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2012 Orhan Holding için büyüme y›l› oldu. Kombine

ciromuz 700 Milyon Avroyu aflt›. Biz bunu dünyadaki tüm

olumsuz geliflmelere ra¤men baflard›k. Y›l›n ikinci yar›s›

Avrupa otomotiv pazar›nda önemli düflüfller yafland›.

Fabrikalar›m›z genel olarak bu düflüflten etkilense de,

y›l›n ilk yar›s›nda elde etti¤imiz sonuçlar ve dünyan›n

di¤er bölgelerindeki firmalar›m›z›n performanslar›

sayesinde 2012 y›l›n› büyümeyle kapatt›k.

2013 y›l› ise zorlu geçece¤e benziyor ancak inan›yorum ki beraberinde pek çok f›rsat› da

getirecek. Avrupa’da azalma devam ederken, dünyan›n di¤er yerlerinde, özelikle Çin ve

Rusya’da hacimler artacak. Öngörülebilir gelecekte dünya ekonomisi iniflli ç›k›fll›

seyirlerle dalgalanmas›n› sürdürecek. Baz› üreticilerin finansal s›k›nt›ya girmesi,

otomotiv tedarik zincirinde kesilmelere neden olabilecek. Bu durumda bizim de do¤rudan

veya dolayl› olarak olumsuz etkilenme olas›l›¤›m›z var. Bu nedenle de¤iflen flartlara

uygun flekilde üretim hacimlerimizin artmas› kadar azalmas› ile de bafla ç›kabilmek çevik

ve esnek bir sisteme sahip olmal›y›z.

Grup flirketlerimiz aras›ndaki sinerji avantaj›n› daha etkili flekilde kullan›p, pazar

ihtiyaçlar›na h›zl› uyum sa¤layacak etkin ve verimli bir organizasyon gelifltirece¤iz.

2013’ün ilk çeyre¤inde önceli¤imiz otomotiv firmalar›m›zdaki organizasyonlar›m›z›

liderlerimizin güçbirli¤i yapabilece¤i flekilde bir araya getirmek.

Güçlü gemilerimiz ve en önemlisi birbirinden de¤erli kaptanlar›m›z ve tayfalar›m›z var.

Bundan böyle ayr› gemiler olarak seyretmek yerine güçlü bir donanma olarak hareket

edece¤iz.  Bu sayede dünya ekonomisindeki dalgalanmalar ne kadar sert olursa olsun,

rotam›zdan sapmadan hedeflerimiz istikametinde h›zl› flekilde yol almay› baflaraca¤›z.

Orhan Holding
Yönetim Kurulu Baflkan›

H. Murat ORHAN
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BUS‹AD ›n ev sahipli¤inde bu y›l “ÇABA” konulu 8. Uluslar-
aras› Orhan Holding Foto¤raf yar›flmam›z›n ödül törenini
gerçeklefltirdik.
Baflta Bursa Valimiz Say›n fiahabettin Harput, Vietnam
Büyükelçisi Nguyen Cuong ve çok say›da davetlinin haz›r
bulundu¤u ödül töreninde, bu y›l Orhan Holding in Türkiye
Foto¤raf Federasyonundan ikinci y›ld›z›n› alma sevinç ve
gururunu yaflad›k. FIAP taraf›ndan bronz plaketle
ödüllendirilmifl olan yar›flmam›z kat›l›mdan anlafl›ld›¤› gibi
dünyadaki foto¤raf sanatç›lar› taraf›ndan da yak›ndan takip
ediliyor.
Orhan Holding Uluslararas› Foto¤raf Yar›flmas›, Türkiye’nin
bütün dünyaya kap›lar›n› açan az say›da ki uluslararas›
foto¤raf yar›flmalar›ndan biridir. 2012 y›l›nda temas›
“Endeavour-Çaba” olan yar›flmaya Vietnam’dan, Bangladefl‘e,
Hindistan’dan H›rvatistan’a, Danimarka’dan Macaristan‘a  20
ülkeden, 178 sanatç› toplam 1382 foto¤raf ile kat›ld›.
Foto¤raf sanatç›lar› Cengiz Karl›ova, Bülent Özgören, fiafak
Tortu, Hakan Öge, Serra Mübeccel Gültürk, Cemil
A¤ac›kl›o¤lu,  Jan McGready ve Orhan Holding ad›na Ayflegül
Orhan ve Necla Orhan yar›flmam›z›n seçici kurulunda görev
ald›lar.
Jüri üyelerimiz siyah beyaz, renkli  ve deneysel dallar›nda 24
eseri ödüllendirmeyi ve 38 eseri de sergilemeyi
kararlaflt›rd›lar.

“Çaba” ile ikinci y›ld›z›m›z› ald›k.
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R›dvan Yirmibeflo¤lu ‹stanbul Üniversitesinde Kamu Yöneti-
minde ald›¤› lisans e¤itiminden sonra s›ras›yla Uluslararas›
Yönetim ve Organizasyon ve Strateji konular›nda yüksek lisans
çal›flmalar›n› tamamlad›. ‹fl hayat›na 1986  da Sabanc› Grup
firmalar›ndan Kordsa(Kord Bezi üretimi) Organizasyon ve
Metod Uzman› olarak bafllad›. Kordsa’da 10 y›ll›k çal›flma
hayat› boyunca çeflitli yöneticilik görevlerini ( ‹nsan Kaynaklar›,
Toplam Kalite ve Bilgi Teknolojileri) yerine getirdi.  1996 y›l›nda
Sabanc› Holding ‹nsan Kaynaklar› Daire Baflkan›¤›  görevine
atand› ve çal›flmalar›nda ‹nsan Kaynaklar› alan›nda mükem-
mellik ve Grup flirketlerinin kurumsallaflmas› çal›flmalar›na
odakland›. 2005 y›l›nda Holding ‹cra Kurulu Üyesi ve ‹nsan
Kaynaklar› Grup Baflkanl›¤›na terfi etti. Yirmibeflo¤lu 1996-
2008 y›llar› aras›nda Sabanc› Holding ‹nsan Kaynaklar›
Komitesi üyeli¤inde bulundu ve bu görevinde Holding Yönetim
Kurulu Baflkan›na rapor etti. Ayr›ca 1997-2008  y›llar› aras›nda
Sabanc› Holding’de Sigortac›l›k (Aksigorta ve Ak Emeklilik
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›l›¤›), Çimento (Oysa Çimento),
Plastik Boru (Pilsa), Otelcilik ve Turizm (Parksa, Ankara, Adana
and Mersin Hilton), Telekom & ‹nternet (Sabanc› Telekom ve
Akinternet) gibi çeflitli grup firmala-r›ndan Yönetim Kurulu
Üyelikleri görevlerini de yürüttü. Orhan Holdinge  kat›lmadan
önce Ekim 2009 ve Eylül 2012 tarihleri aras›nda Azerbaycan da
CRA Grup firmalar›nda ‹cra Kurulu Üyeli¤i ve ‹nsan Kaynaklar›
Grup Baflkanl›¤› görevlerini yürüttü.  CRA Azerbaycan’ ›n önde
gelen Grup firmalar›ndan olup; Petrol&Gaz, Telekominikasyon,
Çimento, Madencilik gibi endüstrilerinde yer almaktad›r.
Sn. Yirmibeflo¤lu buradaki görevi boyunca özellikle grubun
kurumsal yap›s›n›n ve yönetim ilkelerinin gelifltirilmesi ile
Yönetim Kurullar›n›n oluflturulmas› konular› üzerinde çal›flt›.
Ayr›ca Grubun ‹nsan Kaynaklar› politikalar›n›n ve  proses-
lerinin gelifltirilmesi ve uygulanmas› sorumluluklar›n› yerine
getirdi. Görev süresi boyunca ayr›ca Bakcell (Cep Telefonu
Operatörü), AIMROC (Alt›n Madenleri), Norm Q›z›ldas (Çimento)
ve Baku & Boston TV (TV Yay›nc›s›) firmalar›nda Yönetim
Kurulu Üyesi ve ‹nsan kaynaklar› Komitesi Baflkan›
sorumluluklar›n› tafl›d›. Kendisinin  insan kaynaklar› ve iflletme
yönetimi alanlar›ndaki zengin uluslararas› deneyimleri ile
Orhan Holding Grup firmalar›na önemli de¤er kataca¤›na
inan›yoruz ve  yeni görevinde baflar›lar diliyoruz.

22-24 Kas›m 2012 tarihleri aras›nda, Bursa Valili¤i, Bursa
Büyükflehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve ‹fi-KUR ‹l
Müdürlü¤ü taraf›ndan “Bursa ‹nsan Kaynaklar› ve ‹stihdam
Buluflmas›’ na (B‹‹B’12) düzenlendi. Türkiye’de ilk kez Bursa’
da düzenlenen bu istihdam buluflmas›na Bursa’n›n önde gelen
firmalar›yla birlikte Orhan Holding’ de kat›ld›.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Fuar Alan›’nda
gerçekleflen organizasyon stand›m›zda Orhan Holding’i bünye-
sinde bulundurdu¤u firmalar›n ‹nsan Kaynaklar› Departman
yetkilileri görev alarak temsil ettiler. Orhan Holding ad›na U¤ur
SIRMAN, Nihan YILDIZ; S›la Teknik olarak Ayhan EFE, Gülfiye
DO⁄AN; Matay olarak : Gökhun DO⁄AN, ‹smail Hakk› ÜNAL;
Teknik Malzeme olarak : Nazif G‹RG‹N, Kemal DEL‹KANLI,
Esin GÜL,   Kamer DÖLENER,  ve Ormetal olarak: Önder
fiENTÜRK kat›ld›lar. 3 gün boyunca devam eden istihdam
buluflmas›na  yaklafl›k 19 bin ziyaretçi karfl›land›.
‹nsan Kaynaklar› çal›flanlar›m›z, hem Orhan Holding hakk›nda
merak edilen sorular› cevaplarken hem de ifle girifl süreçleri
hakk›nda gelen kiflilere bilgilendirme yapt›lar.

Bursa ‹nsan Kaynaklar› ve ‹stihdam Buluflmas›’ n›n bitiminde
koktely takip etti. Yap›lan kokteylin ve konuflmalar›n ard›ndan
tüm firmalara kat›l›mlar›ndan dolay› plaket taktim edildi. Orhan
Holding olarak plaketimizi Orhan Holding ‹nsan Kaynaklar›
Uzman›m›z U¤ur SIRMAN ald›.

R›dvan Yirmibeflo¤lu Orhan Holding
‹K Direktörü olarak aram›za kat›ld›.

Orhan Holding, “Bursa ‹nsan Kaynaklar›
ve ‹stihdam Buluflmas›na kat›ld›”
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Bu ilk kez düzenledi¤imiz tek pota basketbol turnuvas›na
flirketlerimizden 12 tak›m ve 60 sporcu kat›ld›. Renkli ve
çekiflmeli maçlara sahne olan turnuvam›za kat›lan tüm
çal›flanlar›m›za centilmence, sportmence mücadalelerinden
dolay› teflekkür ederiz. Heyecanl› ve çekiflmeli bir turnavan›n
sonunda tak›mlar;

‹kinci - S›la Teknik Supersport United (Burak Tezcan – Samir
Kadiro¤lu – Kerem Tatbul – Ça¤lar Ter – Harun Meriç )

fiampiyon - Orhan Holding Karma (Emre Kemer – Gökhan
Torun – Orhan ‹kizler – U¤ur S›rman)

Üçüncü - Matay Benders (Murat Aç›kel – Serdar Kutlu – ‹smail
Çelik – Murat Güngörmez – Aflk›n Körkaya)

Bu y›l dördüncüsü organize
edilen Bursa fiirketler
Basketbol Ligi’ ne Orhan
Holding Basketbol Tak›m›
olarak kat›l›yoruz.
Firmalar›m›zdan kat›lan
arkadafllar›m›zla
oluflturdu¤umuz tak›m ile çok çekiflmeli maçlara sahne olan
ligde, sportmence ve baflar›yla Orhan Holding’ i temsil
ediyoruz. Tak›m›z lige ve maçlara haftada iki gün, akflam iki
saat antrenman yaparak haz›rlan›yor. Geçmifl y›llardan
deneyimli arkadafllar›m›z ve aram›za yeni kat›lan
arkadafllardan olmak üzere tak›m›m›z
15 kifliden oluflmaktad›r.
‹ki grup halinde bafllayan ligde uzun bir fikstür içerisinde
yap›lacak maçlarla ligin flampiyonunu ve dereceye giren
tak›mlar› belirlenecek.
A Gurubu; Bosch – Emine Örnek E.K. – Borusan Holding –
TOFAfi – Garanti Bankas› – Valeo – Yap› Kredi Bankas›

B Grubu; Orhan Holding – OYAK Renault – Karsan –
Üstünberk Holding – Çoflkunöz Holding – Denizbank –
Bursagaz
B grubunda maçlar›n› oynayan tak›m›m›za baflar›lar diliyor ve
tüm çal›flanlar›m›z›, tak›m›m›z› desteklemeye maçlara
bekliyoruz. Tak›m›m›z›n; antrenmanlar›, maçlar› ve maçlar›n
skorlar› ile ilgili her bilgi ve görseli “Orhan Holding Basketbol
Tak›m›” facebook sayfas›ndan takip edebilirsiniz.

