand›. Yo¤un ilgi gören gece The Marmara Taksim
Oteli’nde düzenlenen kokteylle bafllad›. Törende ödül alan
firmalar en üst düzeyde temsil edildi.

‹brahim Orhan Meslek Yüksek
Okulunda kariyer günleri
Uluda¤ Üniversitesi Yeniflehir Meslek Yüksekokulu 2011-2012
E¤itim – Ö¤retim y›l› Bahar Yar›y›l› Yüksekonur Belge Da¤›t›m
Töreni 12.03.2012 Pazartesi günü Yeniflehir Kaymakam Vekili
Nurettin Kakillio¤lu, Yeniflehir Belediye Baflkan› Bülent Hamdi
C‹NG‹L, Garnizon Komutan› Albay Yaflar SUCAKLI , Orhan
Holding Onursal Baflkan› ‹brahim ORHAN ve ayn› gün yap›lan

Fransa Hükümeti Ankara Büyükelçisi Laurent Bili ve
‹stanbul Baflkonsolosu Herve Magro, Orhan Holding A.fi.’yi
ziyaret ettiler. Frans›z Fahri Konsolosu Say›n Mehmet
Erbak’›n organize etmifl oldu¤u Bursa seyahati kapsam›nda
gerçekleflen ziyarette Orhan Holding Onursal Baflkan›
‹brahim Orhan, Türk Otomotiv sektörünün son durumu,
dünya otomotiv piyasas›ndaki geliflmeler, Fransa’n›n
otomotiv endüstrisindeki yeri ve Orhan Holding’in
yurtd›fl›ndaki firmalar› ile ilgili bilgi verdi.
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‹nsan Kaynaklar› Cal›fltay›

2012 Nisan bafl› itibariyle Hay Group'un eriflime açt›¤›
Organizasyonel Kültür Anketi ile bafllatt›¤›m›z ve Hay Group
ile birlikte yürütülmekte olan "Yetenek Yönetimi" projesi
kapsam›nda mevcut ve gelecekte hayal etti¤iniz kurum
kültürü ile ilgili alg› ve düflüncelerinizi anlama yolunda ilk
ad›mlar›m›z› att›k. Proje kapsam›nda Türkiyedeki
firmalar›m›zdaki ‹nsan Kaynaklar› sorumlular›m›z›n ve yine
Fransa, Meksika, ‹spanya ve Slovakyadaki firmalar›m›z›n
insan kaynaklar› sorumlulular›n›n kat›l›m› ile 13 Haziran
2012 Çarflamba günü Orhan Holding merkez binas›nda tüm
gün süren bir insan Kaynaklar› çal›fltay› gerçeklefltirildi. Hay
Groupdan gelen iki dan›flman taraf›ndan koordine edilen

çal›fltay öncelikle kat›l›mc›lar›n tan›flmalar› ile bafllad›, ve bu
esnada keyifli dakikalar yafland›, kifliler aras› sinerji
yarat›ld›. Çal›fltay›n ilerleyen bölümlerinde ‹nsan kaynaklar›
bak›fl aç›s›yla; yetenek, kariyer yönetimi ve planlamas›,
insan kaynaklar› stratejileri, ‹nsan kaynaklar› çal›flma model
ve organizasyon yap›lar›, gibi ‹nsan kaynaklar›nda önemli
olan süreçler üzerinde görüflüldü, grup çal›flmalar› yap›ld›
ve gruplar sunumlar›n› di¤er gruplar ile paylaflt›. Gerek
grup çal›flmalar› ile gerekse gruplar aras› sunumlarda yer

olan görüfl al›fl veriflleri ile firmalar aras› sinerji yarat›ld›,
beyin f›rt›nas› yap›ld›. Çal›fltay sonunda tüm insan kaynaklar›
sorumlular›n›n kat›l›m› ile e¤lenceli bir akflam yeme¤i
düzenlendi. Kat›l›mc›lar›n müzik eflli¤inde e¤lendi¤i gecede
sohbet ve yemek eflli¤inde keyifli saatler yafland›, bu geceyi
ölümsüzlefltirmek ad›na foto¤raflar çekildi.

Asistanlar kahvalt›da….
Yo¤un bir k›fl temposunu geride b›rakan asistan
arkadafllar›m›z Hilton Bursa da kahvalt› keyfi ve sohbet
etme ve kaynaflma imkan› buldular.
Telefonda y›l boyunca yüz yüze görüflemeden iletiflimde olan
asistanlar›m›z Hilton’un bu eflsiz ve huzur veren
atmosferinde karfl›l›kl› oturman›n ve sohbet edebilmenin
tad›na vard›.
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16. Geleneksel Hal› Saha Futbol
Turnuvam›zda tak›mlar kupalar›n›
ald›lar

Orhan Holding A.fi. 16. Geleneksel Hal› Saha Futbol
Turnuvam›z, 2012 y›l›nda 6 tak›m›m›z›n kat›l›m›yla start ald›.
Tak›mlar, çekilen kuralar sonucunda, A ve B grubu olmak
üzere iki gurup halinde mücadele edecek fleklinde planland›.
A grubunda; Orda, S›la Teknik ve Teknik Malzeme
tak›mlar›m›z yer al›rken, B grubunda ise; Matay, Ormetal ve
Aunde Teknik tak›mlar›m›z yer ald›.
Ayr›ca, Orhan Holding Çocuk Kulübümüze kay›tl› 110
çocu¤umuzun kat›l›m›yla, 6 ayr› tak›mdan oluflan, 6 çocuk
tak›m›m›z, A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayr›larak,
onlar da kendi aralar›nda mücadele edecek flekilde tak›mlar›
oluflturuldu. A grubunda K›rm›z›, Beyaz ve Turkuaz tak›mlar
yer al›rken, B grubunda da Mavi Yeflil ve Turuncu tak›mlar yer
ald›. Tüm bu haz›rl›klardan sonra,16.Orhan Holding
Geleneksel Hal› Saha turnuvam›z, 06 May›s 2012 Pazar günü,
Demirtafl’ta bulunan, DOSAB Spor Tesislerinde görkemli bir
aç›l›fl töreniyle aç›ld› ve Orhan Holding A.fi. Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Say›n Murat Orhan’›n bafllama vurufluyla start
ald›. Zevkli ve heyecanl› geçen 3 haftal›k maçlar sonucunda, A
grubunda birincili¤i S›la Teknik, ikincili¤i de Teknik Malzeme
tak›mlar›m›z al›rken, B grubunda ise birincili¤i Matay,
ikincili¤i de Aunde Teknik tak›mlar›m›z ald›.
Statü gere¤i, A grubunun birincisi, B grubunun ikincisi ile, B
grubunun birincisi de A grubunun ikincisi ile karfl›laflmas›
gerekiyordu. 4. Haftada, S›la Teknik, Aunde Tekni¤i 3-1
yenerek ilk finalist oldu. Sonraki maçta ise Teknik Malzeme’yi
4-3 yenen Matay tak›m›m›z, ikinci finalist oldu ve finalin ad›
SILA TEKN‹K – MATAY olarak gerçekleflti. Teknik Malzeme ile
Aunde Teknik Tak›mlar›m›z da 3.lük ve 4.lük maçlar›
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oynamaya hak kazand›lar. Ayn› flekilde çocuk maçlar›nda da
bol gollü geçen maçlar sonucunda Yeflil Tak›m› 2-1 yenen
K›rm›z› tak›m ile, Mavi Tak›m› 6-2 yenen Beyaz Tak›m final
oynamaya hak kazand›. Yeflil tak›m ile Mavi tak›m ise 3. 4.lük
maç› oynamaya hak kazand›.
06 May›s 2012 Pazar günü coflkulu bir aç›l›flla start alan, 16.
Geleneksel Orhan Holding Hal› Saha Futbol Turnuvam›z, 5
hafta devam eden maçlardan sonra, 03 Haziran 2012 Pazar

günü yap›lan, heyecanl› ve
çekiflmeli, geçen final maçlar›
ve kapan›fl töreni ile son
buldu.
Final gününde, nefes kesen
mücadele sonucunda S›la
Tekni¤i 2 - 1 yenen MATAY
tak›m›m›z flampiyon olurken,
bol gollü geçen maç›n
sonunda Teknik Malzeme,
Aunde Tekni¤i 6 - 2 yenerek
3. oldu. Bu turnuvada, en
centilmen tak›m olarak da,
turnuva boyunca hiç kart
görmeden turnuvay›
tamamlayan ve centilmence
mücadele eden, Ormetal
tak›m›m›z, en centilmen
tak›m seçildi. Turnuvan›n gol
kral› ise, 6 golle, Teknik
Malzeme tak›m›m›zdan Erkan
Gürbüz oldu.
Yine her y›l kapan›fl
maçlar›nda oldu¤u, gibi bu y›l
da veteran tak›mlar›m›z,
kapan›fl gününde futbol
resitali sundular ve maç
sonucu 3 – 3 beraberlikle
sonuçland›.
Çocuk Kulübü çocuklar›m›zdan oluflan, çocuk tak›mlar›m›z›n
final maçlar› sonunda K›rm›z› Tak›m, Beyaz Tak›m› 5 -3
yenerek fiampiyon olurken, Yeflil tak›m da Mavi tak›m› 4 – 3
yenerek 3. Oldu.
Çocuk tak›m›ndan gol kral› olarak da Beyaz tak›mdan Bilal
Ergün 10 golle gol kral› oldu.
Maçlar›n sonras›nda yap›lan kupa töreni ile, kupa almaya hak
kazanan tak›mlar›m›z›n kupalar› ve ödülleri tak›m
kaptanlar›na törenle verildi.
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Geleneksel Orhan Holding Bowling
Turnuvam›zda kupa Matay›n

30 Mart 2012 Cuma akflam›, Beflevler Carefoursa’da
bulunan, Cosmic Bowling Salonunda, iki grup olarak
gerçeklefltirdi¤imiz, 2012 y›l› Geleneksel Orhan Holding
Bowling Turnuvam›z büyük çekiflmelere sahne olmufl ve
tüm maçlar›n sonunda; 669 puanla Matay 1 tak›m›m›z birinci
olmufltur. Nobel Automotive 2 ve S›la Teknik 4
tak›mlar›m›z›n her ikisi de 634 puan alarak ayn› skoru
paylaflm›fllard›r. 5 er oyuncu taraf›ndan yap›lan, bir oyunluk
at›fllar sonunda, daha yüksek skor yapan Nobel Automotive
2 tak›m›m›z ikinci, S›la Teknik 4 tak›m›m›z da üçüncü
olmufltur. En yüksek skor yapan baylar birincisi, Matay1
tak›m›ndan Seçkin Daflk›ran ile S›la Teknik 4 tak›m›ndan
Yakup Yak›n, her ikisi de 159 puan yaparak birincili¤e ortak
olmufllard›r. Her iki arkadafl›m›z da, birincinin kura
sonucunda belirlenmesini isteyince, kura sonucunda
kazanan, Matay1 tak›m›ndan Seçkin Daflk›ran en yüksek
skor yapan baylar birincisi olmufltur. Bayanlar birincisi ise
118 puanla Aunde Teknik 2 tak›m›ndan Emine fiengil
olmufltur. Baflar›l› olan tak›mlar›m›z›n ve bireysel
arkadafllar›m›z›n kupalar› ve ödülleri, görkemli bir törenle
kendilerine takdim edilmifltir.
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Bas›nda Biz
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Kalite Baflar› Ödülleri

E¤itimlerimiz

Kumafl fabrikam›zda 2011 y›l› 3. Dönemi kalite baflar›
ödüllerini almaya hak kazanan Yuvarlak Örme birimi
çal›flanlar› Engin fienel ve ‹smail Akdemir’e yap›lan tören ile
ödülleri verildi. Çal›flanlar›m›z› tebrik ediyor, baflar›lar›n›n
devam›n› diliyoruz.

Firma içi olarak Ocak Ay›’nda tüm çal›flanlar›m›za “IMS
Genel Bilgilendirme E¤itimi”, Nisan Ay›’nda “‹lkyard›m
Güncelleme E¤itimi” ve “Forklift E¤itimi” verildi.
‹flyeri Hekimimiz ve ‹fl Güvenli¤i Uzman›m›z taraf›ndan
çal›flanlar›m›z› bilgilendirmek amac›yla, Kumafl, Üst yap› ve
Isringhausen fabrikalar›m›zdaki çal›flanlar›m›za fiubat
ay›nda “Temel ‹fl Güvenli¤i ve Kiflisel Koruyucu Malzeme
Kullan›m› E¤itimi” verildi.
K›l›f fabrikam›zdaki tüm çal›flanlar›m›za da Ocak Ay›’nda ‹fl
Güvenli¤i Uzman›m›z taraf›ndan “Temel ‹fl Güvenli¤i E¤itimi”
verildi.

08 Mart Dünya Kad›nlar Günü
08 Mart Dünya Kad›nlar Günü’nü tüm bayan çal›flanlar›m›zla
birlikte kutlad›k Bu özel günde tüm bayan çal›flanlar›m›za
gül da¤›tt›k.

Nisan Ay›’nda firma içi e¤itim olarak “VDA 6.3 Proses
Denetimi E¤itimi” firmam›zdaki Sat›fl ve Mühendislik, Kalite,
Üretim ve Lojistik bölümleri çal›flanlar›n›n kat›l›m›yla
gerçeklefltirildi.

Mart Ay› itibari ile firmam›zdaki bölümlerin süreçleri
hakk›nda tüm beyaz yakal› çal›flanlar›m›z› bilgilendirmek
amac›yla, bölüm yöneticileri taraf›ndan sunumlar yap›ld›.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayram› Etkinli¤i

Bowling Turnuvas›

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›n› her y›l
oldu¤u gibi bu y›l da çal›flanlar›m›z›n krefle giden çocuklar›
ile birlikte kutlad›k. Annelerine gösterilerini sunma imkan›
bulan minikleri izlemek son derece keyifliydi. Gösterilerin
ard›ndan kendileri için süsledi¤imiz yemekhanede
e¤lenmeye devam eden minikler pastalar›n› yiyip,
hediyelerini ald›ktan sonra keyifle fabrikam›zdan ayr›ld›lar.

30 Mart 2012 tarihinde Carrefour Cosmic Bowling
Salonu’nda Geleneksel Orhan Holding Bowling Turnuvas›’na
Aunde Teknik ve Isringhausen fabrikalar›m›zdan 9 tak›mla
kat›ld›k. Turnuvada tüm gece e¤lence hakimdi.
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Aram›za Yeni Kat›lanlar
Erhan ARGÜÇ
26.11.1980 do¤umlu ve Çanakkale On Sekiz Mart
Üniversitesi Turizm ‹flletmecili¤i Bölümü
mezunudur. 21.11.2011 tarihinde Kumafl, Üstyap›,
K›l›f ve Isringhausen Fabrikalar›m›zda Bilgi ‹fllem
Memuru olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Yelda SA⁄OL
23.09.1983 do¤umlu ve Anadolu Üniversitesi
‹ktisat Bölümü mezunudur. 02.01.2012 tarihinde
K›l›f Fabrikam›zda Muhasebe Memuru olarak
aram›za kat›lm›flt›r.

Emrah SELÇUK
17.04.1977 do¤umlu ve Anadolu Üniversitesi
‹flletme Bölümü mezunudur. 22.11.2011 tarihinde
K›l›f Fabrikam›zda Depo Memuru olarak aram›za
kat›lm›flt›r.

Eda D‹KEÇ
04.06.1985 do¤umlu ve Uluda¤ Üniversitesi
Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri Bölümü
mezunudur. 02.01.2012 tarihinde Kumafl, Üstyap›,
K›l›f ve Isringhausen Fabrikalar›m›zda ‹nsan
Kaynaklar› Uzman› olarak aram›za kat›lm›flt›r.

An›l KARGI
18.09.1985 do¤umlu ve Uluda¤ Üniversitesi
Tekstil Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
24.11.2011 tarihinde K›l›f Fabrikam›zda Kalite
Mühendisi olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Ebru ÖNER
28.11.1983 do¤umlu ve Ankara Üniversitesi Kimya
Mühendisli¤i Bölümü mezunudur. 02.01.2012
tarihinde Kumafl Fabrikam›zda Kalite Mühendisi
olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Emine TOK
28.10.1985 do¤umlu ve Uluda¤ Üniversitesi
Almanca Ö¤retmenli¤i Bölümü mezunudur.
28.11.2011 tarihinde K›l›f Fabrikam›zda Genel
Müdür Asistan› olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Ender ADANIR
18.08.1978 do¤umlu ve Anadolu Üniversitesi
‹flletme Bölümü mezunudur. 02.01.2012 tarihinde
Isringhausen Fabrikam›zda Muhasebe Memuru
olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Gülbeyaz DEfi
27.03.1993 do¤umlu ve Ege Üniversitesi Moda
Tasar›m Bölümü mezunudur. 01.12.2011
tarihinde K›l›f Fabrikam›zda CAD Sistem
Sorumlusu olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Mehmet ÖZKAN
16.12.1985 do¤umlu ve Dokuz Eylül Üniversitesi
Makina Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
02.01.2012 tarihinde Isringhausen Fabrikam›zda
Proje Mühendisi olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Ayhan YILMAZ
07.11.1982 do¤umlu ve Anadolu Üniversitesi
‹flletme Bölümü mezunudur. 06.12.2011 tarihinde
Isringhausen Fabrikam›zda Depo Memuru olarak
aram›za kat›lm›flt›r.

Ömer Faruk ÖZASLAN
31.10.1981 do¤umlu ve Uluda¤ Üniversitesi
Makine Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
09.01.2012 tarihinde K›l›f Fabrikam›zda ‹fl
Güvenli¤i Uzman› olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Meral PEHL‹VANO⁄LU
10.02.1987 do¤umlu ve Kocaeli Üniversitesi
Turizm ‹flletmecili¤i Bölümü mezunudur.
12.12.2011 tarihinde K›l›f Fabrikam›zda D›fl Ticaret
Memuru olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Mine Rafet KÖRÜSTAN
25.07.1988 do¤umlu ve Fatih Üniversitesi Endüstri
Mühendisli¤i Bölümü mezunudur. 01.02.2012
tarihinde K›l›f Fabrikam›zda Kalite Mühendisi
olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Mümin ‹MAMO⁄LU
11.09.1987 do¤umlu ve Gazi Üniversitesi Tasar›m
ve Konstrüksiyon Ö¤retmenli¤i Bölümü
mezunudur. 16.12.2011 tarihinde Üstyap›
Fabrikam›zda Konstrüktör olarak aram›za
kat›lm›flt›r.

Yusuf DO⁄AN
08.11.1985 do¤umlu ve Uluda¤ Üniversitesi Tar›m
Alet ve Makinalar› Bölümü mezunudur.
01.02.2012 tarihinde Isringhausen Fabrikam›zda
Metod Teknikeri olarak aram›za kat›lm›flt›r.

An›l DO⁄AN
11.09.1983 do¤umlu ve Erciyes Üniversitesi
Makina Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
27.12.2011 tarihinde Isringhausen Fabrikam›zda
Homologasyon Mühendisi olarak aram›za
kat›lm›flt›r.

O¤uz TOMAS
31.05.1980 do¤umlu ve Uluda¤ Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
06.02.2012 tarihinde K›l›f Fabrikam›zda
Hammadde Planlama Bölüm fiefi olarak aram›za
kat›lm›flt›r.
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‹brahim MER‹Ç
18.02.1985 do¤umlu ve Uluda¤ Üniversitesi
Tekstil Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
07.02.2012 tarihinde K›l›f Fabrikam›zda Üretim
Proje Mühendisi olarak aram›za kat›lm›flt›r.
Onur BAYRAKTAR
07.02.1986 do¤umlu ve Y›ld›z Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
08.02.2012 tarihinde Kumafl, Üstyap›, K›l›f ve
Isringhausen Fabrikalar›m›zda Sürekli Geliflim
Mühendisi olarak aram›za kat›lm›flt›r.
‹smail ENG‹N
20.09.1984 do¤umlu ve Dumlup›nar Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
27.02.2012 tarihinde Isringhausen Fabrikam›zda
Üretim Mühendisi olarak aram›za kat›lm›flt›r.
‹lhan BERBER
18.07.1986 do¤umlu ve Ege Üniversitesi Tekstil
Mühendisli¤i Bölümü mezunudur. 01.03.2012
tarihinde K›l›f Fabrikam›zda Kalite Mühendisi
olarak aram›za kat›lm›flt›r.
Hayri Can KORU
07.01.1987 do¤umlu ve Uluda¤ Üniversitesi
Elektronik Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
01.03.2012 tarihinde Üstyap› Fabrikam›zda Proje
Mühendisi olarak aram›za kat›lm›flt›r.
Gökçe ORTAÇ
02.01.1986 do¤umlu ve Dumlup›nar Üniversitesi
Kimya Bölümü mezunudur. 02.04.2012 tarihinde
Kumafl Fabrikam›zda Kalite Mühendisi olarak
aram›za kat›lm›flt›r.
fiaban ÇELEN
30.07.1985 do¤umlu ve Uluda¤ Üniversitesi
Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri Bölümü
mezunudur. 04.04.2012 tarihinde K›l›f
Fabrikam›zda Personel Uzman› olarak aram›za
kat›lm›flt›r.
Hasan KONU
15.04.1988 do¤umlu ve Kocaeli Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
09.04.2012 tarihinde Kumafl, Üstyap›, K›l›f ve
Isringhausen Fabrikalar›m›zda Sürekli Geliflim
Mühendisi olarak aram›za kat›lm›flt›r.
Adil EDE
02.08.1986 do¤umlu ve Uluda¤ Üniversitesi
Makine Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
09.04.2012 tarihinde K›l›f Fabrikam›zda Bak›m
Mühendisi olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Melek fiEN
21.09.1992 do¤umlu ve Y›ld›r›m Ticaret Meslek
Lisesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü
mezunudur. 16.04.2012 tarihinde Üstyap›
Fabrikam›zda Üretim Destek Memuru olarak
aram›za kat›lm›flt›r.

Evlenen Çal›flanlar›m›z
Levent Yaman, Zeynep Sürses, Selin Yazgül, Bahar Beflet,
Cemal Kaymaz, Osman Ayd›n, Ayflen Tetik, Zeynel Ayd›n,
Gülbahar Ali, Sevgi Bacaks›z, Neslihan Ayd›no¤lu
Yeni çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z
U¤ur Büyük, Adnan Nas, Hakan Karagöz, Emrah Akdeniz, Ülkü
Kurtbey, Recep Kal›r, Rafet Fidan, Hakan Ç›rpanl›, Erhan
Gönülce, Emrah Bayg›n, Tamer ‹flçen, Ali Kemal Asan, Bülent
K›vrak, Özcan Vatansever, Ünal Baflar, Sinan Çakmak, Hakan
Ersoy, Enver Özdemir, Mustafa Çelebi Denek, Varol Uluda¤,
Sevil Duran, fiengül fientürk, Serpil Baykal, Nagihan Bilgiç,
Özlem Üstün, Züleyha Arslan, Nurdane Demir, Reyhan
Durmufl, ‹lknur Tekdir, Erhan Argüç, Ömer Faruk Özaslan
Gözlerini dünyaya açan miniklerimize anneleriyle ve
babalar›yla mutlu bir gelecek diliyoruz.

Yak›nlar›n› Kaybeden Çal›flanlar›m›z
Ahmet Gümüfl-Babas›, S›d›ka ‹nalo¤lu Yaranç-Babas›, Berrin
Acar-Efli, Tülay Turfan-Kardefli, Kadriye Aktafl-Annesi, Fatma
Demir-Babas›, Keziban Yaln›z-Annesi, Reflit Albayrak-Babas›,
Mahire Bayraktar-Babas›, Fatma Mutlu-Babas›, Mehmet
Albayrak-Babas›, Nurhayat Demir-Babas›, Erol KaraaslanBabas›, Hülya Ergün-Babas›, Nahide Uçar-Abisi, Gizem Hande
Y›lmaz-Babas›, Mehmet Y›lmaz-Babas›, Filiz Yavafl-Abisi,
Mustafa Turan-Annesi, U¤ur Y›lmaz-Babas›, Nurcan GürsesAnnesi, Türkan Y›lmaz-Annesi, Ali Akan-Kardefli, Eda DikeçBabaannesi
Yak›n›n› kaybeden çal›flanlar›m›za baflsa¤l›¤› ve sab›rlar
dileriz.
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Teknik Oto Bursa 2 de Tarot Fal› ve Karikatürist aktiviteleri
ile beraber test sürüfl aktiviteleri ile BMW markas› Teknik
Oto Bursa ve Eskiflehir showroom lar›n da Bursa ve
Eskiflehirli BMW severlerle bulufltu.

May Fest Etkinlikleri
May Fest etkinlikleri kapsam›nda 5/12-May›s 2012 tarihlerinde
Teknik Oto Eskiflehir; 06.05.2012 tarihinde Teknik Oto Bursa 2;
13.052012 tarihinde Teknik Oto Bursa 1 showroomlar›nda
gerçeklefltirilen etkinliklerle BMW markas› BMW severlerle
buluflturuldu. Etkinlikler kapsam›nda Teknik Oto Eskiflehirde
Barbekü partisi test sürüfl aktivitesi gerçeklefltirildi.

Teknik Oto Bursa 1 de Ardan›n mutfa¤› ve May Fest tatl›s› ile
test sürüfl aktiviteleri gerçeklefltirildi.
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Bas›nda Biz
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Yeni Y›la Merhaba Yeme¤imiz

Y›l Sonu De¤erlendirme Toplant›m›z

Yorucu geçen bir senenin ard›ndan hem yorgunluk atmak
hem de biraz e¤lenmek için hem yeni y›la güzel bir
bafllang›ç yapmak için akflam yeme¤inde bir araya geldik.
Güzel an›larla hat›rlayaca¤›m›z bir gece oldu ve yeni y›la
moral dolu bafllad›k.

Her sene oldu¤u gibi 2011 y›l›nda da, y›l içindeki de¤erlendirmeleri baz alarak yapt›¤›m›z Y›l Sonu De¤erlendirme toplant›m›z› yapt›k. 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 2011’e elveda 2012’a merhaba dedik.

ISO14001 ve OHSAS 18001
Denetimini Geçirdik
Matay iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i belgesine
"OHSAS 18001" BV taraf›ndan lay›k görüldü.
2005 y›l›ndan beri çevre yönetim sistemi ile
birlikte yürüttü¤ümüz iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i
yönetim sistemimizi de böylece taçland›rd›k.
Denetim nedeni ile de pek çok yeni bilgi edindik.
Baflar›lar›m›zda eme¤i geçen arkadafllar›m›za ve
paylaflt›klar› bilgiler nedeni ile de denetçilerimize
teflekkür ederiz.
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8 Mart Dünya Kad›nlar Günü Kutland›

5. Lang›rt Turnuvam›z› Yapt›k

Dünya kad›nlar gününü kutlan›rken bizde firmam›zdaki
bayan çal›flanlar›m›z›n dünya emekçi kad›nlar gününü
kutlad›k.

Bu y›l 5.sini düzenledi¤imiz lang›rt turnuvas›nda Engin Cebeci
ve Mehmet ‹slam Temizel 2011 y›l›n›n Lang›rt fiampiyonu
olmufltur kendilerini tebrik ediyoruz.