Orhan Holding Basketbol Tak›m›,
Bursa fiirketler Basketbol Liginde…
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‹stanbul Ticaret Üniversitesi’ nin Üretim Araflt›rmalar› Kulübü’
nden ö¤renci arkadafllar›m›z Bursa baz› ana sanayi ve yan sanayi
üretim tesislerinde teknik geziler organize etmifller ve bu
kapsamda MATAY firmam›z› ve Orhan Holding Merkez’ ini
ziyaret etmifllerdir. MATAY’ da teknik gezi kapsam›nda firma
tan›t›lm›fl ve üretim aflamalar›, üretim sahas›nda ÜAK
ö¤rencilerine detayl› birflekilde aktar›lm›flt›r. Yo¤un bir tekniz
gezi sonras›nda Orhan Holding Merkezi’ nde ÜAK  ö¤renci-lerine
‹nsan Kaynaklar› bölümü olarak genel bir tan›t›m sunumu
yap›lm›fl ve ö¤rencilerle mezunuiyet sonras› ifl yaflam› ve kariyer
f›rsatlar› konusunda etkileflimli bir toplant› gerçeklefltirilmifltir.

‹stanbul Ticaret Üniversitesi Üretim
Araflt›rmalar› Kulübü Ziyareti – 2012

Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Say›n Murat Orhan, 20 Kas›m 2012
Sal› günü Tarsus Amerikan Koleji-Tarsus’ta gerçeklefltirilen
“Kariyer Gününe” 83’ kolej mezunu olarak kat›lm›fl ve ifl yaflam›
deneyimlerini ö¤renciler ile paylaflm›flt›r. TAC Mezunlar Derne¤i,
TAC Kurumsal ‹letiflim Departman› ile TAC Rehberlik ve
Psikolojik Dan›flmanl›k Departmanlar›n›n ortaklafla düzenledi¤i,
ö¤renciler ile etkileflimli olarak gerçeklefltirilen bu güzel ve
anlaml› günde kolejden mezun olan baflar›l› profesyoneller ve ifl
adamlar›; ö¤rencilerin do¤ru meslek seçmelerine, hedef
belirlemelerine ve ifl yaflam› hakk›nda detayl› bilgiler edinerek,
meslek seçimlerine katk› sa¤layamaya çal›flm›fllard›r.

Kiflisel Geliflim E¤itimlerimiz Bafllad›
Orhan Holding olarak, bireysel ve kurumsal geliflim
programlar›m›z kapsam›nda gerçeklefltirilen e¤itimlerimizin
devam› olarak “Liderlik Becerileri” e¤itimlerimizde Ekim ay›
içinde bafllad›. Daha önceki e¤itimlerimizde (Sosyal Stiller ve
Esneklik, Zor Zamanlarda Yönetim) oldu¤u gibi Ekser firmas›
dan›flmanlar› ile e¤itimlerimizi yürütmeye devam ediyoruz.  Bu
e¤itim de çal›flanlar›m›z›n ifl hayat›nda kendi sosyal stilleri ile
liderlik kavram›n›n ba¤daflt›r›lmas› hedeflendi.  Bu do¤rultuda
yaklafl›k 175 kiflinin kat›l›m› ile e¤itimlerimizi gerçeklefltirdik.
Ayr›ca e¤iti-mimizde çal›flanlar›m›za liderlik becerileri d›fl›nda
koçluk becerileri ile ilgili de bilgiler verildi. E¤itim-lerimizin
tüm kat›l›m-c›lar›m›z için yararl› olaca¤›na inan›yoruz.

TAC / Tarsus Amerikan Koleji Kariyer
Günü 2012

23 Kas›m 2012 Cuma akflam›, Beflevler Carefoursa’da bulunan,
Cosmic Bowling Salonunda, iki grup olarak gerçeklefltirdi¤imiz,
Geleneksel Orhan Holding Bowling Turnuvam›z, büyük
çekiflmelere sahne olmufl ve tüm maçlar›n sonunda; 687 puanla
S›la Teknik D tak›m›m›z 1. olmufltur. 670 puan yapan Matay1
tak›m›m›z ikinci, 665 puan yapan Ormetal1 tak›m›m›z da üçüncü
olmufltur. En yüksek skor yapan baylar birincisi, 168 puanla
Matay1 tak›m›ndan Aflk›n Korkaya, bayanlar birincisi de 109
puanla Nobel Otomotiv 2 tak›m›ndan Burçak Yelkenkaya
olmufllard›r. Baflar›l› olup dereceye giren tak›mlar›m›z›n ve
bireysel baflar› elde eden arkadafllar›m›z›n kupalar› ve ödülleri,
görkemli bir törenle kendilerine takdim edilmifltir. Baflar›lar›n›n
devam›n› diliyoruz ve bir sonraki turnuvam›zda tekrar bir arada
olmak dile¤iyle herkese iyi çal›flmalar diliyoruz.

Geleneksel Bowling Turnuvas› Yap›ld›
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DOSAB SIAD Ödül Töreni

Demirtafl Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve ‹fl Adamlar›
Derne¤i taraf›ndan “25. Kurulufl Y›l› An›s›na” ödül töreni
düzenlenmifltir. Aunde Teknik A.fi. olarak firmam›z,
“Demirtafl Organize Sanayi Bölgesi’nin En Büyük 25 Firmas›”
ve “Demirtafl Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 Y›ldan Bu Yana
Faaliyet Gösteren Firma” dallar›nda ödül almaya hak
kazanm›flt›r. 16 A¤ustos tarihinde düzenlenen törende
ödüllerimiz, firmam›z ad›na ‹nsan Kaynaklar› Müdürümüz
Asl› Yavuz taraf›ndan al›nm›flt›r.

Öneri Ödülleri
Eylül ay›nda fabrikalar›m›zda düzenledi¤imiz öneri ödül
törenlerinde, 2011 y›l› öneri ödülleri sahiplerini buldu.

K›l›f  fabrikam›zda;
2011 y›l›nda en fazla öneri vererek birinci olan çal›flan›m›z
Hayriye Afl›k olurken, ikincili¤i Vildan Üstünel, üçüncülü¤ü
ise Fatma Orhan ald›. 2011 y›l›n›n kifli bafl›na en fazla öneri
veren bölümü ise Sat›fl ve Mühendislik bölümü oldu.

Üstyap›  fabrikam›zda;
En fazla olumlu öneri vererek Ferdi Akgül birincili¤i, Fuat
Günay ikincili¤i, Erkut Ad›güzel üçüncülü¤ü ald›. 2011 y›l›n›n
kifli bafl›na en fazla olumlu öneri veren bölümü olan Kalite
bölümü çal›flanlar› da törende ödüllerini ald›lar.

Kumafl fabrikam›zda;
2011 y›l›nda verdi¤i olumlu öneriler ile birinci olan
çal›flan›m›z Alper Yolaç›c› olurken, ikincili¤i Oktay Çetkin,
üçüncülü¤ü ise Cevat Erfiliz ald›. Kifli bafl›na en fazla olumlu
öneri veren bölüm olan Mühendislik ve Kalite bölümü
çal›flanlar› da törende ödüllerini ald›lar.

Kumafl fabrikam›zda 2012
y›l› 1. Dönemi kalite baflar›
ödüllerini almaya hak
kazanan F›rça Makas birimi
çal›flanlar› Sabahattin
Mercan ve Cevat Erfiliz’e
yap›lan tören ile ödülleri
verildi. Çal›flanlar›m›z›
tebrik ediyor, baflar›lar›n›n
devam›n› diliyoruz.

Kalite Baflar› Ödülleri

Kaizen Sunumlar›
Haziran-Temmuz aylar›nda firmam›zda Yal›n Üretim
kapsam›nda Kaizen e¤itimleri verilmifl, belirlenen Kaizen
ekiplerimiz çeflitli konularda yapm›fl olduklar› Kaizen
çal›flmalar›n›n sonuçlar›n› beyaz yakal› çal›flanlar›m›zla
paylaflm›fllard›r.



Isringhausen fabrikam›zda;
En fazla olumlu öneri veren çal›flan›m›z Hakan Da¤l› birinci
olurken, Harun Kenar ikinci, Emre Ahmeto¤lu ise üçüncü
oldu. Kifli bafl›na en fazla olumlu öneri veren bölüm olarak
Sat›nalma bölümü birincili¤i ald›. Tüm çal›flanlar›m›za
verdikleri öneriler ile firmam›za sa¤lad›klar› katk›lardan
dolay› teflekkür ediyor, önerilerinin devam›n› diliyoruz.
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Mesleki E¤itimler
K›l›f – Üstyap› – Kumafl – Isr›nghausen Fabrikalar›m›zdaki mavi
yakal› çal›flanlar›m›za A¤›r ve Tehlikeli ‹fller Yönetmeli¤i
uyar›nca Üretim Kaynakç›l›¤›, Üretim Lojistikçili¤i, Montaj,
Boya-Apre, Lamine, Ram, Bak›m konular›nda mesleki
e¤itimleri verilmifltir.

Evlenen Çal›flanlar›m›z

Yak›nlar›n› Kaybeden Çal›flanlar›m›z
Filiz Göktepe – Annesi, Emre Ahmeto¤lu – Babas›, Nursemin
Yavuzer – Babas›, Celal Mutlu – Babas›, Suna Aslan –
Babas›, fiengül Eren – Babas›, Necdet Olkun – Annesi, Sevgil
Özayd›n – Annesi, Aliye Gedik – Annesi, Sadriye Günefl –
Abisi, Emine Seyreko¤lu – Babas›, Ayfle Eriflmifl – Babas›,
Sergin fien – Babas›, Nebahat Ard›ç – Efli, Binnur Y›lmaz –
Annesi, Canses Ay – Babas›, Ayflegül Uzunlar – Babas›,
Fatma Aytekin – Babas›, Fatmagül Özel – Babas›, Erkan
Akcan – Babas›, Nefize Mutlu – Babas›, Emine Usta –
Babas›, Vacip Yan›k – Babas›, Yalç›n Uzunlar - Babas›,
Gülten Vatansever – Babas›, Dilber Musa – Annesi, Gülay
Y›ld›ran – Ablas›, Neziha Bozkurt – Annesi, Mehmet Y›ld›z –
Annesi.

Yak›n›n› kaybeden çal›flanlar›m›za baflsa¤l›¤› ve sab›rlar
dileriz.

Tülay Ercan, Meryem ‹slam, Recep ‹nan, Engin Ak›n, fienol
Kahraman, Ayd›n Yavuz, Canan fiimflek, Sema Torun, Elif
Kara, Emel K›l›ç, Ekrem Y›ld›r›m, Samet Özdemir, Mahmut
Uslu, Gizem Hande Y›lmaz, Nevin Gümüfl, Merve Kavurt,
Mehmet Ayd›n, Bülent Garip, Naz›m Çak›r, Betül Lale,
Nesrin Kasapo¤lu, Erkan Karan, Ayd›n Yavuz, Sevim Demir,
‹lknur Aykanat, P›nar Akkaya, Meral Pehlivano¤lu, ‹smail
Damat, Cafer ‹flsever, Derya Karagöz, Havva Y›lmaz, fiaban
Ak, Merve Köksoy, Cem Sad›k Zengin, Pembe Uçar, Mehmet
Çamur, Gülümser Yavuz, Saadet Bulut, Nilgün At›fl, Hacer
Çal›flkan, Serap Kurun, Sündüz Gürsoy, Zeynep Durmufl,
Elmas Y›ld›z, Serap Erkoluk›sa, Ali Bayr›, Sabri Söner, Ömer
Aydemir, Serhat Alt›n, Ayhan Y›lmaz, Gülümser Yavuz, Ayfle
No¤man, Fatma Orhan, Semih Yi¤it, ‹brahim Meriç, Mücahit
Mustafa Yi¤it.

Yeni çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z

Hakan Göktepe, Gökhan Biçer, Birkan K›l›ç, Hayretttin
K›z›laltun, R›za Okten, Cemal Deniz, Tuncay Yarar, Serkan
Oral, Cengiz Avc›, Osman Bardak, Serkan Bozkurt, Murat
Esin, Kenan Pehlivan, Mustafa Bilgin, fiahin Demir, Sedat
Kuru, fiükrü K›rbafl, Serkan U¤ur, Erhan Gürdeniz, ‹brahim
Ordu, U¤ur Mutlu, Cengaver Taflk›n, Cemal Kaymaz, Öznur
Gingiren, Hacer K›vrak, Hülya Tunca, Melek Vatansever,
Kerime Güler, Firdevs Alan, Kader Tafl, Beyhan Kaymaz,
Mediha Serbest, Cennet Didik, Reyhan Yarat, Emel
Karaman, Semra Atalay, Emine Saka, Gülay fiener, Özden
At›c›, Fatmagül Y›lmaz, Duygu Okumufl, fierife Sa¤, Sinem
Özdemir, Gülizar Kamar, Naziye Mutlu, Hatice Kaymaz, Heda
Oktay, Ünzile Akdo¤an, ‹lkay Kahraman, Zeynep Kaymaz,
Mümine Mutlu, Nurdan Demir.
Gözlerini dünyaya açan miniklerimize anneleriyle ve
babalar›yla mutlu bir gelecek diliyoruz.

“Türkiye Çöl Olmas›n Kampanyas›”
Fidan Dikimi
Aunde Teknik A.fi olarak 29 May›s tarihinde “Türkiye Çöl
Olmas›n” slogan›yla gerçeklefltirilen fidan dikimi
organizasyonuna kat›ld›k.
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Aram›za Yeni Kat›lanlar

‹rem KÖMÜRYAKAN
25.06.1987 do¤umlu ve Osmangazi Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
03.05.2012 tarihinde K›l›f Fabrikam›zda Proje
Lideri olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Nurdan KÜÇÜKBURSA
21.09.1988 do¤umlu ve Erciyes Üniversitesi
Tekstil Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
15.05.2012 tarihinde K›l›f Fabrikam›zda CAD
Sistem Sorumlusu olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Gürkan Volkan YÜKSEL
21.03.1988 do¤umlu ve Bilkent Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
15.05.2012 tarihinde K›l›f Fabrikam›zda Proje
Lideri olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Serkan KORKMAZ
29.06.1981 do¤umlu ve Uluda¤ Üniversitesi
Tekstil Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
23.05.2012 tarihinde K›l›f Fabrikam›zda Üretim
Mühendisi olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Levent SEVG‹L‹
25.01.1973 do¤umlu ve Uluda¤ Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
04.06.2012 tarihinde K›l›f Fabrikam›zda Kalite
Müdürü olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Hamit Mutlu D‹NLER
03.07.1987 do¤umlu ve Baflkent Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
02.07.2012 tarihinde K›l›f Fabrikam›zda Proje
Lideri olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Ömer Can KIVANÇ
01.02.1986 do¤umlu ve Bo¤aziçi Üniversitesi
Yönetim Biliflim Sistemleri Bölümü mezunudur.
02.07.2012 tarihinde K›l›f Fabrikam›zda Sat›fl
Mühendisi olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Hatice Hülya KESK‹N
19.09.1986 do¤umlu ve Kocatepe Üniversitesi
Tekstil Bölümü mezunudur. 01.08.2012
tarihinde K›l›f Fabrikam›zda CAD Sistem
Sorumlusu olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Necdet ÇAPAR
17.02.1985 do¤umlu ve Uluda¤ Üniversitesi
Tekstil Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
22.08.2012 tarihinde Kumafl Fabrikam›zda Proje
Mühendisi olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Kenan AYDIN
23.04.1986 do¤umlu ve Gazi Üniversitesi Makine
Resim Konstrüksiyonu Ö¤retmenli¤i Bölümü
mezunudur. 10.09.2012 tarihinde K›l›f
Fabrikam›zda CAD Sistem Sorumlusu olarak
aram›za kat›lm›flt›r.

Cevat KAMADAN
01.05.1979 do¤umlu ve Dumlup›nar Üniversitesi
‹flletme Bölümü mezunudur. 13.11.2012
tarihinde Üstyap› Fabrikam›zda Sat›nalma ve
Lojistik fiefi olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Kenan AYDIN
27.09.1983 do¤umlu ve Uluda¤ Üniversitesi
Maliye Bölümü mezunudur. 13.11.2012
tarihinde K›l›f Fabrikam›zda Finansman
Memuru olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Semih KART
20.02.1984 do¤umlu ve Dokuz Eylül Üniversitesi
Makine Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
19.11.2012 tarihinde Üstyap› Fabrikam›zda
Homologasyon Mühendisi olarak aram›za
kat›lm›flt›r.

Mesut ASLAN
30.07.1986 do¤umlu ve Ege Üniversitesi Tekstil
ve Deri Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.
20.11.2012 tarihinde K›l›f Fabrikam›zda Üretim
Mühendisi olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Onur AYGÜN
14.04.1984 do¤umlu ve Do¤u Akdeniz
Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
mezunudur. 20.11.2012 tarihinde K›l›f
Fabrikam›zda Proje Lideri olarak aram›za
kat›lm›flt›r.

Tüm arkadafllar›m›za yeni görevlerinde baflar›lar diler, uzun
y›llar birlikte çal›flmay› ümit ederiz.
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Haydarpafla Liman›
Ambarl› Liman Sahalar›
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Özel ve Tüzel Antrepolar

ve biz bir aileyiz.
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25. Y›l›m›z› Kutlad›k
8 Eylül 2012 Cumartesi günü düzenlenen Matay’›n 25. y›l coflkusu tüm çal›flanlar›n
fabrikada bir araya gelmesi ile kutland›. Zaman yolculu¤una ç›kt›¤›m›z k›sa film ile hayli
duygulu anlar yaflad›k. Aç›l›fl konuflmas›n›n Genel Müdürümüz  Sn. Bekir Girgin taraf›ndan
yap›lmas›n›n ard›ndan Orhan Holding Onursal Baflkan› Sn. ‹brahim Orhan ve Yönetim
Kurulu Baflkan›m›z Sn. H. Murat Orhan Matay’›n 25. Y›l› ile ilgili duygu ve düflüncelerini
paylaflt›lar. Kutlamalarda  10-15-25 y›l›n› dolduran ve daha önce Matay’da çal›flm›fl ve
eme¤i geçen  çal›flanlar›m›za 25. Y›l anas›na ödül ve plaketleri verildi. Canl› müzik eflli¤inde
yemek yendikten sonra tüm Matay çal›flanlar› e¤lenerek hoflça vakit geçirdiler.

Ödüllerimize Bir Yenisini Ekledik
Matay; Tofafl’›n  “ 2011 y›l› kalite ve performans ödülü” ne lay›k görüldü.  Bursa Hilton
Hotel’de 23 aral›k 2012’de gerçekleflen ve tüm TOFAfi tedarikçilerinin yer ald›¤› törende
ödülü firmam›z ad›na Orhan Holding yönetim kurulu baflkan› Sn. Murat Orhan ald›. Daha
önce iki defa al›nan  bu ödüle tekrar Matay’›n lay›k görülmesi  ve  geçti¤imiz y›l da Oyak-
Renault’tan al›nan “Baflar›l› Yan Sanayi Ödülü” sürdürülebilir mükemmelli¤in firmam›zda
çal›flma biçimi olarak alg›land›¤›n›n önemli göstergelerindendir.
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X98 projesi kapsam›nda Clio’nun spor modeline üretilen RS
smoke box (egzoz ç›k›fl›)  için Renault Sport Technology (RST)
taraf›ndan proses denetimi gerçeklefltirilmifltir.Fransa RST’den
gelen denetçiler taraf›ndan tüm prosesler detayl› olarak  ince-
lenmifltir. Mevcut durum hakk›nda, RST heyeti  olumlu izlenim-
lerini aktarm›fl ve gelinen noktadan memnun kald›klar›n› ifade
etmifllerdir. Denetim, 95 puan al›narak baflar› ile  tamamlanm›flt›r.

Eylül ve Ekim aylar› içerisinde Renault STF ekibi ile yap›lan ortak
çal›flmalar ile VSM ve proses ak›fl haritalar› oluflturulmufl, video
analiz yöntemi ile setup ve çevrimlerdeki katma de¤ersiz hare-
ketler tespit edilmifltir.

Oyak-Renault  X98 Denetleme

Oyak-Renault  Monozokuri Ziyareti

Sejong Ziyareti

Genel Müdürümüz Bekir Girgin, Sat›fl Müdürümüz Sarp Heptürk
ve Mühendislik Müdürümüz Selim fiahin Hyundai’nin Türkiye’de
yeni üretece¤i projeleri görüflmek amac›yla Kore’deki lisansö-
rümüz olan Sejong flirketinin üst yönetimiyle toplant›lar yapt›lar.

Renault Sat›nalma Müdürü Gilles Charbonnier Türkiye’de
yapt›¤› önemli tedarikçi firmalara ziyaretler kapsam›nda
Oyak Renault’dan Sn. Gokhan Deniz ve Hakk› Ar›ca ile bir-
likte Matay’a bir ziyarette bulundu. X98 projesi hakk›nda
yap›lan görüflmeler yan›nda, Renault’nun Türkiye’de üre-
tece¤i yeni araç projeleri Orhan Holding üst yönetimiyle
birlikte gerçeklefltirildi.

Oyak-Renault  Üst Düzey Ziyareti

Tofafl Ceo Kamil Baflaran Ziyareti

21.09.2012 günü TOFAfi CEO’su  Sn. Kamil Baflaran  Matay’›
ziyaret ederek üst yönetimimizle mevcut ve gelecekteki
projeler için görüfl al›flveriflinde bulundular.
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‹fl Güvenli¤i ve WCM E¤itimleri

‹fl güvenli¤i ve WCM e¤itimleri tüm çal›flanlar›m›z›n kat›l›m›yla
gerçeklefltirildi.WCM temel ad›mlar, Güvensiz koflul, Güvensiz
ortam ve Ramak kala uygulamalar› ve risk bildirimleri anlat›ld›.

Tofafl Kalitema Son Oturum

Tofafl Kalite Direktörlü¤ünün deste¤i ile birlikte 3 adet Major
Kaizen ve 2 adet Detayl› A3 Planlama faaliyetleri 24.07.2012
tarihinde baflar›yla tamamlanm›flt›r.

Strateji Toplant›s›

2013-2017 y›llar› için  ana ifl hedefleri ve stratejilerimizi
belirledik.  Vizyon ve misyonumuzu tekrar gözden geçirip bu
do¤rultuda gerekli güncellemeleri yapt›k.

EFQM Özde¤erlendirme Toplant›s›

2012 y›l› özde¤erlendirme taoplant›lar›m›z› yapmaya devam
ediyoruz.EFQM kriterlerine göre yapt›¤›m›z özde¤erlendirme
sonucu ç›kan aksiyonlar bizleri daha iyi olmaya zorluyor.

Tofafl WCM Paylafl›m Konferans›

19.06.2012 tarihinde Tofafl’da düzenlenen WCM Paylafl›m Kon-
ferans›nda, firmam›z “Kay›p Analiz Altyap›s›”, Lojisitk Uygu-
lamas›” ve “Tan›ma-Takdir Sistemi” konular›nda ödüle lay›k
görülmüfltür.

Koreli Tedarikçilerin Ziyareti

Sat›nalma ve Lojistik Müdürümüz say›n Aflk›n Körkaya Koreli
baz› tedarikçiler ile Matay’da Toplant› yapt›.Toplant›  s›ras›nda
mevcut durum  ve gelecek dönemdeki yeni olas› iflbirliklerin-
den bahsetti.



Tedarikçi E¤itimi

Her y›l planl› olarak düzenledi¤imiz tedarikçi gelifltirme
e¤itimlerini, bu y›l Kas›m ay› içinde firmam›zda verdi¤imiz bir
günlük e¤itimle gerçeklefltirmifl bulunmaktay›z. Tedarikçi-
lerimizden Ball› Metal, Uzman Kataforez, Norm Civata ve
Çal›fl›rlar Demir-Çelik’ in kat›ld›¤› e¤itimde 5S, Kaizen, ISG,
ÇSG, 8D ve PPAP sunumlar› hakk›nda bilgilendirmelerde
bulunarak, tedarikçilerimizinde kendi firmalar›nda yapacaklar›
çal›flmalarda baflar›l› olmalar› hedeflenmifltir.

Düzenli olarak 3 ayda bir gerçeklefltirilen sürekli iyilefltirme
sunumlar›n›n haziran ay›nda 2. ni düzenledik. Bu sunumda
P263 kaynak hücresi TIE kaizeni çal›flmas›, öneri  ve ifl
güvenli¤i konular›nda yap›lan çal›flmalar sunulmufltur.

2. Sürekli ‹yilefltirme Sunumlar›

3. Sürekli ‹yilefltirme Sunumlar›

Ekim ay›nda 3.sünü düzenledi¤imiz sürekli iyilefltirme sunu-
munda ise PBT ve MCV kaynak hücreleri TIE kaizen çal›fl-
malar›, öneri sistemi ve mevsimsel hastal›klar ile ilgili sunum-
lar yap›lm›flt›r. Ayn› ay içerisinde Karacabey’de yap›lan sürekli
iyilefltirme sunumunda ise delik delme bölgesi 5S çal›flmas› ve
öneri örnekleri sunulmufltur.
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Karacabey

Ulutek’te Kalder Panel E¤itimi

Kalder’in Kalite Personeli Gelifltirme program› kapsam›nda
Sarp Heptürk, Ulutek’te Otomotiv Sektörü ile ilgili e¤itim gören
ö¤rencilere  Strateji e¤itimi verdi.



Yang›n Tatbikat› E¤itimi

2012 y›l› Yang›n tatbikat› tüm personelimizin kat›l›m› ile 14
kas›m 2012 Çarflamba günü Bursa ve Karacabey fabrikala-
r›m›zda yap›ld›. Dergio¤ullar› fiirketinden Erhan Semiz yang›n
hakk›nda bilgiler vererek  yang›n tüplerinin kullan›m› ile ilgili
tatbiki yönetti.

Matay  olarak Autemechanica 2012 Moskova fuar›na kat›ld›k.
Sat›fl Müdürümüz Sarp Heptürk ve Sat›fl Sorumlumuz ‹smail
Çelik firmam›z› temsil ettiler. Fuarda kat›l›mc›lara , firmam›z›
tan›tt›lar ve yeni iflbirlikleri için görüflmeler gerçeklefltirdiler.

Bu Seneki Stajyerlerimizi U¤urlad›k

Her y›l oldu¤u gibi bu y›lda stajyerlerimizi, konusunda uzman
çal›flanlar›m›z taraf›ndan yetifltirerek u¤urlad›k. Bundan
sonraki yaflamlar›nda baflar› ve mutluluklar diliyoruz.

Kayapa ‹lkö¤retim Okulu Çevre E¤itimi

2012 y›l›n›n ilk faaliyetini Bursa Kayapa ilkö¤retim okulunda
May›s ay›nda  ‹lkö¤retim ö¤rencilerine Çevre e¤itimi vererek
onlar›n çevreye duyarl› bireyler olmalar› için bilgilendiredik.
Genel Müdürümüz Bekir Girgin'in çevre bilinci ile ilgili
konuflma yapt›¤› programa Kalite Müdürümüz Gonca T›knaz,
okul yöneticileri , çal›flanlar› ve ö¤renciler ile Matay çal›flanlar›
kat›ld›.
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Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndan
esintilerle dolu flehir “‹znik”

Her ad›mda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun varl›¤›na flahit
olaca¤›n›z flirin ilçemiz ‹znik’e 30 Eylül tarihinde  bir gezi
düzenledik.  Dolu dolu geçen, tarihimizin her an hissedildi¤i
ilçemizi ziyaret etmenizi ve özellikle geliflmifl olan çinicili¤i
tan›man›z› , çiniciler çarfl›lar›n› gezmenizi ve göl kenar›nda bir
çay içerek yorgunlu¤unuzu atman›z› öneririz.