Ali Durmaz ‹lkö¤retim Okulu Ziyareti
Ali Durmaz okul öncesi s›n›f›n› ziyeret ettik ve çocuklarla
zaman geçirerek hediyeler da¤›tt›k.

GÖRS‹AD 1. Hal› Saha Turnuvas›
Bu y›l 1.si düzenlenen ve Görükle sanayi Bölgesinden birçok
tak›m›n kat›ld›¤› GÖRS‹AD Futbol turnuvas›nda Tak›m›m›z
Durmazlar Makinay›; Finalde 4-4 biten maç›n sonunda
Penalt›lar ile yenerek fiampiyon oldu. Tüm oyuncular›m›z› ve
gönülden destekleyen taraftar›m›z› kutluyoruz.

Bowling Turnuvas›
30 Mart 2012’ de gerçeklefltirlen Geleneksel Orahan Holding
Bowling turnuvas›nda Matay tak›m olarak flampiyon olmufl
ve Seçkin Daflk›ran arkadafl›m›z erkeklerde say› flampiyonu
olmufltur.

6. Tavla Turnuvam›z› Yapt›k
Bu y›l 6.s›n› düzenledi¤imiz tavla turnuvas›nda çok çekiflmeli
oyunlara sahne oldu. Finalde Boru haz›rlama bölümünden
Gökhan K›l›ç ile Karacabey Ceyhun Yavafl k›yas›ya mücadelesi
sonucunda Gökhan 5-0 yenerek 2012 y›l›n›n Tavla fiampiyonu
oldu kendisini tebrik ediyoruz.
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Uluda¤ Gezisi

Sinemaday›z

Sosyal etkinlik kulübümüzün plan› kapsam›nda 26 fiubatta
Uluda¤ gezisi gerçeklefltirdik.

Sosyal etkinlik kulübümüzün plan› kapsam›nda çal›flanlar›m›zla
Sümela'n›n fiifresi ve Ölümsüzler filmine gittik.

Do¤a Yürüyüflü
Sosyal etkinlik kulübümüzün plan› kapsam›nda 18 Martta
Uluda¤ do¤a yürüyüflü gerçeklefltirdik.

Ankara’day›z
Sosyal etkinlik kulübümüzün plan› kapsam›nda 15 Nisan’ da
Ankara’dayd›k.Herkesin memnun kald›¤› baflar›l› bir
organizasyon la gezimizi gerçeklefltirdik.

Matay Çal›flanlar› Maçta
Çal›flanlar›m›z tak›mlar›n›n yan›nda (Befliktafl-Stoke City ve
Galatasaray- ‹stanbul Büyükflehir Belediye)
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EFQM De¤erlendirici E¤itimi
Kalite Müdürümüz Say›n Gonca T›knaz 2011 EFQM ödül
sürecinde de¤erlendirici e¤itimini baflar›yla tamamlayarak
de¤erlendirici olmufltur.

Kaizen Bilgilendirme Sunumlar›
4 nisan tarihinde çal›flanlar›m›za Sürekli ‹yilefltirme bölümü
taraf›ndan haz›rlanan Kaizen bilgilendirme sunumu yap›lm›fl
olup, 6Sigma Kara Kuflak e¤itimlerini baflar›yla tamamlayan
Serdar Kutlu ve Ozan Buyruk arkadafllar›m›za da
sertifikalar› takdim edildi.
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Tedarikçilerimize Sürekli ‹yilefltirme
ve Problem Çözme Teknikleri E¤itimi
WCM (World Class Manufacturing)'inde bir gereklili¤i olan
tedarikçi gelifltirme faaliyetleri ve tedarikçi kaynakl› kalite
problemleri azaltmak amac›yla 2 farkl› tedarikçimize (MSK
Çelik Dövme Yedek Parça Sanayi Tic. Ltd. fiti. ve fiesan A.fi.)
problem çözme teknikleri konusunda e¤itimler verildi.

Tahliye Tatbikat›
2011 y›l› tahliye tatbikat› tüm personelimizin kat›l›m› ile
28.12.2011 tarihinde yap›lm›fl olup,Tahliye kurallar› ile ilgili
bilgilendirme e¤itimi verildi.

Tedarikçilerimizden Ball› Metal’e
WCM E¤itimi Verildi.
WCM (World Class Manufacturing)‘inde bir gereklili¤i olan
tedarikçi gelifltirme faaliyetleri kapsam›nda Kalite Pillar›
taraf›ndan yürütülen 8 Stage tedarikçi geliflim program›
kapsam›nda Ball› Metal firmalar›na WCM konusunda
e¤itimler verildi ve pilot uygulamaya baflland›.

Evlenen Çal›flanlar›m›z
Necmi Oruç – Hanife Oruç
Yeni çiftimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z
Harun Gül - K›z, Mustafa Özgür - Erkek, Ersin Baflaran - Erkek,
Erdal Özer - K›z , Süleyman Akp›nar – K›z, Murat Do¤ru – K›z,
Görkan Anufl – K›z, Murat ‹nci – Erkek, Celal Akar – Erkek,
Hasan O¤uz – K›z, Resul Din – Erkek, Mustafa Turan – Erkek,
Serdar Kutlu – K›z, Bülent Solmaz- Erkek, ‹lkcan Çoban - K›z
Gözlerini dünyaya açan miniklerimize anneleriyle ve
babalar›yla mutlu bir gelecek diliyoruz.

Yak›nlar›n› Kaybeden Çal›flanlar›m›z
Cemal Güler ( Babas› )
Yak›n›n› kaybeden çal›flan›m›za baflsa¤l›¤› ve sab›rlar dileriz.
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Stratejik ‹flgücü Planlamas›

Çevre Günü Etkinli¤i
21 Nisan 2012 tarihinde
Nobel çal›flanlar›, büyük bir
coflku ile tesislerinin
bulundu¤u sanayi park›na
fidan dikerek
Çevre günü ekinli¤ine
kat›ld›. Küçük bir topluluk
ile bafllayan etkinli¤in
sonunda tüm kat›l›mc›lar
arka bahçelerine
dikebilmek üzere evlerine
küçük fideler
götürebildiler.

2010 y›l›nda Nobel plastik Vitry, yerel firmalar›n ve
enstitülerin organize etti¤i “ Stratejik ‹flgücü Planlama”
kampanyas›na kat›ld›. Bu proje kapsam›nda birçok yetene¤in
de¤erlendirilmesi önerildi. Gerek geçici gerekse sürekli
personelimizden oluflan 74 kifli bu sürece kat›ld›. Süreç,
bireysel istihdam testleri ile bafllad›, çal›flma alanlar›, ayr›
çal›flma durumlar›n›n analizleri ile devam etti ve beklenen
vas›flar bir çizelgede sonuçland›r›ld›.
23 aday projenin bu k›sm›na bafllad› ama sadece 7 kiflisi
uygun görüldü. Kat›l›mlar›n›n baflar›l› sonucu olarak; sanayi
üretim operatörlü¤ü konusunda vas›flar›n› destekleyecek
sertifika ile ödüllendirildiler. Bu sertifikadaki yetkinlik
durumu; Vitry Le Francois de
üretilen ürünlerle yak›ndan ilgilidir;
operatörler için Boru yap›m›n›n›n
s›cak hava, yüksek ›s› ve buhar,
s›cak su gibi çeflitli süreçlerinde
ustal›k belgesi niteli¤indedir.
Enstitüden gelen yetkin kiflilerin de
kat›l›m›nda gerçekleflen küçük
törende, Fabien PORIGNAUX
sertifikalar› takdim etti ve
sorumluklar›ndan ötürü onlar›
tebrik etti.

Anneler Günü Kutland›
26 May›s 2012 Cumartesi günü Nobel Automotive San Luis
Potosi de Anneler için en özel ve en önemli gün olan
“Anneler Gününü” kutland›. Bu y›lki kutlama içerisine
Babalar Gününü de dahil edildi, böylece tüm çal›flanlar›m›z
tafleronlar›m›z ve operatörlerimiz lezzetli yemekler ve
Meksika’n›n geleneksel müzi¤i olan muhteflem Mariachi
eflli¤inde vakit geçirmek ve e¤lenmek üzere bu etkinli¤e
davet edildiler.
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Kütahya’da Bir ‹lki Orcia Gerçeklefltirdi.
Çal›flanlar›n›n %86’s› kad›n olan flirketimizin kad›n
çal›flanlar›na olan deste¤i her alanda devam ediyor. Bu
kapsamda Süper Çocuk Krefli ile anlaflma yaparak
çal›flanlar›n›n çocuklar›na krefl hizmeti vermeye bafllad›. 11
Nisan’da yap›lan aç›l›fl›m›za kat›lan Bölge Çal›flma Müdürü,
‹fl Kur Müdürü ve Kutso Meclis Baflkan› yapt›klar›
konuflmalarda Kütahya’da bir ilki bafllatan Orcia’y› tebrik
edip bu örne¤in Kütahya Genelinde yayg›nlaflmas›n›
dilediler. Halk Oyunu gösterileri, davetlilerce çocuklara
da¤›t›lan Orcia’n›n ödülleri ve kokteylle devam eden aç›l›fl
törenimiz yerel bas›nda da genifl yer ald›.

Sosyal Güvenlik Haftas› En Yüksek ve
Düzenli Prim Ödeyen 5. Firma Ödülümüz

Sosyal Güvenlik Haftas› Etkinlikleri çerçevesinde SGK yine
en yüksek ve düzenli prim ödeyen 10 firmaya plaket verdi.
Geçen sene en yüksek ve düzenli prim ödeyen 7. flirket iken
bu y›l 2 basamak daha yükselerek 5. s›rada yer ald›k.
14.05.2012 tarihinde SGK Binas›nda düzenlenen ödül
töreninde flirketimiz ad›na ödülümüzü Muhasebe & D›fl
Ticaret & Finans &Bilgi Sistemleri Müdürümüz Okyay UZUN
ald›.

Toplant› Odas› ‹simlerimizi Belirledik
fiehitlerimiz ‹çin Sayg› Duruflu
19 Ekim 2011 tarihinde Hakkari Çukurca'daki saldırıda
kaybetti¤imiz 24 flehidimiz için 20.10.2011 tarihinde Orcia
çalıflanları olarak 1 dakika saygı duruflunda bulunduk.

Toplant› odas› isimlerimizi
yar›flma düzenleyerek beyaz yaka
personelimizin kat›l›m›yla
belirledik. Yar›flma sonunda
birinciye küçük alt›n hediye ettik.
Belirlenen toplant› odas›
isimlerinin sahibi Üretim
Planlama Mühendisimiz Çi¤dem
Merve TANRIVER ve Genel
Müdürümüz Hakan BURUCU
oldu. Ödüllerini ise kahvalt›
eflli¤inde kendilerini takdim ettik.
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Zor Zamanlarda Çal›flmak

Do¤um Günü Kutlamalar›m›z

Holding Koordinatörlü¤ümüzce organize edilen Kiflisel
Geliflim E¤itimleri’nin bir bölümü Fabrikam›z’da verildi.
Ekser firmas›ndan Tarkan Benian taraf›ndan verilen Zor
Zamanlarda Çal›flmak e¤itimi oldukça keyifli geçerken geri
bildirimi de oldukça verimli oldu¤unu gösterdi.

Her ay›n 2. Perflembe günü o ay do¤an Beyaz Yaka
çal›flanlar›m›z›n do¤um günlerini hep birlikte kutlamaya
bafllad›k. Orcia ailesinde nice mutlu yafllara girmeyi
diliyoruz.

K›z ve Teknik Meslek Lisesi Ziyareti

Kad›n Hastal›klar› ‹le ‹lgili Seminer
Kad›n çal›flanlar›m›za yönelik bilgilendirme toplant›lar›
çerçevesinde Medline hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Uzman› Dr. Atalay YILDIRIM ve Genel Cerrah
Mehmet Altan B‹T‹R‹M taraf›ndan tüm çal›flanlar›m›za ve
kursiyerlerimize "Kad›n Hastal›klar›" konulu seminer verildi.
Çal›flanlar›m›z›n büyük bir ilgi ile dinledi¤i seminer sorucevap fasl›yla sona erdi.

10 May›s 2012’de ise K›z ve Teknik Meslek Lisesi’nden 50
kiflilik bir ö¤renci grubu Ö¤retmenleri Canan fiahin, Sat›
Yap›c› ve Berrin Baha ile birlikte Teknik-‹flletme gezileri
çerçevesinde fabrikam›z› ziyaret etti. Bu ziyaretten oldukça
memnun kalan ö¤rencilerin tamam› stajlar›n› Orcia’da
yapmak istedi.

Ac› Kayb›m›z
Fabrikam›z›n kuruluflunda
büyük eme¤i geçen E¤itim
Amirimiz Ahmet Münir E¤ret’i
26.12.2011 tarihinde geçirdi¤i
trafik kazas›nda kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet
Orcia ailesine ve yak›nlar›na
bafl sa¤l›¤› dileriz.
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Üniversite Sanayi ‹flbirli¤i

Nuray Taflpolat
1987 do¤umlu Yaflar Üniversitesi Endüstri
Mühendisli¤i Bölümü mezunu Nuray Taflpolat
23.01.2012 tarihinde Kalite&Güvence
Sorumlusu olarak,
Abdülkadir Korkmaz
1986 do¤umlu, Sofya Üniversitesi Endüstri
Mühendisli¤i Bölümü Mezunu Abdülkadir
Korkmaz 18.01.2012 tarihinde Kalite Mühendisi
olarak,

fiirketimiz gerek Üniversite gerek lise ö¤retim kurumlar›nda
örnek iflletme olarak gösterilmekte ve s›k s›k ziyaret
edilmektedir. Bu kapsamda Dumlup›nar Üniversitesinin
Sanayi- Üniversite iflbirli¤i çal›flmalar› çerçevesinde 28
fiubat 2012 tarihinde Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Kaan
Eraslan, Mühendislik Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ramazan
Köse ve Kütahya Teknik Bilimler MYO Müdürü Mustafa Ayd›n
ve baz› bölüm baflkan› ve ö¤retim üyeleri fabrikam›z› ziyaret
ederek Kütahya Sanayisi olarak üniversiteden
beklentilerimizi dinleyip nitelikli iflgücü yetifltirme
konusunda gerekli deste¤i vereceklerini dile getirdiler.