Autemechenica Fuar›



Yak›nlar›n› Kaybeden Çal›flanlar›m›z

Evlenen Çal›flanlar›m›z

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z

Abdullah Çimen – Selin Çimen / Ferhat Okumufl –
Ümmügülsüm Okumufl / Hüseyin Akkan – Buket Ekkan
Yusuf Öncü – Tu¤ba Öncü / Serdar Gani – Hümeyra Gani
Recep Seymen – Esra Seymen / Serkan Azak – Gonca Azak
Ender Turgut – Meltem Turgut

Yeni çiftimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Ergün Arg›n ( Babas› ) ve Recep Zeybek ( Abisi )

Yak›n›n› kaybeden çal›flan›m›za baflsa¤l›¤› ve sab›rlar dileriz.

Sarp Heptürk - Erkek, Nasuh Yaman – Erkek, Metin Toktafl –
Erkek, U¤ur Dereli – K›z, Bilal Onart – Erkek, Hüseyin Da¤delen
– Erkek, fiükrü Alio¤lu – K›z, Mehmet Gürden – Erkek
Mehmet Tosun – K›z, Necmi Oruç – K›z, Ceyhun Yavafl – K›z
Hüseyin Pir – Erkek, Engin Temel – K›z, Nedret Dönmez – K›z
Harun Akda¤ – K›z, ‹smail Kaçar – K›z, Hakan Y›ld›z – Erkek
Onur Vidin – K›z, Cüneyt Demir – K›z/Erkek

Gözlerini dünyaya açan miniklerimize anneleriyle ve
babalar›yla mutlu bir gelecek diliyoruz.

Herkes taraf›ndan genelde merak uyand›ran güzel ilimiz
Nevflehir’e 16-17 Haziran tarihlerinde  gezi düzenledik.
Belki de yeryüzündeki en güzel do¤al oluflumlar›
peribacalar›n›n ve tarihin derin hissedildi¤i yap›lar›yla içiçe
olan Kapadokya bölgesini doyas›ya gezdik. Rehberlerimiz
eflli¤inde öyle güzel fleyler ö¤rendik ki... Mesela, bu isim
geçmiflte bölgede kurulmufl olan Kapadokya Krall›¤›'ndan
geldi¤ini,  Onun da eski isminin Katpatuka oldu¤unu, bunun
da Pers dilinde  Güzel Atlar Ülkesi manas›na geldi¤ini...
Tarihi birebir yaflamak ve o do¤al güzelliklerin tad›n›
ç›karmak için sizlerinde yolununuzun Nevflehir’den geçmesi
dile¤imizle... Unutmadan flarap mahzenlerini  gezmeyi ve
sütlü kabak çekirde¤i almay› da ihmal etmeyin.

Bu y›l 6.s›n› düzenledi¤imiz Masa Tenisi Turnuvas›nda zorlu
maçlar›n ard›ndan U¤ur Ifl›l'› 3-2 yenen Ergün Arg›n 2012 y›l›n›n
flampiyonu oldu .
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Güzel Atlar Ülkesi  “Kapadokya” 6.Masa Tenisi Turnuvas›
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Matay olarak sürekli iyilefltirme çal›flmalar›na 1998 y›l›nda
kaizen çal›flmalar› ile bafllad›k, günümüze kadar gelen bu
süreçte, öneri sistemleri, yal›n üretim ve 6 Sigma gibi birçok
araçlar kulland›k ve kullanmaya devam ediyoruz. 2009 y›l›na
geldi¤imizde ise Tofafl’›n deste¤i ile, süreçlere yeni bak›fl aç›lar›
ile yaklaflmam›z› sa¤layan, her alanda kapsaml› çal›flmalar›n
yürütüldü¤ü “WCM – World Class Manufacturing” yani “Dünya
Klas›nda Üretim” ile tan›flt›k.

WCM-World Class Manufacturing – Dünya Klas›nda Üretim;
kalite, maliyet, teslimat alanlar›nda rekabet gücümüzü art›ran
iyilefltirme faaliyetlerinin planlamas›, do¤ru veri analizleri
yap›larak bu yöntemlerin uygulanmas› ve en önemlisi bu
faaliyetleri gerçeklefltirirken, çal›flanlar›n kat›l›m›n›, geliflimini ve
ifl güvenli¤i gibi hayati konular› da göz önünde bulunduran,
topyekün bir iyilefltirme metodolojisidir. WCM faaliyetlerinde
teknik konularda görev al›p iyilefltirme faaliyetlerinde bulunan 10
farkl› teknik ekibin yan›nda, bu ekiplere yönetimsel aç›dan
gerekli deste¤i sa¤layacak 10 farkl› yönetimsel bafll›k da
bulunmaktad›r.

WCM’i di¤er yaklafl›mlardan farkl› k›lan en önemli özelli¤i,
kay›plar› her alanda  önceliklendirip, iyilefltirme projelerinin
planlanmas› ve yürütülmesini gerçeklefltirirken, odak noktas›na
insan› koymas›d›r. WCM’de çal›flan geliflimini gerek genel
gerekse de operasyonel anlamda gelifltirmeyi ve ihtiyaçlara göre
yetkinlik seviyelerini yükseltilmeyi amaçlayan bafll› bafl›na bir

Matay’da WCM Faaliyetleri Ozan BUYRUK
WCM Sorumlusu

ekip kurulmufltur. Ayn› zamanda ifl güvenli¤i ekibi ile beraber
fabrikadaki güvensiz hareket ve koflullar›n iyilefltirilmesini,
risksiz bir çal›flma ortam› sa¤layarak oluflabilecek ifl kazalar›n›n
önüne geçmeyi amaçlar.

Matay’›n WCM yolculu¤unda h›zl› bir flekilde yol almas›n›n en
önemli sebeplerinden biri de iflletme bünyesinde y›llar içerisinde
oluflturulmufl güçlü bir sürekli iyilefltirme felsefesinin
varolufludur. Firma bünyesindeki sürekli iyilefltirme çal›flmalar›,
3 ayl›k zaman periyotlar›nda yap›lan sunumlar ile tüm
çal›flanlar›m›zla paylafl›lmaktad›r. Ayn› zamanda etkin bir flekilde
iflleyen öneri sistemimiz ile tüm çal›flanlar›m›z›n bu faaliyetlere
kolay ve h›zl› bir flekilde kat›lmas› hedeflenmektedir. Sonuç
olarak, süregelen bu felsefe sayesinde, mevcut yetiflmifl
personel, WCM gerekliliklerine h›zl› bir flekilde cevap verebilmifl,
WCM’in ihtiyaç duydu¤u deste¤i etkin bir flekilde sa¤lam›flt›r.

WCM bir de¤iflim yönetimi sürecidir,bu de¤iflim de TOFAfi’›n
deste¤i kesinlikle yads›namaz, verimli bilgi al›flverifli ve ayn›
zamanda yönetsel liderlerimizin WCM’e kendilerini adam›fl
olmalar›, uygulanan metotlar›n tüm çal›flanlar›m›z taraf›ndan
benimsenmesi ve h›zl› bir flekilde fabrika geneline yayg›nlafl-
t›r›lmas›, akabinde uygulanan metotlar›n performans
göstergelerinde yaratm›fl oldu¤u iyileflmeler, WCM’e olan
yaklafl›m› ve onu anlama iradesinin zaman içerisinde nas›l bu
kadar h›zl› geliflti¤inin somut nedenleridir.
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Türkiye Fuar› Nikolai Merkushkin Denetleme
Kurulu toplant›s›

"1. Meksika-Türkiye ‹hracat üretim Fuar›, 3-6 Ekim 2012
tarihleri aras›nda 30 farkl› sektörden 86 Türk firmas›n›n
kat›l›m› ile Türkiye büyükelçili¤i ve istanbul ticaret ve sanayi
odas› önderli¤inde Meksika’n›n merkezinde düzenlendi.

Fuar boyunca,  kat›l›mc›lar› ve Meksikadaki Türk
yat›r›mc›lar›n› bir araya getiren bir panel düzenlendi. Bu
panele Orhan Holding’i temsilen Türkiye büyükelçili¤i
taraf›ndan Nobel automotive Meksika operasyonlar müdürü
Murat Akman davet edildi. Murat Akman,  Meksika ile ilgili
deneymlerini paylaflt› ve kat›l›mc›lar›n sorular›n› cevaplad›.

Türkiye ve Meksika’n›n co¤rafi ve kültürel yap›s› aras›nda bir
benzerlik oldu¤u ve iki ülkenin bu kadar yak›nl›k göstermesi
dolay›s› ile ticari iflbirli¤i anlam›ndada en yüksel potansiyel
yakalayabilece¤i tüm kat›l›mc›lar taraf›ndan kabul edildi.

Nikolai Merkushkin Denetleme
Kurulu toplant›s› 18 Aral›k 2012
Sal› Samara Bölgesi SEZ
"Tolyatti" de düzenledi, Vali
Nikolay Merkushkin Özel
Ekonomik Bölgesi "Tolyatti"
Gözetim Kurulu toplant›s›na
baflkanl›k yapt›. ‹fl planlar›
toplant›ya kat›lan iki japon
firmas› ve bir türk firmas›na
sunuldu. Ekonomik Kalk›nma
Rus Bakanl›¤› sanayi bölgeleri

ile ilgili Uzman Konseyi sonraki toplant›da nihai onay için
anlafl›ld›.

Türk Orhan Holding A.fi. otomotiv parçalar› üretiminde
uzmanlaflm›flt›r. 2011 y›l›ndan bu yana yak›t üretimi alan›nda
uzmanlaflm›fl olan flirket flimdi Togliatti kiralanan
tesislerinde SEZ "Tolyatti" de LLC "Nobel Automotive Rusia",
olarak faaliyetlerine devam etmeyi planl›yor. fiirket motor
parçalar› için, tekloomyvateli, esnek kablolar, koltuk, yaylar
yak›t üretmeyi hedeflemektedir..

Otomotiv parças› üretecek olan "HI-LEX RUS" ve OOO
"TOYOTA ATSUMITEK TSUSE RUS  iki japon firmas› bu proje
için haz›r. Bu üç yat›r›m›n amac›, AvtoVAZ», Renault, Nissan,
FORD, Toyota, Mitsubishi gibi Ruya araç fabrikalar› için
parça üretimi lokalizasyonunun bir parças› olarak çal›flmak

Toplant›da, Nikolai Merkushkin projenin buna ek olarak
Samara bölgesini de etkilemek oldu¤unu dile getirdi ve
bunun sonucunda 660 yeni istihdam yaratacak. "
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Aram›za Yeni Kat›lanlarNobel Automotive Romanya
Yal›n Üretim Uygulamalar›

Fabrikam›zda Yal›n Üretimle ilgili düzenli bir e¤itim uygulamas›
gerçeklefltirilmifltir. Bu e¤itim günlük faaliyetlerimiz aç›s›ndan
sürekli bir geliflim elde edilmesini ve afla¤›daki hedefleri
içermektedir:
• Yal›n ölçümlerin kayb›n elimine edildi¤i bir çal›flma kültürü
oluflturulmas›n› nas›l destekledi¤inin anlafl›lmas›;
• Yal›n Süreç Ak›fl Analizi ve De¤er Ak›fl Haritas› (VSM) ile gerçek
geliflim f›rsatlar›n›n nas›l tan›mlanaca¤›n›n anlafl›lmas›;
• Kayb›n elimine edilmesi yoluyla sistemdeki süreçlerin
gelifltirilebilmesi ve maliyetin düflürülebilmesi için de¤ifltirilmifl
uygulamalara ihtiyaç duyuldu¤unun anlafl›lmas›.
Bu e¤itim temeli afla¤›da belirtilen destekleyici konulardan
almaktad›r:
• Yal›n Üretim sisteminin kilit yönleri – Yal›n ifllem felsefesi;
• Kay›p–Üretim bölümünde kay›plar›n belirlenmesi ve azalt›lmas›;
• 5S ve Görsel Yönetim;
• Süreç standardizasyonu;
• Yal›n Üretim ölçümleri;
• Yal›n Süreç Ak›fl Analizi ve De¤er Ak›fl Haritas› (VSM);
Hedef Grup: Mühendislik, Üretim, Kalite, Lojistik, Bak›m & Yal›n
süreçleri kullanan tüm üyeler.

Nobel Automotive Kore bünyesine yeni kat›lan çal›flanlar›m›z
‹dari Müdür Henry Wang’a, Üretim Müdürü Thomas Kin’e ve
Üretim Mühendisi Arnold Seo’ya hoflgeldiniz diyoruz. Yeni
görevlerinde hepsine bol flans diliyoruz.

Nobel Automotive olarak; Yeni
global ticari geliflim müdürümüz
Duncan Brown’a Yeni global emtia
müdürümüz Oliver Favier’e
Muhasebe müdürümüz Olivier
Lebecq’a Hep birlikte hofl geldiniz
diyor ve yeni görevlerinde
baflar›lar diliyoruz.

Yeni istihdamlar/‹fl Tan›m›/‹fle Al›nma Tarihi
-Oproiu Cristina (Muhasebeci) 12/09/2012;
-FrincuSerban (Lojistik Görevlisi) 16/10/2012;
-Rizea Florin (Bak›m Teknisyeni) 29/10/2012;
-Ene Marius (Mühendis) 29/10/2012.

Bak›m Bölümümüzde görev alan Romanyal› meslektafl›m›z
Narcis Voican Endonezyal› Fanny Holoang ile muhteflem bir
dü¤ün ile dünya evine girdi. Yeni çiftimiz dü¤ünde göz
kamaflt›rd› ve sonras›nda mükemmel bir partiye imza att›.
Kendilerine mutluluklar diliyor ve birlikte uzun ve mutlu bir
yaflam temenni ediyoruz.

Campulung’da Dü¤ün

Duncan Brown Olivier Lebecq

Campulung ‹K Haberleri

Henry Wang Thomas Kin Arnold Seo

Kalite

Maliyet

H›z
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Mexico esnek üretim hatt›nda
takt süresinin ritmine uygun
CHAKU–CKAKU uygulamas›na bafllad›

Bu y›l Chaku-Chaku (Yükle-Yükle anlam›n› tafl›yan Japonca
sözcük) kavram› ile esnek üretim hatt›n› bir pilot uygulama
hücresinde birlikte uygulama karar› ald›k. Bu amaçla bir
hidrolik Direksiyon hatt› (Lambda Dönüfl) üretim hücresi
seçilmifltir. Hedeflerimiz:
1. PPH’yi (saatlik üretim miktar›) muhafaza etmek suretiyle
takt süresine ba¤l› olarak operator say›s›n›n art›r›l›p
azalt›labilece¤i bir üretim hücresi oluflturmak ve
2. Belirli bir parçay› chaku-chaku yöntemiyle üretmektir, yani
operator uygun bir flekilde düzenlenmifl bir hücrede yüklemeyi
yapmakta, süreci yürütmekte, parçay› üretim hatt›ndan
almakta ve parça ile birlikte bir sonraki iflleme geçmektedir.
Bu üretim hatt› halihaz›rda A, B ve C konfigürasyonunda yani
s›ras›yla 1, 2 ve 3 kifliyle çal›flmaktad›r. Bu çal›flma yöntemi
kalite, ergonomic ve üretkenlik aç›s›ndan iyi sonuçlar elde
etmemizi sa¤lam›flt›r. Neden? Kalite ba¤lam›nda tek parçal› ifl
ak›fl›na sahip olmam›z nedeniyle kusurlar› zaman›nda fark
edebilmekteyiz. Önceden makineler aras›nda çok say›da yar›
mamul ürün (WIP) bulunmaktayd› ve bu durum çok say›da
kusurlu parça üretilmesine ve bu parçalar›n yeniden
ifllenmesine ya da hurdaya ç›kart›lmas›na neden olmaktayd›.
Üretkenlik ba¤lam›nda, art›k yar› mamul ürün üretmek yerine
mamul ürün üretimine odaklanabildi¤imiz için saatlik üretim
miktar›n›n artmas› sa¤lanm›flt›r. Devams›zl›k gibi bir sorunla
karfl›laflt›¤›m›z günlerde vardiya amiri saatlik üretim
miktar›nda herhangi bir azalma yaflanmadan üretim
yap›labilmesini sa¤layacak konfigürasyonu belirlemektedir.
Ergonomi ba¤lam›nda çal›flanlar üretim hücresine sürekli
olarak girip ç›kmakta ve ellerinin farkl› hareketler ile
çal›flmas›n› sa¤layabilmektedirler. Önceden bu kifliler vardiya
boyunca ayakta durarak ellerini hep ayn› hareketle
çal›flt›rmaktayd›lar ve bu durum da kas atrofisine neden
olmaktayd›.
Bu sistemin yönetilebilmesi için afla¤›daki hususlar›n göz
önünde bulundurulmas› gerekmektedir:
1. Ço¤ul beceriye sahip çal›flanlardan oluflan bir ekip (Bu
ekipte yer alan çal›flanlar›n üretim hücresinde gerçeklefltirilen
tüm ifllemler hakk›nda bilgi sahibi olmalar› gerekmektedir).
2. Dengeli bir üretim hatt›.
3. Yar› otomasyonlu süreçler.
4. Her bir konfigürasyon için ifl yükünü ve süreç s›ras›n›
gösteren standart bir form.

Kaizen
Alan: PAS
Tarih: fiubat 2012
Üretim Hatt› Lambda Dönüfl Ürün: 22847737
Ekip Üyeleri:
Lourdes Mendez Üretim, Minerva Herera Üretim, Cinthya
Barajas Üretim, Flor Gaspar Üretim, Juana Galicia Üretim,
Yolanda Villeneuve Üretim, Irais Gonzales Hemflire, Patricia

Castro Hemflire, Edgar Bucio Mühendislik, Victor Martinez
Bak›m, Gerardo Zarate Yal›n Üretim
Hedef:
1. Presleme sürecinde yeniden ifllemeye tabi tutulan ürün
say›s› azaltmak.
2. Tek parçal› ifl ak›fl› uygulamak.
3. Esnek bir üretim hatt› elde etmek (1, 2 ve 3 kiflilik).
4. Üretkenli¤i art›rmak.
Önce / Sonra  WIP miktar›: 30 birim Tek parçal› ifl ak›fl›
‹lk mamul ürün 1282 saniye sonra elde edilmektedir.
Döngü süresi: 84 s PPH: 44
‹lk mamul ürün 67 saniye sonra elde edilmektedir.
Döngü süresi : 67 s PPH: 55
Preste yeniden iflleme : % - 95

Bu projeden elde edilen sonuçlar afla¤ıda ve yanda Kaizen
formunda yer almaktad›r:

Görev

Çal›flanlara yal›n üretim
tekniklerinin ö¤retilmesi

Üretim hatt›n›n
dengelenmesi

Yerleflim plan›n›n yeniden
tan›mlanmas›

Sorumlusu

Ekip

Ekip

Ekip

Bafllang›ç tarihi

02-3-2012

02-3-2012

02-5-2012

Bitifl tarihi

02-7-2012

02-8-2012

02-8-2012



21

Bir sonraki ad›mda neler yap›lmal›? Amac›m›z, en uygun
bölümler olan hidrolik direksiyon ve metal aksam
bölümünden bafllamak suretiyle bu sistemi fabrika
genelinde yayg›n olarak kullanmakt›r.

Son olarak Kaizen formunda isimleri belirtilen ve gayretli
çal›flmalar› ile bu projenin olumlu sonuç vermesini
sa¤layan tüm ekip üyelerine teflekkür ederim. Bu konu
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için intranetimize
yükledi¤imiz videolar› seyredebilirsiniz.

(Lean Manufacturing folder – Yal›n Üretim klasöründe)

Gerardo Zarate / Yal›n Üretim Mühendisi.

De¤er Ak›fl fiemas› Çal›fltay›

Yal›n Üretim Dan›flman› Say›n Cüneyt Tosyal› 2012 y›l› Ekim
ay›nda Nobel Automotive S.L.P. Mexico’yu ziyaret etmifltir.
Bu ziyaretin temel amaçlar›, üretim tesisimizi yak›ndan
tan›mak, bir Yal›n Üretim De¤erlendirmesi

gerçeklefltirmek ve bir De¤er Ak›fl fiemas› çal›fltay› ile bir
Kaizen çal›fltay› gerçeklefltirmekti.
Bu çal›fltay Nobel Company in S.L.P. üretim tesisinde
gerçeklefltirilen ilk De¤er Ak›fl fiemas› çal›fltay› olma
özelli¤i tafl›maktad›r. Peki ama De¤er Ak›fl fiemas› (VSM)
nedir? Bildi¤imiz üzere, De¤er Ak›fl fiemas› (VSM) bir
flirkette, müflterinin siparifli verdi¤i andan itibaren, ilgili
ürünün müflterinin tesislerine teslim edildi¤i ana kadar
gerçekleflen tüm süreçlerin “Bir sayfal›k özetini” ç›kartmak
amac› ile kullan›lan bir yal›n üretim tekni¤idir. Bu fleman›n
amac› ürünün üretilmesi ve müflteriye sevk edilmesi için
gereken De¤er Katan tüm süreçlerde malzeme ve bilgi
ak›fl›n› resmetmektir. De¤er Ak›fl fiemalar› ürünlerin
üretilmesinde ve sevkinde kullan›lan, De¤er Katan ve
De¤er Katmayan (At›klar-MUDA) tüm süreçleri
belgelendirmek amac› ile oluflturulmaktad›r.

‹ki günlük VSM analizi s›ras›nda afla¤›da belirtilen ifllemler
gerçeklefltirilmifltir:

1. Farkl› uzmanl›k alanlar›ndan afla¤›da belirtilen kiflilerin
yer ald›¤› bir ekip oluflturulmufltur:

Luz Uresti Üretim Amiri
Daniel Zarate Üretim Amiri
Marco Diaz Üretim Amiri
Manuel Guevara Sevk Amiri
Claudia Sugey Kalite Denetçisi
Daniel Silva Üretim Mühendisi
Victor Martinez Bak›m Müdürü 
Adriana Cervantes Yal›n Üretim Mühendisi
Gerardo Zarate Yal›n Üretim Mühendisi
Murat Akman Operasyon Müdürü
Cuneyt Tosyali Küresel Yal›n Üretim Koordinatörü
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2. Cüneyt Tosyal› taraf›ndan teorik ve pratik VSM e¤itimi
verilmifltir.

3. Hedef ürün belirlenmifltir: Bu e¤itim için Hidrolik
direksiyon ailesine ait bir ürün olan 22912855 (Lambda Bas›nç
Hatt›) seçilmifltir.

4. Güncel durumu yans›tan De¤er Ak›fl fiemas›
oluflturulmufltur: Bu aflamada süreçlerin birbirleri ile iliflkileri,
bilgi ve ürün ak›fl›, stok miktar› ve süreçlerde oluflan üretim
at›klar› tespit edilmifltir.

5. Hedeflenen durumu tans›tan De¤er Ak›fl fiemas›
oluflturulmufltur: Hedefler belirlenmifl ve de¤er katacak
süreçler için gereken yal›n üretim teknikleri tespit edilmifltir.

6. Hedeflenen De¤er Ak›fl fiemas›n› Güncel De¤er Ak›fl
fiemas›na yans›tacak bir eylem plan› oluflturmak.

Bu plan çerçevesinde gerçeklefltirilecek temel faaliyetler
afla¤›da  aç›klanmaktad›r:

• Alt ürün gruplar› ve mamul ürünler için kanban sistemleri
oluflturmak.
• Metal aksam bölümünde üretim hücreleri oluflturmak.
• Metal aksam bölümünü hidrolik direksiyon bölümüne tafl›mak.
• Üretim montaj hatt›nda tek parçal› ürün ak›fl› oluflturmak.
• Ham madde stokunu azaltmak.

VSM haz›rlaman›n ve düzenlemenin yan› s›ra stoklar›n üretim
hatt›nda oynad›¤› rolü yani daima yar› mamül ürün miktar›n›
azaltmaya odaklanmam›z gerekti¤ini ö¤rendik. Bundan sonraki
ad›m›m›z plastic ürün ailesi için bir VSM haz›rlamak olacak.

Kaizen 1205-PAS

Yal›n Üretim Dan›flman› Say›n Cüneyt Tosyal› 2012 y›l› Ekim
ay›nda Nobel Automotive S.L.P. Mexico’yu ziyaret etmifltir.
Bu ziyaretin temel amaçlar›, üretim tesisimizi yak›ndan
tan›mak, bir Yal›n Üretim De¤erlendirmesi gerçeklefltirmek
ve bir De¤er Ak›fl fiemas› çal›fltay› ile bir Kaizen çal›fltay›
gerçeklefltirmekti.

VSM eylem plan› kapsam›nda Hidrolik Direksiyon
bölümünde bir Kaizen çal›fltay› gerçeklefltirdik. Bu çal›fltay
s›ras›nda yal›n üretim teknikleri, süreç sürelerinin
kaydedilmesi, de¤er katmayan ifllerin devre d›fl›
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Konsept

Alan

Yar› mamul ürün

Döngü süresi

PPH (saatlik üretim miktar›)

Üretkenlik

Önce

88m2

300 parça

180s

13.3

%85

Sonra

44m2

Tek parçal› ak›fl

163s

22.1

%85

Görev

Yerleflim plan›n›n

yeniden tan›mlanmas›

Üretim hatt›n›n dengelenmesi

Manuel olarak çal›flan kesme

makinesinin otomasyona

geçirilmesi

Damgalama sürecinin

otomasyona geçirilmesi

Sorumlusu

Ekip

Ekip

Alfonso
Sanchez

Alfonso
Sanchez

Bafllang›ç tarihi Bitifl tarihi

17.10.2012

18.10.2012

18.10.2012

18.10.2012

18.10.2012

19.10.2012

19.10.2012

19.10.2012

b›rak›lmas›n› sa¤layan Yamuzami ifl dengeleme çizelgeleri
ve ifl ak›fl›n›n analiz edilmesini sa¤lamak amac› ile
kartondan yap›lan makine maketlerinin kullan›m› ve
yerleflim plan›n›n yeniden tan›mlanmas› konular›nda e¤itim
verilmifltir. Sorunlarla mücadelede farkl› bak›fl aç›lar›ndan
faydalan›lmas› büyük bir önem tafl›d›¤›ndan, bu faaliyetler
farkl› uzmanl›k alanlar›na sahip kiflilerden oluflan çal›flma
grubuna uygun bir flekilde entegre edilmifltir.

Bu çal›fltay afla¤›da özetlenmifltir:
Dan›flman: Cüneyt Tosyal›
Lider: Gerardo Zarate
Bölge: PAS
Üretim Hatt› Lambda Bas›nc›
Ürün: 22912855
Tarih: 17 Ekim – 19 Ekim 2012
Önce Sonra Kullan›labilir alan
Ekip üyeleri:
Hedef:Üretkenli¤i art›rmak ve yar› mamül ürün miktar›n›
azaltmak

Son olarak zaman ay›rd›klar› ve fikirleriyle ve
uygulamalar›yla katk›da bulunduklar› için operatörlere,
teknisyenlere ve mühendislere, danıflman olarak de¤erli
bilgilerini bizlerle paylafltı¤ı için de Sayın Cüneyt Tosyalı’ya
teflekkür ederiz.