Murat fien
1978 do¤umlu, Eskiflehir Cumhuriyet Lisesi
mezunu ve 08.06.2011 tarihinden itibaren
Adecco Dan›flmanl›k Hizmetleri Ltd. fiti’nde
Fabrikam›za hizmet veren Murat fien 01.12.2011
tarihi itibariyle ‹nsan Kaynaklar› Bölümünde
idari ‹fller Eleman› olarak
Ümran Can
1990 do¤umlu, Denizli Meslek Yüksek Okulu
Tekstil Teknolojisi Bölümü mezunu Üöran Can
01.01.2012 Tarihi itibariyle Beyaz Yaka
kadrosunda Cad Operatörü olarak,
Sat› Yafla
1992Do¤umlu, Kütahya Anadolu K›z Meslek
Lisesi Bilgi Teknolojileri Programc›l›¤› Bölümü
mezunu Sat› Yafla 01.01.2012 Tarihi itibariyle
Beyaz Yaka kadrosunda Cad Operatörü olarak,
Görevlerine bafllam›fllard›r;
Tüm arkadafllar›m›za yeni görevlerinde baflar›lar diler Orcia
ailesinde uzun y›llar birlikte çal›flmay› ümit ederiz.

Evlenen Çal›flanlar›m›z

Aram›za Yeni Kat›lanlar
Sabri Topçu
1961 do¤umlu, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
‹ktisat Bölümü mezunu Sabri Topçu ,16.04.2012
tarihi itibariyle ‹nsan Kaynaklar› Müdürü olarak
Hikmet F. Terzio¤lu
1956 do¤umlu, Gazi E¤itim Enstitüsü-Anadolu
Üniversitesi Edebiyat Ö¤retmenli¤i Bölümü
mezunu Hikmet Ferudun Terzio¤lu,01.03.2012
tarihi itibariyle E¤itim Amiri olarak,

Seher TOPRAK, Fatma GÜMÜfi, Hülya EMEKS‹Z ve Özlem
ÖZKAN... Evlenen çal›flanlar›m›za sa¤l›kl›, huzurlu, mutlu ve
bir ömür boyu sürecek birliktelik diliyoruz.

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z
Kalite fiefimiz Ersin Güngör’ün o¤lu, Bak›m fiefimiz Adem
Çatinkaya’n›n o¤lu, Bak›m Teknisyenimiz Zekayi Er ve
Formenimiz Mine Er’in o¤lu, Formenimiz Nazan Nazl›
Özdemir’in k›z›, Dikifl Operatörümüz Çi¤dem Hasdemir’in
o¤lu, Dikifl Operatörümüz Ayfle Emeksiz’in o¤lu, Dikifl
Operatörümüz Tu¤ba Tekdemir’in k›z›, Dikifl Operatörümüz
Nilüfer Ataseven’in o¤lu dünyaya gelmifltir.
Yeni do¤an bebeklere aileleriyle birlikte sa¤l›kl›, uzun ve
mutlu bir yaflam diliyoruz…
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Bas›nda Biz

26

Ödül Töreni
27/01/2012 Tarihinde firmam›zda ay›n elemanlar› ve y›l›n
eleman› ödül töreni yap›lm›flt›r.Ödül töreninde firmam›zda
yap›lan Kaizen çal›flmalar›ndan birkaç örnek sunulmufl ve
projeleri devam eden arkadafllar›m›za Yeflilkuflaklar›
verilmifltir.Ayr›ca firmam›zda 10.y›l›n› doldurmufl
çal›flanlar›m›za da Genel Müdürümüz Say›n Hakan Doyran
taraf›ndan plaletleri takdim edilmifltir

Zorunlu ‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i E¤itimi
Devam ediyor…
E¤itimimiz Ocak ay› boyunca tüm vardiyalara verilmek üzere
devam etmifltir.Çal›flanlar›m›z›n bilgilerinizi yenilemek ve
yeni ifle girenler için al›nmas› gereken temel e¤itimler
tamamlanm›flt›r.
‹fl güvenli¤i e¤itiminde bafll›ca çal›flanlar›m›z› korumak,
tehlikeleri azaltmak,ifl kazalar›n› s›f›ra indirgemek
Ve ifl güvenli¤ini sa¤lamaya yönelik bilgiler
aktar›lm›flt›r.Çeflitli animasyonlu gösterilerle e¤itimin içeri¤i
izlenebilir bir flekil alm›fl ve daha verimli geçmesi
sa¤lanm›flt›r.

‹lkyard›m ve Kimyasal At›k Tatbikat›

K›z›lay Kan Ba¤›fl›

19/04/2012 tarihinde flirket çal›flanlar›m›z›n ve ifl yeri
hekimizin kat›l›m›yla ilkyard›m ve kimyasal at›k tatbikat›
gerçeklefltirdik.Yap›lan tatbikatta bir uygunsuzluk
görülmemifl ve baflar› ile tamamlanm›flt›r.

19/01/2012 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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Aram›za Yeni Kat›lanlar
Hilal Duyan
02/07/1981 do¤umlu olup, ‹stanbul Üniversitesi
Amerikan Kültürü ve Edebiyat› Bölümü
mezunudur.07/10/2011 Tarihinde Lojistik
Mühendisi olarak aram›za kat›lm›flt›r.
Serap Erol
02/03/1984 do¤umlu olup, Eskiflehir
Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i Bölümünden
mezundur.26/10/2011 tarihinde Kalite
Mühendisi olarak aram›za kat›lm›flt›r.
Elif Dikici
16/05/1988 do¤umlu olup, Uluda¤ Üniversitesi
Makina Mühendisli¤i Bölümünden
mezundur.05/03/2012 tarihinde Proje
Mühendisi olarak aram›za kat›lm›flt›r.
Ahmet Do¤ukan Gezer
24/01/1985 do¤umlu olup, Anadolu Üniversitesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisli¤i Bölümünden
mezundur.26/03/2012 tarihinde Proje
Mühendisi olarak aram›za kat›lm›flt›r

Ayın Elemanları
Ocak

: Ahmet Becerik

fiubat

: fierife Kuruo¤lu

Mart
: Ömer Fando¤lu
Gayretli ve istekli çal›flmalar›ndan dolay› kendileri tebrik
ederiz, baflar›lar›n›n devam›n› dileriz.

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z
Kalite Müdürümüz Ersan Ay›rga’›n k›z› ,Üretim Operatörü
Osman Akyel’in k›z›, Proje Teknikeri Güven Öztürk’ün
o¤lu,Kalite operatörümüz Abdul Al’in k›z›,Üretim operatörü
Levent Çankaya ,Tu¤rul Kart ve Salim Erdem o¤lu dünyaya
gelmifltir.
Minik yavrulara uzun ve sa¤l›kl› ömürler dileriz.

Yak›nlar›n› Kaybeden Çal›flanlar›m›z
Mesut Bayram , Sami Y›lmaz ve Savafl Ayd›n babas›n›
kaybetmifltir.
Yak›n›n› kaybeden çal›flan›m›za baflsa¤l›¤› ve sab›rlar
diliyoruz.
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Ormetal Hat Yönetim Uygulamalar›

Yal›nlaflma sürecinin di¤er bir uzant›s› da “HAT YÖNET‹M‹”dir.
Yal›nlaflma sürecinin ilk aya¤›nda 2011 y›l›nda Ormetal yay
bölümünde yal›n hatlar›n kurulmas›yla birlikte ciddi mesafeler
al›nm›flt›. Fakat bu yeterli de¤ildi. Hedefimiz 2012 y›l›n›n ilk
çeyre¤inde yal›n hat yönetim uygulamalar›n› devreye alarak;
fabrikam›z›n misyonunu ve hedeflerini tabana do¤ru
yayg›nlaflt›rmay› sa¤lamakt›r.
Böylece; fabrikam›z›n gelece¤inin flekillenmesinde sadece
beyaz yaka, yönetici arkadafllar›n kat›l›m› de¤il, di¤er tüm
mavi yaka personelimizin de kat›l›m› sa¤layarak baflar›da
süreklili¤i yakalamakt›r.
Hat yönetim çal›flmalar›na bafllamadan önce, Yal›n Enstitü
Derne¤i’nden Say›n Murat Bedük liderli¤inde hat yönetimi
hakk›nda e¤itimler ald›k. Daha sonra üretim flefleri, formen
ekip lideri arkadafllar›m›zla birlikte Karsan ve Çimtafl

Murat Ça¤lar
Sürekli ‹yilefltirme Sorumlusu

firmalar›na ziyaretler gerçeklefltirdik. Bu firmalarda, yal›n
dönüflüm sürecinin bir parças› olan yerinde kalite ve hat
yönetim kültürünü fabrika genelinde nas›l yayg›nlaflt›rd›klar›
konusunda, toplant›lara kat›larak önemli bilgiler ö¤rendik.
Karsan ve Çimtafl firmalar›na, bize göstermifl oldu¤u ilgi
alakadan dolay› çok teflekkür ediyoruz.
Yap›lan ziyaretlerden ve ald›¤›m›z e¤itimlerden yola ç›karak,
tüm yönetici, formen ve ekip lideri arkadafllar›m›z›n da
kat›l›m›yla toplant›lar gerçeklefltirildi. Özellikle ekip
liderlerinin kat›l›m› çok önemliydi. Çünkü Hat Yönetimi sistemi
ekip liderleri sorumlulu¤unda yürütülmektedir. Müdürler,
flefler, mühendisler sadece takipçidirler. Ard›ndan tak›mlar
oluflturuldu ve hangi parametrelerin görsel hat yönetim
panolar›nda takip edilmesi gerekti¤ine karar verildi.
Ekip lideri arkadafllar›m›z›n tak›m yönetme, problem çözme
gibi yeteneklerini artt›rmak için Yal›n Enstitü Derne¤i’nden
2 haftada bir e¤itimler al›nmas› kararlaflt›r›ld›. Ekibimiz,
“Yerinde kalite ve hat yönetim sistemi” adl› ilk e¤itimini 15
Mart 2012 tarihinde ald›.
‹lk hat yönetim toplant›m›z› 19 Mart 2012 tarihinde
gerçeklefltirdik. Toplant›lar hafta içi her gün saat 08:30
yap›lmaktad›r. Toplant›lara formen, ekip lideri arkadafllar›n
d›fl›nda, lojistik, yay kalite, bak›m gibi bölümlerden sorumlu
arkadafllarda kat›lmaktad›r.
Toplant›larda, ilk olarak bak›m sonra yerinde kalite ve üretimle
ilgili konular konuflulmaktad›r. Aç›lan aksiyonlar üret veya
yerinde kalite panolar›na ifllenmektedir. Her gün bu konular
gözden geçirilip aksiyonlar kapat›lmaktad›r.
Amac›m›z; Ormetal ailesi olarak, fabrikam›z› hep birlikte el
ele vererek daha ileri noktalara tafl›makt›r.
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Ormetal Bakım Yönetim Sistemi
H›zla geliflen endüstride, makineye dayal› üretim artmaktad›r.
Günümüz rekabetçi flartlar›na ayak uydurmak için gerekli en
önemli unsurlardan biri de verimliliktir. Bu nedenle, makineyi
ne kadar verimli kullan›rsak o kadar çok kazanç sa¤lam›fl
oluruz.
Makineleri verimli ve uzun ömürlü kullanabilmek için,
bak›mlar›n› do¤ru zamanda, do¤ru yöntemle ve en
h›zl› flekilde yapmak gerekir. Ancak tüm bunlar›
yaparken, uygulanan ve planlanan her ifllemin
detaylar› do¤ru, güvenilir ve etkin biçimde kay›t
alt›na al›nmas› gerekir. Ancak bu flekilde
sistem kontrol alt›na al›nabilir,
yönetilebilir ve gelifltirilebilir.
Günümüz bilgisayar ça¤›
oldu¤undan, tüm bunlar›
bilgisayar destekli bir sistemle
yapmak en ak›lc› çözümdür.

“Ölçemedi¤iniz fleyi yönetemez
ve gelifltiremezsiniz.”
Bizde buradan yola ç›karak 2011
y›l›nda bir karar ald›k. Hedefimiz,
bak›m bölümünde ka¤›da dayal› ve
çok net verileri olmayan takip sistemini ortadan
kald›rmak, bunun yerine tüm bak›m yönetim sisteminin
bilgisayar destekli bir program sayesinde daha h›zl›, daha
kolay, daha güvenilir ve daha sistemli yapmakt›.
‹lk olarak uygun program› belirledik. Sonra, program için
gerekli verileri haz›rlay›p, program› fabrika sistemimize entegre
ettik. 20 Ocak 2012 itibariyle, tüm ar›za bildirimleri fabrika
içinde bulunan bilgisayarlardan yap›labilir duruma geldi.

Fatih Ulukaya
Bakım fiefi

Program sayesinde, bildirim yapan
kifli, kendi ismini ve ar›zal› olan
ekipman› programdan seçip,
ar›za hakk›nda k›sa bir tan›m
yapt›ktan sonra kayd›
gönderiyor. Ar›zan›n
durumlar› fabrika içinde 3
noktada bulunan LCD
ekranlar sayesinde herkes
taraf›ndan takip
edilebiliyor.
Bak›mc›lar ise gelen
bildirimleri sahip olduklar› el
terminallerinden takip
ediyorlar. Müdahale bafllama,
bitirme, ask›ya alma vb. gibi baz›
ifllemleri buradan yap›yorlar.
Böylece yap›lan ifllemler hakk›nda
süreler daha do¤ru bir flekilde
kay›t alt›na al›nabiliyor.
Son olarak, bak›m bölümde
bulunan bir PC sayesinde
ar›za hakk›nda detay
bilgiler girerek ar›za
kayd›n› tamamen
sonland›rabiliyor.
Toplanan bu bilgiler
›fl›¤›nda çok çeflitli
raporlar al›n›p, sonuçlar›na göre gerekli analizler yap›larak,
makine ar›zalar›n›n nas›l önüne geçilebilece¤i ve bak›m
sürecinin nas›l iyilefltirebilece¤i hakk›nda aksiyonlar al›nabiliyor.
fiu an yeni program›m›zda sadece ar›za bildirim sistemi devrede.
Ancak çal›flanlar›m›z›n yeni sisteme çok h›zl› uyum sa¤lamas›,
olumlu yorum ve katk›lar› sayesinde, hem eksik olan yanlar›m›z›
daha iyi gelifltirece¤imize, hem de çal›flmalar› devam eden
planl› bak›m sistemini h›zl› bir flekilde devreye alaca¤›m›za
inan›yoruz.
Yeni sistemle ilgili tüm çal›flmalar tamamland›¤›nda, ayn›
sistemi kal›phane bölümümüze de uyarlayaca¤›z. Böylece h›zla
büyüyen ve geliflen fabrikam›za bak›m ve kal›phane bölümü
olarak ayak uydurmufl olaca¤›z.
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Ormetal 2012-A3 Sunumlar› Toplant›s›

Ormetal için bir gelenek olarak gerçeklefltirilmeye 2010 y›l›nda
bafllan›lan A3 sunumlar›n›n 2011 de¤erlendirme ve 2012
planlamas›n› içeren bölümü, 21.fiubat.2012 tarihinde Karacabey
Ticaret Odas›’nda gerçeklefltirildi. Toplant›m›za tüm beyaz yaka
çal›flanlar›m›z›n yan›nda Say›n Murat Orhan ve Say›n Ayflegül
Orhan da kat›lm›fl olup, 2012 hedeflerimize temel oluflturacak
de¤erli görüflleri ile katk›da bulunmufllard›r. Toplant›m›z›n ana
temas›n› oluflturan A3’lerin ne ifade etti¤ine k›saca de¤inmek
gerekirse;
A3 NED‹R?
Standart A3 boyutudur (29,7 x 42cm), 1960’larda Toyota kalite
çemberlerinde problem çözme format› olarak kullan›lm›fl,
günümüzde Toyota’da tüm birimlerde ve seviyelerde problem
çözme, teklifte bulunma, planlama ve durumu gözden geçirme
için kullan›lan standart bir formata dönüflmüfltür. Format önemli
olmamakla birlikte, önemli olan bu format›n arkas›ndaki düflünce
tarz› ve prosesidir. Büyük yada küçük tüm plan›, çal›flmay› tek
parça A3 ka¤›t üzerinde gösterir. Bir öykü anlat›r, bilmeyen
birinin bile konuyu anlamas›n› sa¤lar, haz›rlayan›n önerisini
aktar›r, uzlaflma ve karar için zemin oluflturur.
A3 sunumlar› ile yap›lan de¤erlendirmede ele al›nan noktalar
s›ras› ile;
• Birinci ad›m; bir önceki y›l›n performans›n›n
de¤erlendirilmesidir. Burada 2011 y›l›n›n genel olarak rakamsal
de¤erlendirmesi, 2011 hedeflerine göre durum ve 2012 hedefleri
de¤erlendirilir.
• ‹kinci ad›m; bir önceki y›l planlanan faaliyetlerin yans›mas›n›n,
yani performanslar›n›n de¤erlendirilmesidir. Burada 2011 y›l›nda
planlanan faaliyetlerin gerçekleflme durumlar› puanlama
yap›larak de¤erlendirilir.

Hande fiarman
Ormetal Kalite Müdürü

Puanlama ;
o A - gerçekleflti,
o B - k›smen gerçekleflti, eksikler var
o C - gerçekleflmedi ama iyilefltirmeler yap›ld›
o D - gerçeklefltirilmedi / gerçeklefltirilemedi
fleklinde de¤erlendirilerek yap›l›r.
• Üçüncü ad›m; mevcut y›l için analiz ve do¤rulamalar
yap›lmas›d›r. 2012 ana faaliyetlerini planlayabilmek için gerekli
analiz ve do¤rulamalar de¤erlendirilir. Böylece A3 format›ndaki
ka¤›d›n sol taraf› tamamlanm›fl olur.
• Dördüncü ad›m ise; art›k mevcut y›l›n faaliyetlerini planlamakt›r.
2012 y›l› için, 2011 y›l›n›n performans›na göre faaliyetler planlan›r.
• Beflinci ad›m; faaliyetleri gerçeklefltirirken karfl›laflabilecek
zorluklar, izlenecek yöntemler, çözüme ulaflt›r›lmam›fl konular
ve/veya çözüme ulaflma s›ras›nda zorlayabilecek flartlar›n yaz›ld›¤›
bölümdür. Burada dünyadaki geliflmeler de dahil olmak üzere,
özellikle yat›r›m olarak bütçeyi zorlayacak veya bütçede yer
verilmemifl maddeler de¤erlendirilmektedir. Böylelikle A3
format›ndaki ka¤›d›n sa¤ taraf› da tamamlanm›fl olur.

21.fiubat toplant›s›nda de¤erlendirilen ve ayn› zamanda Ormetal
2012 performans göstergelerinde de içeren ve ilgili yöneticilikler
taraf›ndan haz›rlanan 21 adet A3 haz›rlanm›flt›r.
2012 y›l› çal›flmalar›m›zda yol gösterici olacak A3 çal›flmalar›m›z,
tüm beyaz ve mavi yaka personelimiz için temel oluflturmaktad›r.
Bu sebeple; hem Ormetal Üst Yönetimi, hem de Holding Üst
Yönetimi olarak önemsenmektedir. Bölüm Müdürlerimiz ve
Bölüm sorumlusu ekibimiz bu kriterleri dikkate alarak
aksiyonlar›n› planlamakta ve geliflmelerini takip etmektedirler.
Ormetal ve Orhan Holding için baflar›l› ve verimli bir y›l olmas›n›
diliyor, çal›flmalar›m›zla baflar›m›z› her y›l artt›raca¤›m›za
inan›yoruz.
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Ormetal Bowlingte Baflar›ya Doymuyor
Bursa Magic World Bowling Salonunda düzenlenen seksen flirketin yüzellibefl tak›mla kat›ld›¤› flirketler aras› bowling
turnuvas›nda birinci gelen Bowling Tak›m›m›z bir kez daha bizleri gururland›rd›. Burhan Demir, Y›ld›r›m Demirbafl, Sezai
Üçyol, Batuhan Zeynel Duyan ve Hakan Y›lmaz’dan oluflan bowling tak›m›m›z› kutluyor ve baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

Aram›za Yeni Kat›lanlar
Onur Bayram
1983 Mustafakemalpafla do¤umlu olan Onur
Bayram, Erciyes Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Elektronik Mühendisli¤i bölümünü
2005 y›l›nda bitirmifl ve 01.03.2012 tarihinden
itibaren Bilgi Sistemleri Sorumlusu olarak
aram›za kat›lm›flt›r. Kendisine yeni görevinde
baflar›lar diliyoruz.

Bilgehan Aslan
1988 Mustafakemalpafla do¤umlu olan
Bilgehan Aslan, Kocaeli Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli¤i
bölümünü 2010 y›l›nda bitirmifl ve 14.05.2012
tarihinden itibaren Metal Proje Mühendisi
olarak aram›za kat›lm›flt›r. Kendisine yeni
görevinde baflar›lar diliyoruz.
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S›la Teknik, baflar›s›n› dünya çap›nda kan›tlad›.
Dünya üzerinde 2000 tedarikçisi olan Renault-Nissan Sat›n Alma Organizasyonu, Türkiye’de üretim yapan S›la Teknik firmam›z›
kalite ödülüne lay›k gördü.
Ödüller, Renault için öncelikli olan Kalite, Inovasyon ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorilerinde baflar›l› tedarikçilerin 2011
y›l› sonuçlar› de¤erlendirilerek veriliyor. Dünya’dan bu kategorilerde baflar›l› olan toplam on alt› tedarikçi aras›nda Türkiye’den
S›la Teknik firmam›z da yer ald›. Renault’ nun Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Carlos Tavares ile Sat›n Alma Direktörü
ve RNPO (Renault-Nissan Sat›n Alma Organizasyonu) CEO’su Christian Vandenhende kat›l›mlar› ile düzenlenen törende S›la
Teknik firmam›z bu kategoriler içerisine bir Türk tedarikçi olarak girmifl oldu. Orhan Holding Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Halil
Murat Orhan, Christian Vandenhende’den ödülü gururla ald›. Orhan Holding ve S›la Holding ortakl›¤› olan S›la Teknik firmam›z,
Bursa’da 2 (S›la Teknik Gemlik ve S›la Teknik) fabrikas›nda üretim yapmaktad›r. El freni teli, debriyaj teli, motor kapa¤› açma teli,
bagaj kapak teli, gaz pedal teli, koltuk kumanda teli, plastik parçalar, ya¤ ve h›z gösterge kablolar› üretmektedir.

“Yal›n Düflünce Uygulamalar›”nda baflar›m›z tasdiklendi.
Fabrikam›z› gezen tüm ziyaretçiler hep olumlu izlenimler
edindiklerini söylemektedirler. Buna ra¤men her ziyaret
öncesi genede heyecanlan›r›z. Ama bu seferki bambaflka !
Bu sefer yal›n düflüncenin duayeni geliyor. Sn James
Womack fabrikam›za geliyor ! S›la Teknik yal›n düflünceyi en
iyi uygulayan flirketler aras›nda kendisine önerilmifl ve bizi,
uygulamalar›m›z› incelemeye geliyor ! Ya be¤enmezse ? ya
bu mu en iyiler aras›nda gösterdi¤iniz flirket derse ? demese
bile böyle düflündü¤ünü anlarsak? Bizim için tam bir y›k›m
olurdu. Ziyaret sonras› hakk›m›zdaki düflüncelerini
anlatmas›n› sab›rs›zl›kla bekledik. Sonuç mu ? Sonucu
ziyaret sonras› Sn Yalç›n ‹pbüken’in afla¤›daki yaz›s›
anlat›yor.
Murat Bey/Ayflegül Han›m/Soner Bey,
28 Haziran 2012 günü S›la Tekni¤e Jim Womack ile yapt›¤›m›z
ziyaretten ve gördüklerimizden Jim Womack son derece pozitif
olarak etkilenmifltir. Yaln›z sizlerle beraberken bu ifadeleri
söylemekle kalmam›fl ayn›s›n› hatta daha fazlas›n› 29 Haziran
tarhinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan› Say›n Nihat Ergün'ü
ziyaretimiz s›ras›nda da tekrarlam›flt›r. Say›n Bakana, S›la Teknik
gibi Toyota seviyesine düflünsel ve gerçeklefltirilenlerle eriflen
flirketlerin say›s›n› art›rmak yolunda teflvik etmelerinin en do¤ru

strateji olabilece¤ini ifade etmifltir. Sizlerin her birinizi,
gösterdi¤iniz konukseverlik ve S›la Teknik'te
gerçeklefltirilenlerden dolay› kutluyor, tekrardan teflekkürlerimi
sunuyorum.
Yalç›n ‹pbüken

Kurucu ve Yönetim Kurulu Baflkan›
Yal›n Enstitü

Tüm çal›flma arkadafllar›ma sonsuz teflekkürler.
Soner Güleç
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“World Class Manufacturing”
“‹lk ça¤larda güçlü olan, Endüstri ça¤›nda zengin olan
kazan›rd›, ‹çinde bulundu¤umuz ça¤da ise maliyetlerine
hakim olan ve sürekli iyileflen iflletmeler kazanacak!”
World Class Manufacturing (WCM); üretimde rekabet
gücünüzü sistematik bir biçimde iyilefltirmek ve gelifltirmek
için bir yoldur.
WCM’in odakland›¤› konular ;
• Q: Kalite Üretim kalitesini Dünya Çap›nda en iyi seviyeye
ulaflt›rmak
• C: Maliyet ‹sraf-Kay›plar› azaltarak geçifl maliyetini
azaltmak ve verimlili¤i artt›rmak

Ayfle Y›lmaz Kaya
Kalite Sistem Uzman› / WCM Koordinatörü

• D: Teslimat Müflteri beklentilerini
karfl›lamak için teslimat ak›fl süresini
azaltmak
• S: ‹fl Güvenli¤i ‹fl kazalar›n› s›f›rlamak
2011 Eylül ay›ndan beri S›la Teknik olarak TOFAfi
liderli¤inde WCM çal›flmalar›m›z› sürdürmekteyiz.
Yöntemlerin içerikleri ne olursa olsun baflar›da her zaman
en önemli etken insand›r. Biz de; WCM ile firmam›z içindeki
kay›plara çözümler üreterek tüm çal›flanlar›m›z›n kat›l›m›yla
sürekli iyilefltirme yapmay› hedefliyoruz.