Sonuçlar:

Eylem Plan›:
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Heijunka-Üretim Dengeleme Yasemin TAfiPINAR Üretim Müdürü
Nobel Automotive  / Orda Otomotiv A.fi
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Kaplama

AMBAR
Yarı Mamul

Super Market
CNC

Montaj Hücre

Uç fiekil Verme
Brazing

AMBAR
Bitmifl Ürün

Super Market

Siparifl

Sevk

Boru Kesme

MÜfiTER‹

Bitmifl Ürün

Yarı Mamul 1

Sinyal Kanbanı

Yarı Mamul 2

Malzeme Hareketi

Çekme Sinyali-Haftal›k

Sevk
Siparifl

Çekme Sinyali-Günlük
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Heijunka çekme sistemi üzerine kurulmufl müflterinin sat›n
ald›¤› ürünü üretmek mant›¤›na göre tasarlanm›fl bir Yal›n
Üretim Sistemi uygulamas›d›r.
Heijunka uygulamalar›na geçmeden önce yal›n üretim
uygulamalar›nda belli bir yol kadedilmifl olmas› önemlidir.
Orda da Heijunka uygulamas›na geçilmeden önce Yal›n
araçlar›yla alakal› afla¤›daki çal›flmalar yap›lm›flt›r.

YALIN ÜRET‹M S‹STEM‹NE GEÇ‹fi ÇALIfiMALARI
Öncelikle tüm üretim tek parça ak›fl›na uygun hale getirilmifl ve
birbiriyle ayn› ak›fl içerisinde çal›flan birimler bir araya
getirilerek yal›n üretim hücreleri oluflturulmufltur.
Tüm hücreler TACT TIME a göre dengelenmifl alternatif balans
diyagramlar› haz›rlanm›fl ve performans panolar› oluflturularak
hücre sorumlulular›n›n takibine verilmifltir.

• Tüm yal›n hücrelerin önlerine çift kutu kanban mant›¤›na
göre çal›flan arkas› koridor taraf›na bakan,örümceklerin hücre
içlerine girmeden rahatl›kla yükleme yapabilecekleri,hücre
sorumlular›n›n da raf›n ön k›sm›ndan rahatl›kla tüketim
yapabilecekleri komponent kanban raflar› kurulmufltur.

• Çizilen De¤er Ak›fl Haritalamaya göre müflteri ihtiyac›na göre
miktar› belirlenmifl süpermarketler iç ak›fla uygun olacak
flekilde tüketim noktalar›na yerlefltirildi ve FIFO sistemine göre
yar› mamül üretimleri ve stok alanlar› sabitlendi.

HEIJUNKA UYGULAMALARI

Heijunka uygulamas›n›n temel hedefi müflteri taleplerindeki ani
de¤iflimlerin üretim üzerindeki olumsuz etkilerini tamamen
ortadan kald›rmak veya en aza indirmektir. Böylece do¤ru
dengeli, düzenli, ritmik üretim ile verimlili¤i en üst seviyelere
ç›kararak ve katma de¤eri art›rmakt›r.
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SEV‹YELEND‹RME VE ÇEKME

• Müflteri talebindeki de¤iflkenli¤in üretim proseslerine
yans›mas›n› engelleyecek flekilde üretimi planlamak
• Üretim partilerini olabildi¤ince küçültmek
• Belirli bir zaman diliminde tüm ürün tiplerinden az
miktarlarda üretmek
• Mümkün oldu¤unca ayn› üretim modelini tekrarlamak
• Proseslerin birbirini tetiklemesini sa¤lamak

Hangi ürünler için bitmifl ürün süpermarketi kuraca¤›z,
hangilerini ise do¤rudan onaylanm›fl siparifle göre üretece¤iz ?

Karar matrisindeki 3a seçene¤ine karar verildi ve kar›fl›k
çekme sistemi uygulamaya al›nd›.

SEÇENEK

1. Tüm ürünleri
(A,B,C) bitmifl ürün
süpermarketinde tut. Sto¤a
üretim yap.
Replenishment Pull System
Yenilemeli Çekme Sistemi

2. Hiç bitmifl ürün sto¤u
tutma ve talebe göre
üretim yap.
Sequential Pull System
S›ral› Çekme Sistemi

3a. Sadece C’leri stokta tut
ve A ile B’yi günlük talebe
göre üret.
Mixed pull system
Kar›fl›k Çekme Sistemi

3b. A ve B’yi bitmifl ürün
süpermarketinde tut ve C’yi
siparifle göre yar› mamul
süpermarketinden alaca¤›n
parçalarla üret.
Mixed pull system
Kar›fl›k Çekme Sistemi

ARTILARI

Talep halinde k›sa
sürede tüm ürünler
sevk edilebilir.

Daha az stok ve
maliyet

Daha az stok

Kabul edilebilir stok
seviyesi

EKS‹LER‹

Tüm ürünler için
stok tutma maliyeti
ve fazla yer iflgali

Yüksek süreç
yeterlili¤i ve k›sa
üretim ak›fl süresine
ihtiyaç duyulur

Kar›fl›k üretim
becerisi ve günlük
dengeli talep
da¤›l›m› gerektirir

Kar›fl›k model
üretim becerisi ve
C’ler için görsel
kontrol

KARAR MATR‹S‹

• Yal›n Üretim sistemine göre üretim program› / çizelgesi tüm
üretim birimlerine gönderilmemelidir.
Sadece bir prosese gönderilmeli (Pacemaker proses) ve di¤er
üretim prosesleri Pacemaker prosesle ba¤lant›l› olarak neyi, ne
zaman, ne kadar üreteceklerini ö¤renmelidirler.

ORDA HEIJUNKA UYGULAMALARI

Öncelikle tüm hücrelerin kapasite planlar› oluflturularak her
gün her vardiya nekadar üretim yapmalar› gerekti¤i
belirlenerek üretim dengelendi.

Pacemaker prosesler belirlendi bu noktalara HEIJUNKA
panolar› koyuldu.Bitmifl ürün için aç›lan tüm ürün ifl emirleri
s›ralanm›fl kutulara dizilerek planlamayla ilgili olan bilgi ak›fl›
kolay, anlafl›l›r ve görsel hale getirildi.

Üretim Kontrol

Proses 3Proses 2Proses 1

C ürünleri

FIFO FIFO

OXOX

A ve B  ürünleri

IN
Müflteri

Ç
EK

M
E 

S‹
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EM‹RLER‹

PLANLANAN
GÜNLER

VARD‹YA ZAMAN
D‹L‹MLER‹

HEIJUNKA PANOSU
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Baflar›;  çal›flmak, s›k›nt› çekmek, güçlüklere gö¤üs germek,
yorulup emek harcamak, u¤rafl›p didinmektir. ‹steyerek can›
gönülden yap›lan bütün ifllerde baflar› oran› ve verimlilik
artar. Hemen pes edip, bafllad›¤›m›z ifli yar›da
b›rakmamal›y›z. ‹flimizi yaparken önümüze ç›kacak engelleri
aflmak kolay olmayacak elbette. Unutmayal›m ki en önemli
baflar›lar, en zor engelleri aflarak elde edilir. Ben bu ifli
baflaraca¤›m demek hedefe varmakta ciddi bir aflamad›r.
Her konuda kendinize güvenmeli, baflar›l› olaca¤›m›za
öncelikle inanmal›y›z.

Automechanika Moskova 2012

27 - 30 A¤ustos 2012 tarihleri aras›nda, Moskova / Rusya 'da
düzenlenen Automechanika Moscow 2012 powered by MIMS
Fuar›'na Nobel Automotive Türkiye Orhan Holing’e ba¤l› di¤er 3
firmayla beraber kat›l›m gerçeklefltirmifltir. Bu kat›l›m›n yeni ifl
ba¤lant›lar› bulmada Orhan Holding için büyük baflar›
getirece¤ini umuyoruz.

Toyota Boshoku’dan en iyi tedarikçi ödülü

Çal›flanlar›m›zda firmam›zda özverili çal›flma ,kaliteli üretim
devam etti¤i sürece, müflterilerimizden ödüller gelmeye
devam edecektir. Örne¤ini geçen hafta Toyota Boshoku
Türkiye firmas›ndan ald›¤›m›z Kalite ödülünü gösterebiliriz.
Orda firmas› Toyota Boshoku fiemas›ndan en iyi tedarikçi
ödülü alm›flt›r. Ödülümüzü firmam›z› temsilen direktörümüz
Sn.Hakan Doyran alm›flt›r.
Biz bu düflünceyle çal›flmaya devam etti¤imiz sürece Nobel
Otomotiv, Otomotiv Yan sanayisinde zirvede yer almaya
devam edecektir.

Pikni¤imizi Çal›flanlar›m›z ve ailelerinin kat›l›m›yla  Kestel
fielale Do¤a Restaurant  da  gerçeklefltirdik.
 Güzel manzarada  Keyifli sohbetlerle  yenilen yemeklerin
ard›ndan ,    çeflitli oyunlarla renklendirdi¤imiz pikni¤imizde
e¤lenceli zaman geçirdik. Havuzda canl› bal›k tutma
yar›flmam›z e¤lenceli görüntülere sahne oldu. Heyecanl›
bekleyiflle  gerçeklefltirdi¤imiz çekiliflle çal›flanlar›m›za
hediyelerini da¤›tarak, e¤lenceli oyunlar›m›za devam ettik.
Tatl› yorgunluk ve keyif içinde bir baflka yolculukta
görüflmek üzere  günü tamamlad›k.

Piknikteyiz...
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Aram›za Yeni Kat›lanlar

Özcan Yi¤it

28/02/1984  do¤umlu olup Dokuz Eylül

Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i

Bölümünden mezundur.09 Temmuz 2012

tarihinde Proje Mühendisi olarak aram›za

kat›lm›flt›r.

Tu¤fan Aslan

12/02/1986 do¤umlu olup Anadolu Üniversitesi

‹flletme Bölümünden mezundur.23 Temmuz

2012 tarihinde Kalite Mühendisi olarak aram›za

kat›lm›flt›r.

Mehmet Fatih Alpan

09/01/1989 do¤umlu olup Dokuz Eylül

Üniversitesi Makina Mühendisli¤i Bölümünden

mezundur. 24 Temmuz 2012 tarihinde Proje

Mühendisi olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Sevim Güler

01/06/1985 do¤umlu olup Gazi Üniversitesi

Kimya Mühendisli¤i Bölümünden mezundur.27

A¤ustos 2012 tarihinde Kalite Mühendisi olarak

aram›za kat›lm›flt›r.

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z
Genel Hizmet Çalıflanımız Nevzat Yavuz’un O¤lu ,Muhasebe
Bölümü Çalıflanımız Emrah Kılıç’ın o¤lu, Üretim Operatörümüz
Muazzez Cömert’in kızı, Üretim Operatörümüz Suat Çalım’ın
o¤lu, Üretim Operatörümüz Ayhan Gölgeli’nin o¤lu, Üretim
Operatörü Halil Çetintafl’ın kızı ,Üretim Operatörümüz Murat
De¤irmenci’nin o¤lu  dünyaya gelmifltir. Minik yavrulara uzun
ve sa¤l›kl› ömürler dileriz.

Yak›nlar›n› Kaybeden Çal›flanlar›m›z

Ercan Hac›o¤lu babas› ,Sibel Say›lgan babas› ,Hasan
Kandemir babas› ,Tanju-Cem Demiral babas› ,Emre Bayram
çocu¤u ,Daut Tatari annesini kaybetmifltir.
Yak›n›n› kaybeden çal›flan›m›za baflsa¤l›¤› ve sab›rlar
diliyoruz.

Nisan : Osman Akyol
May›s : ‹smail Türkmen
Haziran : Berkant Çapal›
Temmuz : Ahmet Ayd›n
A¤ustos : Vasviye Yüksel
Eylül : Emre Ön
Gayretli ve istekli çal›flmalar›ndan dolay› kendileri tebrik
ederiz, baflar›lar›n›n devam›n› dileriz.

Ayın Elemanları

Evlenen Çal›flanlar›m›z
Üretim Operatörü Ramazan Sar› Mualla Han›mla , Üretim
Operatörü Osman YILDIRIM Halime Han›mla, Üretim
Operatörümüz R›dvan K›z›lten  Dilek Han›mla, Bak›m fiefi
Volkan Köseo¤lu Ça¤la Han›mla, Kalite Mühendisi Serap
Ergül Semih Bey ile hayatlar›n› birlefltirdiler.
Yeni çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.
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06-07 Kas›m 2012’de Dumlup›nar Üniversitesi  Merkez
Kampüsü’nde, Valilik ,Belediye Baflkanl›¤›, Dumlup›nar
Üniversitesi ,  Çal›flma ve ‹fl Kurumu Müdürlü¤ü ile Ticaret ve
Sanayi Odas› taraf›ndan Kütahya Kariyer ve ‹stihdam Günleri
etkinli¤i gerçeklefltirildi.
Planlama safhas›nda ‹fl Kur ile iflbirli¤i içinde bu ifle soyunan
Orcia bu etkinlikte göz doldurdu ve bu katk›s›ndan dolay›
plaket alan tek flirket oldu.
‹nsan Kaynaklar› Müdürümüz Sabri TOPÇU Kariyer ve
‹nnovasyon adl› sunumu ile de etkinli¤e kat›ld›. ‹lgi gören
sunufl ö¤rencilerin soru ve cevaplar›yla son buldu. Stand›m›z
da en dikkat ve ilgi çeken stand oldu. fiirket imaj› ile
Üniversite ve Kamu iflbirli¤i aç›s›ndan olumlu sonuçlar
ald›¤›m›z bir faaliyet oldu.