Sünnet Gölü Gezisi

Y›lbafl› E¤lencemiz,

Yine bir gezi için yine yollara koyulduk. ‹znik gölü kenar›ndan
güzel manzaralar eflli¤inde yolumuza devam ettik. Yolda güzel
bir kahvalt› molas› verdik. Kulland›¤›m›z yol Göynük’ün içinden
geçiyordu. Bu sayede Göynük’ü de görmüfl olduk.
Safranbolu’yu and›ran flirin eski evleri ile güzel bir ilçe. Yol
boyunca her yerde hala kar oldu¤u için otelimizin oldu¤u
bölgeye ulaflmak da zorlu oldu. Ama en sonunda otelimize
gelmifltik. Otelimize yerlefltik ve göl etraf›nda gezmeye ç›kt›k.
Bolca gezip do¤an›n ve temiz havan›n tad›n› ç›kard›ktan sonra
ö¤le yeme¤imizi yedik ve dinlendik. Otelin oyun salonunda
e¤lenceli bir- iki oyun sonras›nda akflam yeme¤ine kadar
biraz dolafl›p k›sa bir dinlenme daha yapt›k. Yemeklerimizi
yerken saat 20:00 gibi müzik bafllad›. Sahnede Fatih isimli
(sonradan ö¤retmen oldu¤unu ö¤rendi¤im) bir sanatç› vard›.
Saat 04:00 kadar sahnede kald› ve türküden, pop yapt›¤› her
tür müzikle bizi çok e¤lendirdi. Sabah Abant’a do¤ru yola
ç›kt›k. Yolumuzun üstündeki Mudurnu’da k›sa bir mola verip
buray› da k›saca da olsa görme, tan›ma imkan› bulduk. Abant,
Sünnet gölü bölgesine göre daha karl› idi. Yo¤un kardan tek
fleride düflmüfl yoldan a¤›r a¤›r ilerleyip tepeye t›rmand›k ve
afla¤›da Abant gölünü gördük. Buras› da tamamen donmufl
vaziyette idi. Gölün üstünde yürüme imkan› bulduk. Bu çok
tehlikeli oldu¤u için uyar› ald›k. Bu arada bizim mangal
üstünde sucuklar da piflmeye bafllam›flt›. Havada gittikçe
so¤udu¤u için h›zl› bir flekilde sucuk ekmeklerimizi yiyip tekrar
araca bindik. Bu s›rada kar ya¤›fl› tekrar bafllam›flt›. Rahat bir
yolculuktan sonra tatl› bir yorgunlukla Bursa’ya vard›k. Yine
çok güzel ve e¤lenceli bir geziyi geride b›rakm›flt›k. Bize
gezide eme¤i geçen herkese teflekkür ederiz. En k›sa
zamanda yeni geziyi bekliyoruz?

16 Aral›k 2011 Cuma Günü Kültür park içersinde bulunan Alt›n
Ceylan Meyhane salonunda 2012’nin geliflini kutlad›k. Beyaz
yaka personelimizin eflli olarak kat›ld›¤› gecede fas›l eflli¤inde
yemeklerimizi yerken hep beraber hofl bir gece geçirdik.

K›z›lay Kan Ba¤›fl›
Sosyal sorumluluk olarak gördü¤ümüz Türk K›z›lay’›na kan
ba¤›fl› kampanyas›na kat›l›m›m›z yine etkileyici bir ço¤unlukla 20
Ocak 2012 tarihinde gerçeklefltirildi. Kat›lan tüm çal›flanlar›m›za
teflekkür eder, K›z›lay’›n “Kan Acil De¤il Sürekli ‹htiyaçt›r.”
fleklindeki ibaresini hat›rlatmak isteriz.

Evlenen Çal›flanlar›m›z
Osman Ayval›, Caner Y›lmaz, Gökmen Alt›ngül, Tu¤ba A¤ar,
Mustafa Menekfle, Sad›k Sevi, Bünyamin Akar, Habibe Karagöz
Çal›flanlar›m›za yeni hayatlar›nda ömür boyu mutluluklar dileriz.

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z
Fatih Çetin, Bayram Güley, Hüseyin K›z›l, Ertan O¤ur, ‹smail
Kula, ‹smail Abi, Erhan Sönmez, Canan Sönmez, Sevda ‹çen,
fienay Özdemir, Özden Çaylan, Aysun fieyho¤lu. Çal›flanlar›m›za
bebekleriyle birlikte sa¤l›kl› ve mutlu bir hayat dileriz.
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E¤itimlerimiz
Dosab ve Geçit fabrikalar›m›zda çal›flanlar›m›z› kapsayan
e¤itimlerimiz artarak devam etmektedir.
A¤›rl›kla Kalite Tekniklerini kapsayan e¤itimlerimiz
kat›l›mc› ve e¤itmenlerin de katk›lar›yla oldukça e¤lenceli
ve verimli geçmektedir.

AB’de Havayollarına “Emisyon
Vergisi” Yürürlü¤e Girdi.

Gerçeklefltirdi¤imiz e¤itimlerden baz›lar›:

ISO/TS 16949 ‹ç Denetçi E¤itimi

Risk De¤erlendirme ve Risk Kontrol

Forklift ve Tren Sertifia E¤itimi

Avrupa Birli¤i 1 Ocak 2012’den itibaren kendi topraklar›na inifl
kalk›fl yapan uçak flirketlerine karbon vergisi uygulamas›
bafllatt›. ‹klim de¤iflikli¤iyle mücadele önlemleri çerçevesinde
bafllat›lan uygulaman›n bilet fiyatlar›nda 2 ila 24 Euro aras›nda
yükselmeye yol açmas› bekleniyor.‹lk aflamada 'kirletme
izinleri' havayolu flirketlerine ücretsiz olarak verilecek. Bu
limiti aflan firmalar›n izin sat›n almas› gerekecek. Guardian’›n
haberine göre, küresel karbon sal›n›m›n›n yaklafl›k yüzde 3’üne
uçaklar yol aç›yor. Avrupa Komisyonu, geçen A¤ustos ay›nda
ald›¤› bir kararla karbon sal›n›m›n› azaltmak üzere uçaklara
karbon vergisi uygulamas› getirmiflti. AB çap›nda yürürlükte
bulunan 'emisyon ticaret sistemi'ne havac›l›k sektörünün de
dahil edilmesine karar verilmiflti. Dünden itibaren yürürlü¤e
giren uygulamayla uçaklar›n yol açt›¤› karbon sal›n›m›n›n yüzde
5 azalmas› öngörülüyor. AB'nin bu uygulamas›na baflta
Hindistan, Kanada, ABD ve Çin olmak üzere pek çok ülke
fliddetle karfl› ç›km›flt›. Ancak Avrupa Adalet Divan›, geçti¤imiz
ay uygulamaya onay vermiflti. Uygulamaya göre, AB ülkelerini
inifl kalk›fl yapan yerli ve yabanc› uçak flirketleri art›k karbon
vergisi ödeyecek. Bu da k›sa mesafelerde 2 eurodan
bafllayarak uzun mesafelerde 24 euroya kadar ç›kan bilet
zamlar›na yol açacak.

Okul Ziyareti

1 Mart 2012 Perflembe günü Necla ORHAN ‹lk Ö¤retim Okulu 8.
S›n›f ö¤rencileri firmam›z› ziyaret ettmifllerdir. SBS öncesi
meslek tan›t›m› kapsam›nda okul taraf›ndan organize edilen
fabrika gezisi öncesi ö¤rencilerle birlikte fabrikam›z yemekhanesinde ö¤le yeme¤i yedikten sonra fabrikam›z›n üretim
alanlar›n› gezip ö¤rencilere üretim konular›nda bilgi verilmifltir.
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Yalova Üniversitesi Ö¤rencilerinin
Firma Ziyareti

Yalova Üniversitesi ‹ngilizce ‹flletme Bölümü ö¤rencileri, ilk
500 Sanayi Kuruluflu aras›nda olan firmam›zda Yönetim
Sistemi ve Uygulamalar›n› de¤erlendirmek amac›yla verilen
ödevlerini araflt›rmak için firmam›z› ziyaret ederek fikir sahibi
olmufllard›r.

Alt›n Kapaklar
Metal bölümünde çal›flan Arkadafl›m›z Sedat AY’›n önerisini
uygulamaya alarak, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi
taraf›ndan engellilere akülü sandalye temin etmek amac›yla
yürütülen “Alt›n Kapaklar Sandalyeye” projesine destek
verdik. Plastik kapaklar›n geri dönüflümüyle al›nacak akülü
arabalar, ihtiyaç sahibi engelli vatandafllara uleflt›r›lacak.
Projeye büyük ilgi gösteren firmam›z çal›flanlar›, 10 kg kapak
toplayarak Kent Konseyi yetkililerine teslim etti.

Yeni Polivalans Sistemi

ASES denetimi kapsam›nda ald›¤›m›z geri bildirimler
sonucunda, mevcut polivalans sistemimizi iyilefltirme amac›yla
yap›lan çal›flmalar gere¤i polivalans sistemimiz
güncellenmifltir. Mevcut sistemimizde 4 aflamal› olarak
kulland›¤›m›z de¤erlendirme sistemimiz, yine 4 aflamal›
olarak kullan›lmaya devam edilmesine ra¤men her aflama
geçifllerinde uygulamal› olarak s›nav sistemati¤i devreye
al›nm›flt›r. Tüm uygulamalar elektronik ortamda yap›larak
kay›t alt›na al›nmaktad›r. ‹flletimi, Üretim Departman›
sorumlulu¤unda olan bu sistemde bir operatöre ilgili hat ve
operasyon için polivalans girifli aç›ld›¤›nda; Bilgiifllem
Departman›m›z taraf›ndan oluflturulan yaz›l›m sayesinde
yap›lmas› gereken tüm s›nav ve de¤erlendirmeler sistem
gere¤i takvime ba¤l› olarak etap etap uygulanarak kay›t alt›na
al›nmaktad›r. Uygulamal› olarak yap›lan tüm de¤erlendirmeler
bir nevi ilgili operatörün karnesine kay›t edilerek siciline
ifllenmektedir. Her operatörün ald›¤› tüm e¤itimler bu sisteme
girilerek, operatörün almas› gereken temel yetkinliklere ba¤l›
olarak mevcut durumu analiz edilmekte, çapraz sorgulama
sayesinde e¤itim ihtiyaçlar› da planlanmaktad›r. Bu çal›flma,
Bilgiifllem, Kalite, Üretim ve ‹nsan Kaynaklar›
Departmanlar›ndaki ilgili arkadafllar›n koordineli çal›flmas›yla
yürütülmektedir. Benzer yaz›l›mlar; Öneri Sistemi, 8D,
Modifikasyon Yönetimi uygulamalar›m›z için de devam
etmektedir.

Kaynak E¤itim Merkezine Ba¤ıfl Yaptık
Sanayi - oda iflbirli¤ini art›rmak ve Makina Mühendisleri Odas›n›n
Beflevler Küçük Sanayi Sitesinde yeni açm›fl oldu¤u kaynak e¤itim
ve sertifikaland›rma faaliyetlerinin yürütülece¤i Kaynak E¤itim
Merkezini desteklemek amac›yla TMMOB Makina Mühendisleri
Odas› Bursa fiubesi Uygulamal› E¤itim Merkezine 2 adet Fron›us
marka gaz alt› kaynak makinas› ba¤›fllanm›flt›r.
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DOSAB Sünger Fabrikamızda Öneri
Sistemi Ödül Töreni Yapıldı

‹hracat Ödülleri Ald›k
Bursa’da ‹hracat yapan firmalar
aras›nda firmam›z 10. S›rada ‹hracat
Ödülü alarak BTSO’nun organize
etti¤i ödül töreninde plaket ile
onurland›r›lm›flt›r.
Uluda¤ Haz›r Giyim ve Konfeksiyon
‹hracatç›lar› Birli¤i’nin yapm›fl
oldu¤u de¤erlendirmede, çetin
rekabet koflullar›na ra¤men
geçti¤imiz 2011 y›l›n› baflar›l› bir
performansla kapatarak ‹hracat
Baflar› Kategorisinde Üçüncülük
ödülüne laik görülmüfltür.

En fazla öneri veren ( 183 Öneri ) ve ayn› zamanda en fazla
uygulanabilir öneri veren ( 56 Öneri ) Adem ÖZALP.
En fazla öneri veren ( 167 Öneri ) ve ayn› zamanda en fazla
uygulanabilir öneri veren ( 33 Öneri ) Ayhan KADIO⁄LU.
En iyi kalite önerisi - Zeynal YILDIRIM.
En iyi iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i önerisi - Cihat HAVUÇG‹L.
Ekonomi önerisi - Kahraman fiENYURT.
Tüm öneri verenler aras›ndan yap›lan çekilifl talihlisi
Fikret TOSUN oldu.

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z
Burhan Kaya
Muhammet Türko¤lu
Sezer Bulat
Ayhan Öztürk
‹lhan Altan
Mustafa Korkut
Caner Uz
‹smail Tafldemir
Hüseyin Nalbant
Süleyman Küçük
Salim fianl› Uzun
Murat Y›ld›z
Erkan Çetinkaya
Tayfur Eker
Tar›k Tepe

K›z
K›z
K›z
K›z - Erkek
K›z
K›z
Erkek
K›z
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
K›z

Aral›k
Aral›k
Aral›k
Aral›k
Aral›k
Aral›k
Ocak
Ocak
Ocak
fiubat
fiubat
fiubat
fiubat
Mart
Mart

Evlenen Çal›flanlar›m›z
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Çalıflanlarımıza ve yeni do¤an bebeklerine sa¤lıklı, mutlu
ve huzurlu bir hayat dileriz.

Murat Y›ld›r›m
Aral›k 2011
Adem Kurt
fiubat 2012
Yeni çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.

Yak›nlar›n› Kaybeden Çal›flanlar›m›z
Necmettin Sezgin
Babas› Aral›k
Sabri Caymaz
Babas› Ocak
2012
Timur Terzi
Annesi Mart
2012

2011

Merhumlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ise baflsa¤lı¤ı dileriz.
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4. Geleneksel Orhan Holding Pikni¤i
Uzun, ya¤›fll› ve so¤uk geçen bir k›fl mevsiminin ve kapal›
ortamlar›n s›k›c›l›¤›n›n ard›ndan, Orhan Tar›m’›n
misafirperverli¤inde Geleneksel hale getirdi¤imiz Holding
pikni¤imizi Yeniflehir’ deki Çiftli¤imizde gerçeklefltirdik.
Yönetim Kurulumuzun, Genel Müdürlerimizin, Holding
çal›flanlar›m›z›n, davetlilerimizin ve ailelerinin kat›l›m› ile güzel
bir gün geçirerek yorgunluk atma ve e¤lenme f›rsat› bulduk.
Geçti¤imiz y›l, do¤du do¤acak dedi¤imiz ve haziran ay›nda
gerçeklefltirdi¤imiz pikni¤imize bebek
halleri ile kat›lan miniklerimiz bu y›l
daha da büyümüfllerdi. Art›k çiftlik
ortam›n› gözlemleyebiliyorlard›.
Özellikle küçük buza¤›lar› izlemek,
göletteki ördeklere el sallamak a¤açtan
kiraz toplamak, yeflillikler içinde
kofluflturup e¤lenmek onlar› ve ailelerini
çok mutlu etti. Mangal›n yanmas› ve
buram buram kokular›n piknik alan›n›
sarmas› ile misafirlerimiz temiz havada
yemeklerini yerken bol bol sohbetin
keyfine vard›lar...
Neflemizin, muhabbetimiz bol olmas› ve
her y›l›n bir öncekinden güzel olmas›
dile¤iyle….
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Yeniliklerimiz Devam Ediyor
fiirketimiz 2012 y›l›na çok hareketli girerken yapt›¤›m›z en
büyük de¤ifliklik sigorta program›m›zda yapt›¤›m›z
de¤ifliklik oldu. Günümüz çal›flmalar›nda, sigorta acente ve
brokerleri, poliçelerini, sigorta flirketlerinin web
uygulamalar› üzerinden düzenlemektedir. Poliçe kay›tlar›n›
kendi programlar›na girifl yapmalar› ise, mükerer bir ifl
yükü do¤urmaktad›r. Bu noktada yeni program›m›z sigorta
flirketlerinden web üzerinden düzenlenen poliçeleri xml
dosya format› fleklinde data alarak kendi sitemine kolay bir
flekilde aktar›lmas›n› sa¤larken poliçe detaylar›n›n da tüm
ayr›nt›s›n› kendi sitemi üzerine almaktad›r . Grafik tabanl›
ara yüz yaz›l›m› format›nda olmas› sayesinde müflteri ve
sat›flç› kontrolünü kendi elimize alm›fl durumday›z.
Kullan›c› ifllem loglar›n›n takibi sayesinde program
üzerinde yap›lan tüm de¤iflikliklerin takibini
yapabilmekteyiz ve gerekti¤inde müdahale edebilmekteyiz
. CDS Müflteri yönetim modülü sayesinde, flirketlerin
müflteri portföyünü tam takibi ve pazarlama stratejilerine
yönelik çal›flmalar›n yap›labilmesine olanak

Müflteri ‹liflkileri Yönetimi
Günümüz ifl dünyas›nda, özellikle sat›fl sektöründe, en
geçerli rekabet yaklafl›m›n›n müflteri iliflkileri olarak öne
ç›kt›¤› görülmektedir. Ham madde, ifl gücü ve tedarik
masraflar› düflünüldü¤ünde hemen her piyasada her gün
yeni bir giriflimcinin pastaya ortak olmas›yla birlikte artan
rekabet ifl sahipleri ve yöneticilerini hizmette fark
yaratarak öne ç›kma konusunda daha detayl› düflünmeye
zorlamaktad›r. Müflteri ‹liflkileri Yönetiminde hedef kitlenin
ihtiyaç ve isteklerini ortaya konup alternatif çözümler
üzerinden giderek projelerde dikkate al›nmas›
gerekenlerin alt›n› çizmek gerekmektedir. Müflterilerin
iliflki içerisinde oldu¤u firmadan beklenti ve tatmini,
firman›n müflteriden sa¤lad›¤› karl›l›kla birlikte en üst
seviyeye tafl›maya yönelik müflteri odakl› bir ifl
planlamas›d›r. Müflteri iliflkileri yönetimi firman›n içinde
bulundu¤u sektöre ve hitap etti¤i müflteri kitlesine olan
yaklafl›m›n› özetleyen bir yaklafl›md›r ve tamamen müflteri
odakl› bir pazarlama faaliyetidir. Bu amaçtan yola ç›k›larak
uygulanan anketler, mevcut müflterilerden al›nan flikâyet
ve memnuniyet bildirimleri, firma ile iletiflime geçen
müflteri firmadan ald›¤› olumlu geri bildirimler sayesinde
kendi çevresini yönlendirerek potansiyel müflterileri
firmaya kazand›racak ya da mevcut müflteri ise süreklili¤i
olan sad›k müflteriniz haline gelecektir. Bu sebeple
müflteriniz ile ilgili iletiflim bilgilerini, çal›fl›lan sektöre
göre müflterilerin meslek, hobi ve e¤ilimleri hatta

Mehtap Acar
Muhasebe Sorumlusu

sa¤lamaktad›r. Her türlü
evrak ve raporlama arflivinin
elektronik ortamda, kifli
bazl› tutulabilmesi. Poliçe,
Cari, Hasar, takibini
sa¤layan modüllerin
birbiriyle tam entegre
çal›flmas›. ‹stenilen bazda
tahsilat takibi. Pazarlama
Grubu, k›r›l›ml› komisyon
takibi. Acente Hasar
otomasyonu, Muhasebe
entegrasyonu sayesinde
otokontrollü evrak takibi
yapmam›z ve ayr›ca detayl›
rapor ve istatistikler gün
içerisindeki ifllerimizi
oldukça h›zl› ve kolay yapmam›za olanak sa¤lamaktad›r.

Özgür Günebakan
Müflteri ‹liflkileri Sorumlusu

mümkünse yak›n çevreleri
hakk›nda olabildi¤ince fazla
veri toplamak ve
de¤erlendirmek büyük
önem tafl›r. Bu sayede
müflterisini daha yak›ndan
tan›ma f›rsat› yakalayan
firmalar çal›fl›lan gruba
hatta kifliye özel tan›t›m ve
promosyonlar vesilesiyle
müflterisinin ihtiyac› olan
do¤ru ürünü sunabilecektir.
Uray Sigorta olarak bizler
de sürekli artan ve bugün
yaklafl›k 17.000’i bulan
müflteri portföyümüz
üzerinden mevcut müflteri memnuniyetimizi art›rmaya
yönelik çal›flmalar sürdürüyoruz. Müflterilerimiz ile
sa¤l›kl› diyaloglar gelifltirebilmek ad›na müflterilerimizin
iletiflim bilgilerinin güncel olmas›n› sa¤l›yor ve yapt›¤›m›z
de¤erlendirme anketleri neticesinde hizmet kalitemizi
dinamik hale getiriyoruz. Zamanla çal›flmalar›m›z›
detayland›rarak flirketimize yeni pazarlar açmak ve
memnuniyet oran›m›z› artt›rarak daha sad›k bir müflteri
portföyü oluflturmay› amaçl›yoruz.
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Bireysel Emeklilik Sisteminde Yeni Dönem Bafll›yor.

Derya Köse
Bireysel Emeklilik ve Hayat Branfl› Sat›fl Sorumlusu

2012 tasarruf teflvik paketinde yap›lan de¤iflikliler
sonucunda Bireysel Emeklilik Sisteminde de birçok
de¤ifliklikler yap›ld›. Bu de¤ifliklikleri afla¤›daki gibi
aç›klayabiliriz;
• Bundan böyle emeklilik sistemine giren herkes vergi
teflvikinden yararlanabilecek. Mevcut uygulamada; ücretli
çal›flmayanlar, emekliler, vergi mükellefi olmayanlar
teflvikten yararlanam›yorlard›. Bir k›sm› da ifllem zorlu¤u
nedeniyle vergi avantaj›n› kullanm›yorlard›. Yeni uygulama
ile çal›flan-çal›flmayan ayr›m› olmaks›z›n herkes sistemin
avantaj›ndan yararlanacak, hem de her hangi bir ifllem
zorlu¤u olmayacak.
• Bu çerçevede teflvik sistemi de de¤ifliyor. Bugünkü
uygulamada sisteme girenler , ayl›k yat›rd›klar› katk› pay›n›n
belli bir miktar›n› vergiden düflebiliyorlard›. Bu uygulama
kalk›yor, yerine devlet katk›s› geliyor. Devletin katk›s› %25.
Örne¤in 100 lira yat›r›ld›¤›nda devlet de o kifli ad›na 25 lira
katk› pay› yat›racak.
• Ancak vergi teflviki alt›nda yap›lacak bu %25 ‘lik devlet
katk›s› s›n›rs›z de¤ildir. Bir kat›l›mc›ya yap›lacak devlet
katk›s›, y›ll›k brüt asgari ücretin %25 i ile s›n›rl› olacak. Bu
da sisteme giren kat›l›mc›ya y›ll›k en fazla 2 bin 659 lira
vergi deste¤i sa¤layacak.

kendi yat›rd›klar› katk› pay›
hesaplar›ndaki birikimleri
istedikleri gibi al›p
ç›kabilecekler. Ancak
devletin, vergi teflvi¤i ad›
alt›nda yat›rd›¤› katk› pay›
hesab›nda durum farkl›
olacak. Kat›l›mc›;
• Sistemden 3 y›ldan önce
ç›kmak ister ise, devlet
katk›s›ndaki birikimi
alamayacak. Bu paralar
Maliye Bakanl›¤›na
kalacak.
• 3. y›l›n sonunda %15,6.
Y›l›n sonunda %35 ,
10.y›lda yüzde %60’ l›k k›sm›n› almaya hak kazanacak.
Bireysel emeklilik sisteminde önemli bir de¤iflikli¤e daha
gidiliyor. Mevcut durumda, sistemden ayr›lanlardan ana
para dahil tüm birikimleri üzerinden stopaj kesiliyordu ki, bu
uygulama mahkemelere de konu olmufltu. Yeni düzenleme
ile bu kesintinin sadece getiri üzerinden yap›lmas›na karar
verildi.

Üç Y›ldan Önce Ç›k›lamayacak
Sisteme girenlerin emeklilik flirketleri nezdinde iki ayr›
hesab› olacak. Bunlardan biri kendi yat›rd›klar› ayl›k katk›
paylar›n›n birikip de¤erlendirildi¤i hesap di¤eri ise; devletin
yat›rd›¤› %25’ lik katk› pay›n›n birikti¤i ve de¤erlendi¤i
hesap. ‹fl sistemden ayr›lmaya geldi¤inden, kat›l›mc›lar

Mevcut Kiflilerin Haklar› Ne Olacak?
Bahsetti¤imiz bu düzenlemeler bu y›l›n ilk yar›s›na
yetiflecek ve sistemdeki kat›l›mc›lar tüm bu de¤iflikliklere
adapte edilecek.

Evlenen Çal›flanlar›m›z
Uray Sigorta Sat›fl personelimiz Cem Yurtören ile Rabia
Yavuz güzel bir dü¤ün ile dünya evine girdiler..Uray Sigorta
ailesi olarak hepimiz daimi huzura ad›m att›klar› bu gecede
onlar›n mutlulu¤unu paylaflt›k.Arkadafl›m›z Cem Yurtören ve
efline bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Aram›za Yeni Kat›lan
Özgür Günebakan
1981 Almanya do¤umlu -Firmam›zda Müflteri ‹liflkileri
Sorumlusu olarak göreve bafllam›flt›r.
Arzu fiener
1982 ‹sviçre do¤umlu – Firmam›zda santral sorumlusu
olarak göreve bafllam›flt›r
Deniz Bulut
1976 Tokat do¤umlu – Firmam›zda sat›fl tak›m lideri olarak
göreve bafllam›flt›r
fiükran Ahu
1976 Bursa do¤umlu - Firmam›zda sat›fl sorumlusu olarak
göreve bafllam›flt›r.
Arkadafllar›m›za yeni ifllerinde baflar›lar› diliyoruz.
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Gezelim Görelim
Oylat Yaz›n Bir Baflka Güzel...