Kariyer Günleri Etkinli¤i

Üniversite Ziyaretimiz

Üniversite-Sanayi iflbirli¤i kapsam›nda önce fiubat 2012 daha
sonra 19 Ekim 2012 tarihinde Dumlup›nar Heyeti iflletmemizi
ziyaret etmiflti. Fabrika Müdürümüz Okan YILMAZ, ‹nsan
Kaynaklar› Müdürü’müz Sabri TOPÇU ve E¤itim Yöneticimiz
Hikmet Terzio¤lu’ndan oluflan ORC‹A A.fi. heyeti bu ziyaretlere
21 Kas›m 2012 tarihinde karfl›l›k verdi. Dumlup›nar
Üniversitesi’nde yap›lan toplant›ya , üniversiteyi temsilen Rektör
Yard›mc›s› Prof. Dr. Kaan ERASLAN, ‹letiflim Koordinatörü
Yard›mc›s› Yard. Doç. Dr. Mehmet ERDEM, Endüstri Mühendisli¤i
Bölüm Baflkan› Yard. Doç Dr. Özden ÜSTÜN, Üniversite Sosyal
Sorumluluk Projeleri Koordinatörü Prof Dr. Osman fiAN
kat›ld›lar. Orcia heyetince tespit edilen “ Ortak çal›fl›labilecek
konular” Fabrika Müdürü’müz Okan YILMAZ taraf›ndan
Üniversite heyetine aktar›ld›.

ISO 16949 Denetimi

Kalite standart›m›z› belgelemek üzere devam eden çal›flmala-
r›m›z nihayet sonuçland›. Bureau Veritas taraf›ndan 16-17 Eylül
2012 tarihlerinde gerçekleflen denetimi baflar›yla geçtik ve
belge almay› hak ettik, belge törenini beklemekteyiz.
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Bu konular;
- Orkestra program›na yaz›l›mc›/donan›mc› deste¤i
- Malzeme stoklar›n›n ve kutulaman›n optimizasyonu projesi
- Kat› at›klar›n geri kazan›m› projesi
- Kumafl testlerinin Üniversitede yapt›r›lmas› projesi
- Kesim ve dikifl hatlar›n›n planlamas› ve malzeme ak›fl projesi
- Pastal verimlilik gelifltirme çal›flmalar› (Gediz Tekstil MYO)
- Son s›n›ftaki mühendislik ö¤rencilerine bitirme projesi verilmesi
- DPÜ’de Orcia foto¤raf sergisi aç›lmas›
Bundan sonraki toplant›n›n Gediz Meslek Yüksekokulunda
yap›lmas› kararlaflt›r›larak toplant›ya son verildi.

Kan Ba¤›fl› Kampanyas›

Bizbirimize karfl› sorumluyuz dedik ve bir çok hayata duydu¤u-
muz sorumluluk gere¤i kan ba¤›fllad›k. Çal›flanlar›m›z›n yo¤un
ilgi gösterdi¤i  K›z›lay’a kan ba¤›fl›n›n ilki 17.05.2012’de
gerçekleflti ve aral›k ay›nda 2. si düzenlenecek.

Bayramlaflma
Her bayram oldu¤u gibi Kurban Bayram› öncesi son ifl
gününde yönetim tüm çal›flanlar›m›zla bayramlaflt›.

Kreflteki Çocuklar›m›z

Krefl faaliyetimiz artan nüfusuyla devam ediyor ve çocuklar›m›z
günlük e¤itim programlar›n›n yan› s›ra çeflitli aktivitelere
kat›l›yor. Asl›nda günlük hayata iliflkin uygulamal› e¤itimler
olan bu aktiviteler onlar için çok e¤lenceli aktiviteler fleklinde
sürüyor. Onlar pizza yap›yor, markete pazara gidip al›flverifl
yap›yor okullar müzeler geziyor.
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Evlenen Çal›flanlar›m›z
Fatih Yüksel, Nuray Taflpolat, Ümran Kartal, Sat› Yafla,
Murat fien, Saadet Kabaday›, Nuray Tuna, Kübra Kapdan,
Melek Kaya, Zeliha fiaklak, Leman Hanc›o¤lu, Lütfi Ekiztafl,
Gülçin Keten, Hale Ayd›n, Kader Ifl›k, Murat Y›lmaz, Ümran
Y›ld›z... Evlenen çal›flanlar›m›za sa¤l›kl›, huzurlu, mutlu ve
bir ömür boyu sürecek birliktelik diliyoruz.

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z

Sekreterimiz Arzu Durmaz’›n o¤lu, Formenimiz Mehmet
Yarfli’nin  o¤lu, kesim operatörümüz Hüseyin Gül’ün k›z›,
Dikifl Operatörümüz Hülya Öztürk’ün o¤lu, Paketleme
eleman›m›z Gülay Balaban’›n o¤lu, Kesim operatörümüz
Mehmet Coflgun’un o¤lu, dikifl Operatörümüz Matihullah
fientürk’ün o¤lu, Kesim Operatörümüz ‹sa Sevin’in o¤lu
olmufltur.
Yeni do¤an bebeklere aileleriyle birlikte mutlu bir yaflam
diliyoruz.

Aram›za Yeni Kat›lanlar
Ülkem Özalp
1978 do¤umlu, Eskiflehir Osmangazi
Üniversitesi Makine Mühendisli¤i mezunu
Ülkem ÖZALP , 05.06.2012 tarihi itibariyle
Üretim & Bak›m Müdürü olarak,

Cengiz Acar
1983 do¤umlu , Dokuz Eylül Üniversitesi
Uluslararas› ‹liflkiler mezunu, 17.09.2012 tarihi
itibari ile sat›fl sorumlusu olarak, görevlerine
bafllam›fllard›r.

Melih Canl›dinç
1987 do¤umlu, Dumlup›nar Üniversitesi Makine
Mühendisli¤i mezunu Melih Canl›dinç ,
02.07.2012 tarihinde vardiya mühendisi olarak,
görevlerine bafllam›fllard›r.

Tüm arkadafllar›m›za yeni görevlerinde baflar›lar diler Orcia
ailesinde uzun y›llar birlikte çal›flmay› ümit ederiz.

Orcia Foto¤raf Kulübü Çal›flmalar›
Foto¤raf kulübümüz 2012 y›l› boyunca gezdi, dolaflt›  ve
bizler için görülesi güzel kareler yakalamak için çok u¤raflt›.
‹lk çal›flmalar›n›n sonuçlar›n› Ocak ay›nda Kütahya Sera AVM
de  aç›lacak olan Orcia Foto¤raf Kulübü sergisinde görece¤iz
ve y›l boyunca çeflitli mekanlarda açaca¤›m›z di¤er sergilerle
de Orcia çal›flanlar›n›n toplumla bütünleflmelerini
gerçeklefltirmifl olaca¤›z.



Alt›nflehir Mh. G›da Toptanc›lar Sitesi
105. Sk. No:2 Nilüfer / BURSA
Tel: 0224 443 79 20 (pbx)
Faks: 0224 443 79 17
fiirket GSM: 0541 443 79 20
E-mail: info@ecosiskimya.com

www.ecosiskimya.com

Ekosis Kimya
Endüstriyel Temizlik Ürünleri Ltd. fiti.
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Oyak Renault’dan Ormetal’e “2011 Y›l› En ‹yi Tedarikçi Ödülü”

19 aral›k çarflamba günü Oyak
Renault  Fabrikalar› Genel Müdürü
Say›n Tar›k Tunal›o¤lu beraberinde
Sat›nalma Direktörü Say›n Eren Kaya
ve fiasi Ekipmanlar› Sat›nalma
Müdürü Gökhan Deniz ile birlikte
firmam›z› ziyaret ederek 2011 En ‹yi
Tedarikçi Ödülünü, Genel
Müdürümüz Say›n Ziya Kabo¤lu’na
tüm çal›flanlar›m›z ve misafirlerimizin
kat›l›m› ile düzenlenen törende takdim etti. Orhan Holding Onursal
Baflkan› Say›n ‹brahim Orhan, Yönetim Kurulu Baflkan› Say›n
Murat Orhan, Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Say›n Ayflegül
Orhan ve Orhan Holding üst düzey yöneticilerinin de kat›l›m›yla
gerçekleflen tören, fabrikam›z›n ayr›nt›l› gezilmesi ard›ndan,
Genel Müdürümüz Say›n Ziya Kabo¤lu’nun aç›l›fl konuflmas›n›
takiben, Oyak Renault  fabrikalar› Genel Müdürü Say›n Tar›k
Tunal›o¤lu’nun konuflmalar› ve ödül takdiminin ard›ndan Orhan
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Say›n Murat Orhan’›n teflekkür
konuflmas› ile son buldu. Kalite ,sevkiyat ve maliyet kriterlerine
göre  Oyak Renault 2011 y›l› en baflar›l› tedarikçisi seçilmemiz ,
sa¤l›kl› büyüme ve  innovasyonlarla dünya flirketi olma
vizyonumuzun gerçeklefltirmesinde Ormetal’e güç ve  bunu
gerçeklefltiren çal›flanlar›m›za  gurur vermifltir. Karacabey’de
2007 y›l› Kas›m ay›nda inflaat›na bafllay›p, 2008 y›l› A¤ustosunda
Ormetal ve Yaysan Teknik fabrikalar›n›n Bursa’dan  ve 2009 y›l›nda
Gezdeki flubemizin de tafl›nmas›ndan sadece 2 y›l sonra Oyak
Renault en baflar›l› tedarikçisi ödülü almam›z, Renault ve Ormetal,
Orhan Holding çal›flanlar›n›n ortak baflar›s› olarak görüyoruz.



EFQM Mükemmellik Modeli
Mükemmelli¤in temel kavramlar›;
• Dengeli sonuçlar gelifltirme,
• Müflteriler için de¤er katma,
• Vizyoner, esin veren ve bütünsel Liderlik
• Süreçlerle yönetme,
• Çal›flanlarla baflarma,
• Yarat›c›l›k ve yenileflimi besleme,
• ‹flbirlikleri oluflturma,
• Sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alma

Yöneticilerin / liderlerin, kurulufllar›n›n ne yapt›¤›na ve hangi
sonuçlar› elde etti¤ine iliflkin neden-sonuç iliflkilerini anlamas›n›
sa¤lar. RADAR kullanarak, herhangi bir kuruluflun sahip oldu¤u
kurumsal mükemmellik derecesini sa¤l›kl› bir biçimde
de¤erlendirmek mumkündür.

ORMETAL; “mükemmel kurulufllar tüm paydafllar›n›n beklentilerini
karfl›layan veya aflan yüksek düzeyde performans gerçeklefltirir ve
bu performans› sürdürür” felsefesini ilke edinerek bafllad›¤› bu
yolda, tüm çal›flanlar› ile yürümekte kararl›d›r. Bu kararl›l›k ile
bafllad›¤›m›z çal›flmalar›m›z› devam ettirerek firmam›z› büyük ödül
sürecine tafl›yaca¤›m›za inan›yoruz.
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Ormetal “Mükemmellikte Kalite Ödülü” ald› Hande fiarman
Ormetal Kalite Müdürü

Bu y›l 21.si gerçeklefltirilen ve Kalder organizatörlü¤ünde Lütfü
K›rdar Kongre Merkezinde yap›lan ödül töreninde, EFQM
mükemmellik ödülünün ilk aflamas› olan “Mükemmellikte Kararl›l›k”
ödülünü almaya hak kazand›k. Bize gurur veren bu tabloyu süsleyen
sertifikam›z;  Aile ve Sosyal Politikalar Bakan› Say›n Fatma fiahin
ve Kalder-Bursa Yönetim Kurulu Baflkan› Say›n Emin Direkçi’nin
elinden Genel Müdürümüz Say›n Ziya Kabo¤lu taraf›ndan
21.Kas›m.2012’de al›nm›flt›r.

Kalder Bursa fiubesi ödül komitesi taraf›ndan sunumu yap›lan
EFQM Mükemmellik modeline bafllama karar›m›z; Mart ay›nda
Holding’de gerçeklefltirdi¤imiz toplant›m›zda, Holding Yönetim
Kurulu’na stratejik hedef olarak sunularak bafllam›flt›r. Haziran ve
Temmuz aylar›nda gerçeklefltirilen model e¤itimleri ile EFQM
mükemmellik modeli ve 9 ana kriter üzerinde uygulamalar yap›lm›fl,
Ormetal özde¤erlendirmesi ile iyilefltirmeye aç›k alanlar
belirlenmifltir. Sürecin iflleyifline göre önceliklendirme matrisi
yap›larak iyilefltirme yap›lacak 3 faaliyet belirlenerek çal›flmalar
bafllat›lm›flt›r. Faaliyetlerin tamamlanmas›, raporlamalar›n yap›lmas›
ve saha ziyaretinde Kalder de¤erlendiricilerine faaliyet
uygulamalar›n›n gösterilmesi ile süreç tamamlanm›flt›r.
Özde¤erlendirme komitesi taraf›ndan yap›lan de¤erlendirme
sonucunda da firmam›z sertifikay› almaya hak kazanm›flt›r.