Oylat yaz›n baflka güzel k›fl›n baflka… Kapl›cas›nda binbir
türlü hastal›¤a flifa arayanlar›n u¤rak kap›s› olan Oylat’a
gelmek için ille de hasta olmay› beklemeyin. Tertemiz
havas›n› soluyarak yürüyüfller yap›p kufl seslerini dinlemek,
ça¤layanlar›n köpüklerini seyredip büyülü bir dünyan›n
huzurunu yakalamak için de Oylat’a gelmek gerekiyor.
Her Mevsime uygun gezi dura¤›m›z, flifal› do¤as›yla
Bursa’n›n ‹negöl ilçesine ba¤l› Oylat.
Oylat deresinin ça¤layanlar meydana getirerek geçti¤i vadi,
çam, gürgen, mefle, kestane, ›hlamur, kavak, ç›nar a¤açlar›
ile kuflburnu ve bö¤ürtlen bitkilerinden oluflan ormanla
bütünlefliyor.
‹ki taraf› vadilerle çevrili yamaçta kurulu kapl›calar mevkii,
s›rt›n› Uluda¤’›n devam›na yaslam›fl. Kapl›ca suyu, uzun
sürede getirdi¤i kalsiyum karbonatl› ve kalsiyum sülfatl›
sularla “çökelek” meydana getirip kapl›can›n bulundu¤u
teraslar› oluflturmufl. Bafl› dumanl› “Sivri Kaya Tepesi” ile
kapl›calar aras›nda bulunan kanyon görünümlü vadi sürekli
taze hava koridoru yarat›p oksijen pompal›yor. Keflifl
Da¤›’n›n (Uluda¤) Bursa’ya bakan yüzü; kuzey cenah›n›n,
yani fiimal Y›ld›z›’n›n göz k›rpt›¤› yerde, ad›na Oylat denen bir
yeryüzü cenneti var.
‹negöl’ün Gözbebe¤i Oylat
Oylat, do¤al güzellikleri yan› s›ra flifa kayna¤› kapl›calar›yla
da iç ve d›fl turizme hizmet veriyor. Uluda¤’›n eteklerinde
kurulu as›rl›k flirin tatil köyü Oylat, ‹negöl’e 26 kilometre
uzakl›kta.
Oylat’a ulaflmak çok kolay. ‹ster özel arac›n›zla, ister her
yar›m satte sefer yapan minibüs veya otobüslerle ‹negöl’den
Oylat’a gidebilirsiniz. Oylat, bünyesindeki tesisleri ve verdi¤i
hizmet kalitesiyle ‹negöl’ün en gözde turistik merkezi olmay›
çoktan hak etmifl… Çam ve kay›n a¤açlar›, sanki bulutlar›

yakalamak için gökyüzüne do¤ru yürüyüfl yap›yor. Toprak,
tüm cömertli¤iyle, yeralt›ndan tafl›d›¤› kaynak-termal sular›,
di¤er taraftan, Uluda¤’›n zirvesinden tafl›y›p, getirdi¤i
sular›n› konuklar›na ikram etme yar›fl›nda. Do¤an›n tüm
otantik ve egzotik güzelliklerini yaflamak ad›na, Oylat tabiat
anan›n cenneti.Tatil tercihinizi Oylat’tan yana kulland›ysan›z,
konaklaman›z için hepsi birbirinden cazip seçenekler sizi
bekliyor. Turistik Tesis Belgeli otellerin yan› s›ra, Bungalow
Evleri, yada Apart Evleri, hatta kampingler tam zevkinize
sunulan seçenekleri oluflturuyor. Oylat’›n restoran ve
lokantalar›, kafeteryalar›, marketleri, e¤lence ve dinlenme
mekanlar› ile çok farkl› ve unutulmaz anlar› yaflaman›z için
apayr› özelliklere sahip. Oylat denince akla ilk gelen “otantik
f›r›nlar›” ile özellikle “Köylü Pazar›” (yani çarfl›s›) ise
tutkularla donat›lm›fl bir tatil zevki yaflatmaya aday. Bu flirin
beldenin dillere destan ve bütün Türkiye’ye mal olmufl olan
‹negöl Köftesini yemeden de Oylat’tan dönmeyin.
Oylat efsanesi
Uluda¤’›n Kuzeydo¤u eteklerinde yer alan gizli cennet Oylat
ayn› zamanda bir esfane mekan›d›r. Bizans Imparatorlu¤u
döneminde ‹negöl civar›na hüküm süren Tekfur’un biricik
k›z› ölümcül hastad›r. Zaman›n hekimleri ça¤r›l›r ancak çare
bulunmaz. Tekfur biricik k›z›n›n her geçen gün gözleri
önünde erimesine dayanamaz. Yard›mc›s›na k›z›n› uzak bir
yere götürmesini emreder. Tekfurun k›z›n›, isimsiz bir
bölgeye götüren uflaklar, “‹flte buras›. Burada Ölyat” diyerek
kaderine terk ederler. Çaresiz kalan Tekfur k›z› kendisini
ölüme haz›rlarken, bu arada, yer alt›ndan f›flk›ran kaynar
sularla s›k s›k y›kan›p içer. K›z›n› merak eden Tekfur haber
bekler. Ancak haber yerine sa¤l›¤›na kavuflmufl halde k›z›
gelince, Tekfur o bölgeyi “flifa kayna¤›” olarak ilan eder.
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Sa¤l›k

Detox ve Baz› ‹puçlar›

Detox, vücudumuza çeflitli yollarla giren ve at›k madde olarak
d›flar› at›lmay› bekleyen zararl› maddelerden kurtulmakt›r. Bu
zararl› maddeler yani toxinlerin bir k›sm› d›flar›dan al›n›rken,
bir k›sm› da vücutta oluflur. Modern bilimde serbest radikaller
olarak adland›r›lan bu maddeler do¤adaki kirlenme sonucu,
solunum yoluyla, yiyecek ve içeceklerle vücuda girerler. Buna
sa¤l›ks›z kiflisel al›flkanl›klar, hiperaktif modern yaflam
tarz›n›n getirdi¤i afl›r› stres ve yorgunluk nedeniyle zay›flayan
ba¤ dokusunun bu zararl›larla yeterince bafl edememesini de
ekleyince toxinlerin zararlar›n› katland›¤›n› söyleyebiliriz.
Toxinlerden k›saca bahsedersek; endüstriyel kimyasallar,
pestisitler(tar›m ilaçlar›), elektromanyetik kirlenme, g›da katk›
maddeleri, yanl›fl beslenmeyle
gelen afl›r› asit birikimi,
bilinçsizce kullan›lan ilçlar›n
kimyasal birikimi, a¤›r metaller,
alkol, nikotin, kafein, kokain, eroin,
ruhsal s›k›nt›lardan söz etmeliyiz.
Detoxun amac› belirli g›dalar›
tüketip, belirli g›dalardan
kaç›nmal›, egzersiz ve
masajla bu toxinleri
vücuttan atmakt›r.
Bilinmesi gereken en
önemli noktalardan biri
detoxun bir zay›flama yöntemi

Dr.Mehtap U¤ur Sevilmifl

olmad›¤›d›r. Çünkü detox rejimleri a¤›r rejimlerdir. Detox
diyeti boyunca k›rm›z› et, süt, süt ürünleri, ekmek ve tah›l
ürünleri tüketilmez. Bunlar›n yerine sadece taze sebze ve
meyveler al›n›r. Egzersizle birlikte yap›lmalar›n›n yan› s›ra
nöralterapi, kolonhidroterapi, ozon terapi gibi tamamlay›c› t›p
metodlar›n›n da eklenebildi¤i bütüncül yaklafl›mlard›r.
Yukar›da sayd›¤›m›z toxinlerden uzak durmaya çal›flarak
detoxunuza bafllayabilir, yard›mc› g›dalarla da bunu
destekleyebilirsiniz. Benim bir nöralterapist olarak önerim ise
detoxu tüm hayata yaymakt›r. Domates, karahindiba, enginar,
salatal›k, enginar, erik, kivi, kay›s›, kereviz, elma, k›rm›z› erik,
viflne, bö¤ürtlen, brokoli, havuç gibi sebze ve meyveleri daha
çok tüketin. Yaflam›n olmazsa olmaz› ise su. Kiflinin günde 0.4
*kilosu kadar su tüketmesi gerekir. Kahveyi, çay› azalt›n,
sigaray› b›rak›n. Fast fooddan uzak durun. Izgara, bu¤ulama
yap›n. Ceviz, badem, f›nd›k, kuru inciri tüketin ama
abartmay›n. Unutmay›n az› karar fazlas› zarard›r.
Sebzelerinizi buharda piflirin. Zeytinya¤›n› sevin.
Ketentohumu, zencefil, limon, tarç›n, susamla yeni tatlar
yarat›n. Tuzu aratmazlar. Mutlaka düzenli uyuyun. Günde
sekiz saat uyumal›y›z. Bedeninizin, zihninizin dinlenmesi
gerekir. Stersten kaç›n. Temiz havada sevdiklerinizle daha
çok vakit geçirin. Gülün, gülümseyin, kucaklay›n. fiaka de¤il
do¤al morfin olan endorfin sal›n›m›n› artt›r›r. Meyve ve sebze
suyunu için ama evde s›k›n. Sat›n ald›klar›n›z›n ço¤unda fleker
oran› çok yüksek. ‹yi bir tüketici olun, içinde m›s›r niflastas›,
glikoz flurubu içeren yiyecekleri tüketmeyin. Egzersiz
hayat›m›z›n bir parças› olmal›, nefes egzersizleri, germe
egzersizleri, germe egzersizleri, düzenli yürüyüfllerle
kendinize vakit ay›r›n. Sadece çocuklar›n›z›n, eflinizin,
annenizin de¤il sizin de fl›mart›lmaya hakk›n›z var. Baflkas›n›
beklemeyin, siz fl›mart›n. Tuzu, flekeri, unu terk edin.
Terkedemiyorsan›z azalt›n. Akflam 19.00 ‘dan sonra yemeyin.
Kullanmad›¤›n›z tüm elektrikli eflyalar› prizden çekin (özellikle
yatak odan›zda). Cep telefonunuzu gece
kapat›n, çocuklardan uzak tutun,
uzun konuflmalar yapmay›n.
Yüksek gerilim hatlar›ndan uzak
durun.
Unutmay›n insan bedeni
tüm ekosistemle bir
bütündür. Ekosisteme
zarar veren her fley
insana da zarar verir.
Hepinize sa¤l›kl› ve
mutlu günler dilerim.

fiirketler

ORHAN HOLD‹NG
AUNDE TEKN‹K (ISRINGHAUSEN)
AUNDE TEKN‹K (KILIF )
AUNDE TEKN‹K (KUMAfi)
AUNDE TEKN‹K (ÜST YAPI)
AUNDE KFT (HUNGARY)
BFTC
MATAY
MATAY (KARACABEY)
NOBEL AUTOMOTIVE TROY OFFICE
NOBEL AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LTD.
NOBEL AUTOMOTIVE KOREA
NOBEL AUTOMOTIVE MEXICO
NOBEL AUTOMOTIVE POISSY
NOBEL AUTOMOT‹VE ROMANIA
NOBEL AUTOMOTIVE RUSYA LTD.
NOBEL ROCKET CO., LTD (FUZHOU)
NOBEL ROCKET CO.,LTD (CHONGQING)
NOBEL ROCKET CO.,LTD (HAIKOU)
NOBEL ROCKET CO.,LTD (LIUZHOU)
NOBEL AUTOMOTIVE SLOVAKIA SRO
NOBEL AUTOMOTIVE TENNESSEE
NOBEL AUTOMOTIVE UK
NOBEL PLASTIQUES IBERICA
NOBEL PLASTIQUES VITRY
NOBEL TEKNIK FRANCE VITRY
NOBEL TEKN‹K TÜRK‹YE
ORDA
ORCIA
ORHAN TARIM
ORMETAL
ORMETAL SÜNGER
SANÇ‹M B‹LEC‹K Ç‹MENTO
SILA TEKN‹K
SILA TEKN‹K FRANCE
STG
TEKN‹K MALZEME
TEKN‹K MALZEME (DOSAB)
TEKN‹K OTO
TEKN‹K OTO (‹ZM‹R YOLU fiB)
TEKN‹K OTO (ESK‹fiEH‹R)
URAY S‹GORTA
URAY S‹GORTA (ESK‹fiEH‹R)
URAY S‹GORTA (‹STANBUL)
URAY TEKN‹K

Telefon

+90 224 280 49 00
+90 224 219 00 30
+90 224 219 78 00
+90 224 219 00 00
+90 224 219 00 15
+36 (5) 637 16 06
+90 224 261 13 90
+90 224 483 35 50
+90 224 671 80 70
+1 248 637 5650
+1 248 515 43 57
+82 32 817 08 09
+52 444 834 6500
+33 130 06 77 64
+40 248 507 100
+7 8482 93 05 43
0086 591 2277 5216
0086 591 22775223
0086 23 6719 0480
0086 23 6719 0482
0086 898 6680 2537
0086 772 2608501
0086 772 2608515
+421 43 581 4625
+1 731 641 67 00
+44 1926 319750
+34 93 373 0111
+33 326 73 64 64
+33 3 26 72 59 10
+90 224 244 71 42
+90 224 524 88 00
+90 274 266 25 90
+90 224 280 49 00
+90 224 671 81 38
+90 224 267 06 92
+90 228 243 40 70
+90 224 280 66 00
+33 172 75 72 50
+90 224 524 87 70
+90 224 219 40 00
+90 224 261 21 24
+90 224 280 49 20
+90 224 441 68 66
+90 222 226 98 00
+90 224 280 49 49
+90 222 224 25 45
+90 216 416 56 66
+90 224 211 55 00

Faks

+90 224 267 14 44
+90 224 261 01 21
+90 224 219 78 90
+90 224 261 01 22
+90 224 261 01 21
+36 563 757 46
+90 224 261 13 92
+90 224 483 35 64
+90 224 671 80 72
+1 248 637 5649
+91 44 45583052
+82 32 812 08 79
+52 444 799 7045
+33 130 06 77 50
+40 248 507 110
+7 8482 93 05 44
0086 591 2277 2301
0086 591 2277 5227
0086 23 6719 0481
0086 898 6681 2879
0086 772 2608510

+421 43 581 4677
+1 731 641 67 01
+44 1926 319769
+34 93 373 1560
+33 326 73 64 50
+33 3 26 72 28 39
+90 224 244 73 48
+90 224 524 88 04
+90 274 266 26 27
+90 224 267 14 44
+90 224 671 84 65
+90 224 267 09 18
+90 228 243 41 91
+90 224 242 18 91
+33 172 75 72 99
+90 224 524 87 71
+90 224 244 73 04
+90 224 261 13 92
+90 224 267 23 97
+90 224 443 69 52
+90 222 226 84 83
+90 224 267 24 39
+90 222 224 25 48
+90 216 416 36 45
+90 224 211 55 05
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