Sürdürülebilir
bir gelecek için
sorumluluk alma

Dengeli sonuçlar gerçeklefltirme

Müflteriler için
de¤er katma

Vizyoner, esin
veren ve bütünsel
liderlik

Süreçlerle yönetme

Çal›flanlarla baflarma

Yarat›c›l›k ve
yenileflimi
besleme

‹fl birlikleri
oluflturma

EFQM Mükemmellik Modeli

G‹RD‹LER SONUÇLAR

Ö¤renme, Yarat›c›l›k ve Yenileflim

Liderlik Çal›flanlar

Strateji

‹flbirlikleri ve
Kaynaklar

Süreçler,
Ürünler ve
Hizmetler

Çal›flanlarla
‹lgili Sonuçlar

Müflterilerle
‹lgili Sonuçlar

Toplumla
‹lgili Sonuçlar

Temel
Performans
Sonuçlar›



Rusya Projesini Devreye Alma Çal›flmalar›

Rusya'n›n Togliatti bölgesinde Renault , Nissan ve  Avtovaz'›n üçlü
ortakl›¤› ile dünyan›n en büyük oto-montaj fabrikalar›ndan biri
oluflmaktad›r. Renault ve Nissan’›n bu platformda üretim karar›
almas› ile birlikte ; nomine edildi¤imiz L42L ve W52 koltuk ve kolçak
karkas üretimlerinin Togliatti’de yap›lmas› karar› al›nm›flt›r. Bu
kapsamda Rusya’ya transfer edilecek  tüm parçalar›n ürün
validasyonlar›n›n yan› s›ra proses validasyonlar›n›n da yap›labilmesi
için Ormetal de bir simülasyon alan› oluflturulmufltur. 12-22 Kas›m
tarihleri aras›nda Rusya’dan  gelen 5 kiflilik ekibe simülasyon
alan›nda Ormetal üretim ve kalite sistemleri uygulamal› e¤itimler
ile anlat›lm›flt›r. Rusya’da bizzat  çal›fl›lacak operatörler ile yap›lan
denetimlerde  ; Rusya yerlefliminin 100%  simüle edilmesi ; çevrim
süresi , ergonomi ve  proses ak›fl›n›n da kontrol edilebilmesini
olanak vermifltir.
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Aram›za Yeni Kat›lanlar
Güner Mutlu
1984 Eskicuma do¤umlu olan Güner Mutlu,
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Metalürji ve Malzeme Mühendisli¤i bölümünü
2006 y›l›nda bitirmifl ve 06.07.2012 tarihinden
itibaren Sat›nalma ve Metal MRP Sorumlusu
olarak aram›za kat›lm›flt›r.

‹brahim Yan›
1988 Mustafakemalpafla do¤umlu olan ‹brahim
Yanı, Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Makine Mühendisli¤i bölümünü 2011
y›l›nda bitirmifl ve 09.07.2012 tarihinden itibaren
Proje Mühendisi olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Ahmet Ayd›n
1987 Bursa do¤umlu olan Ahmet Aydın, Sakarya
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisli¤i bölümünü 2010 y›l›nda bitirmifl ve
09.07.2012 tarihinden itibaren Proje Mühendisi
olarak aram›za kat›lm›flt›r.

‹smail Yorguno¤lu
1981 Mustafakemalpafla do¤umlu olan ‹smail
Yorguno¤lu, Bal›kesir Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Makine Mühendisli¤i bölümünü 2004
y›l›nda bitirmifl ve 23.07.2012 tarihinden itibaren
Yay Üretim Planlama ve Lojistik Sorumlusu
olarak aram›za kat›lm›flt›r.

Arkadafllar›m›za yeni görevlerinde baflar›lar dileriz.

‹brahim Yörük
fiirketimiz Lojistik Sorumlusu ‹brahim Yörük 30
Ekim’de Emekli olarak aram›zdan ayr›lm›flt›r.
fiirketimize olan katk›lar›ndan dolay› teflekkür
eder, uzun ve sa¤l›kl› bir yaflam dileriz.

Mutlaka ellerinizi y›kaman›z gereken durumlar:
• Tuvaletten sonra,
• Öksürmek veya hapfl›rmaktan hemen sonra,
• Herhangi bir hayvanla elle temastan sonra
• Çocuklar› sevmeden önce,
• Evimize girdikten sonra veya d›flardan eve girdikten sonra,
• Hasta oldu¤unu bildi¤imiz kiflilerin sa¤l›¤› aç›s›ndan onlarla   

görüflmeden ve görüfltükten sonra
• Kesinlikle paraya dokunduktan sonra (sürekli el

de¤ifltirdi¤inden dolay›)
Elimizin y›kanmas›na gelince eller önce tümü sabunlan›r, sonra s›rt
ve parmak aralar› ovulur, avuç içleri ve parmak uçlar› bileklere
kadar ovularak iyice y›kan›r ve durulan›r. Bunlar yan›ndan t›rnak
içlerinin iyice temizlenmesine dikkat edilmelidir.

El temizli¤inin önemi
Bulafl›c› hastal›klar›n geneli
temizlik yoluyla bulaflmaktad›r.
Temlizli¤in geneli en çok
kulland›¤›m›z organ›m›z olan
ellerden bafllamaktad›r.
Kiflisel temizli¤in önemi çok
büyüktür. Genelde belli bir yafl
alt› (18 yafl alt›) ve belli bir yafl
üstü (45-50) bulafl›c›
hastal›klara daha yatk›nd›r.
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BMW Test Sürüflü Etkinli¤i
Teknik Oto Bursa 1‘de 08.12.2012 tarihinde ‹leri teknoloji ve
Yüksek performansl› araçlar› ile BMW Test sürüflü etkinli¤i
yap›lm›fl ve müflterilerimiz taraf›ndan büyük be¤eni ile
karfl›lanm›flt›r.

Doktorlar, Eczac›lar ve Avukatlara
Özel Brunch
Teknik Oto Bursa 2 ‘de 02.12.2012 tarihinde Doktorlar, Eczac›lar
ve Avukatlara özel bir Brunch etkinli¤i düzenlenmifltir. Araçlar›
yak›ndan tan›ma f›rsat› bulan davetliler Test Sürüflüne de ç›kma
imkan› bulmufllard›r.
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Bowling Turnuvas› Finalleri

Magic World Bowling salonunda organizasyonu yap›lan Otomotiv
ve Yan Sanayi bowling turnuvas›na  SILA TEKN‹K  ad›na  Tolga
Can GÜLEÇ / Sayim D‹KMEN / Sezai  ÜÇYOL / Aytekin KARA /
Yakup YAKIN tak›m› ile kat›ld›k. 16 tak›m›n kat›ld›¤› turnuva da
elemeler, çeyrek final ve yar› finalde  SILA TEKN‹K olarak çok
baflar›l› oyunlar ç›kararak Süper Lig de final oynamay› hak ettik.
Finaller tam bir heyecan içerisinde gerçekleflirken tak›m›m›z
yine süperdi final gecesinin fiampiyonu SILA TEKN‹K olurken en
yüksek say›y› da SILA TEKN‹K ten Sezai ÜÇYOL ald›. Turnuvan›n
en ilgi çeken oyuncusu ise 10 yafl›nda olmas›na ra¤men bir çok
yetiflkin oyuncudan fazla say› yaparak tak›m›n› flampiyonlu¤a
tafl›yan Tolga Can GÜLEÇ oldu.
Bu ve Buna benzer turnuvalarda firmam›z› en iyiler seviyesinde
temsil ettikleri için kendilerini kutluyoruz.

Evlenen Çal›flanlar›m›z
Naile ESEN-May›s, Taner GÜNER-Haziran, Erol OMMUfi-
Haziran, Oktay BALER-Eylül, Ersin VARDAR-Eylül, Saffet
Canayak›n – Nisan, Adnan Yavuz – Nisan, Hasan Ça¤lar Ter –
Temmuz, Harun Meriç  - Temmuz, Olcay Eriflen – Temmuz
Ali Özgür – Temmuz, Ömer Erol – Temmuz, Olcay Günerten –
A¤ustos, Nüket Uzunlar – A¤ustos, Ferdane Mutlu – A¤ustos
Gönenç ‹zgi – Eylül, Erhan Güney - Ekim
Yeni çiftlerimize ömür boyu mutluluklar dileriz.

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z
Dursun GÜNEfi-Erkek, Gülser ÖZHAN-Erkek, Levent ÖZDEM‹R-
K›z, Serhat  Deniz –K›z, Tolga Tütüncü – K›z, Tuncay Tarla – K›z
Kürflat Canc› – Erkek, Taner Y›ld›z – K›z, Gönül Nefle – K›z,
Osman Ayval› – Erkek, Celil  Yurtsever –Erkek
Bebeklerimize sa¤l›kl› ve mutlu bir ömür dileriz.

Oyak Renault Ziyareti

Bu y›l haziran ay›nda RNPO büyük kalite ödülünü kazanan
S›la Teknik, 15 Kas›m perflembe günü, Renault Fransa’dan
Nicolas MAURE (Vice President RNPO), Antony PLOUVIER
(Supplier Account Officer RNPO) ve Oyak Renault ‘dan Eren
Kaya ‘n›n da kat›ld›¤› üst düzey yöneticiler taraf›ndan ziyaret
edildi.
RNPO’nun yerli imalatç› potansiyelini daha iyi tan›mas› ve
serideki parçalar›n üretimlerinin gözlenmesi hedeflenerek
düzenlenen ziyaret, oldukça pozitif bir ortamda geçerken,
bundan sonra devreye girecek yeni projeler ve potansiyeller de
görüflüldü.
Mr. Nicolas Maure ‘un bu ziyaretinde Bursa ‘da sadece S›la
Teknik ‘i ziyaret etmesi ve S›la Teknik ‘in ilk kez RNPO Baflkan
Yard›mc›s› taraf›ndan ziyaret edilmesi tarihe not olarak düflülen
detaylar oldu.

Yak›nlar›n› Kaybeden Çal›flanlar›m›z
Yüksel Uuçak-Annesi, Öztürk Uçak - Annesi, Lütfü AKTAfi-Ablas›
Merhumlara Allah’tan rahmet yak›nlar›na bafl sa¤l›¤› dileriz.
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“Dünya üzerinde en fazla insan
ölümüne yol açan felaket nedir?”
sorusuyla yaz›ma bafllamak
istedim. Bu soruya cevap
vermeye çal›flt›¤›n›zda akl›n›za
gelebilecekleri tahmin etmek
hiçte zor de¤il soruya savafl,
salg›n hastal›k ya da do¤al afetler
gibi cevaplar verenler fena halde
yan›lmaktad›rlar. Sorunun cevab›
ifl kazalar›d›r. Dünya üzerinde ifl kazalar› kadar insan ölümüne
yol açan felaket yoktur. Uluslararas› çal›flma örgütü ILO’nun
2003 y›l› verileri kullan›larak, 2005-2006 y›llar› için yapt›¤›
tahminlere göre; dünyada her y›l 337 milyon ifl kazas› meydana
gelmektedir. Bu ifl kazalar› sonucu 2 milyon 310 bin kifli hayat›n›
kaybetmekte ve 160 milyon kifli ya yaralanmakta ya da meslek
hastal›¤›na maruz kalmaktad›r. Bu kazalar›n do¤urdu¤u maddi
kay›p 1,2 Trilyon $ olarak tahmin edilmektedir
1633-1714 y›llar› aras› aras›nda yaflam›fl olan Bernard RAMAZZ‹N‹
çal›flanlar ile meslekleri aras›ndaki iliflkinin çal›flan sa¤l›¤›
üzerindeki olumsuz etkilerini araflt›ran ilk bilim adam› olmufltur.
1900’lü y›llardan itibaren özellikle
Avrupa da uluslararas› kanunlarla
sürekli olarak geliflen ifl güvenli¤i
kavram›, ülkemizde gerekli ilgiyi
maalesef y›llar boyu görmemifltir.
Uluslar aras› ‹statistiksel verilerde
ülkemiz ifl kazalar›nda dünyada
Hindistan ve Rusya’n›n ard›ndan
üçüncü, Avrupa da ise birinci
s›radad›r. “‹fl güvenli¤i bir

kültürdür, oluflmas› ve geliflmesi
zaman al›r” düflüncesi göz
önüne al›nd›¤›nda, yap›lan her
türlü iyileflmenin ya da önlemin
gecikmesi, bu konuda
alaca¤›m›z yolu da
geciktirmektedir. Bu sebepten
dolay› 2012 y›l›nda yürürlü¤e
giren 6331 say›l› ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i kanunundan

beklentilerimiz büyüktür. Ülkemizde yaflanan ifl kazalar›n›n
yaklafl›k %80’inin 1-50 iflçi çal›flt›ran ifl yerlerinde oldu¤unu
biliyoruz. Yeni kanunun en önemli getirisi art›k tüm ifl yerlerinin
kifli say›s›na bak›lmaks›z›n kanun kapsam›na al›nmas›d›r. ‹flletme
içerisinde yürütülecek olan ifl güvenli¤i faaliyetlerine destek
olmas› için çal›flan temsilcisi, iflyeri hemfliresi kavramlar› da
yak›n zamanda ifl hayat›nda karfl›laflaca¤›m›z kavramlar olarak
görünmektedir. Ayr›ca cezai yapt›r›mlar›n artt›r›lmas›, iflveren
vekili kavram›n›n geniflletilmesi di¤er önemli hususlard›r.
Her ne kadar kanun ve kanun koyucular›n yapt›r›mlar› ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i hususunda çok önemli bir role sahip olsa da,

toplumsal duyarl›l›k ve ifl güvenli¤i
kültürünün yay›lmas›n›n en az
kanun ve kurallar kadar önemli
oldu¤unu da unutmamal›y›z.
Tüm çal›flanlar›m›za kazas›z ve
sa¤l›kl› günler dilerim.

ISO/TS 16949 standard› global
otomotiv endüstrisi için ISO
Technical Committee-TC 176
taraf›ndan oluflturulmufltur. FORD,
GM ve CHRYSLER’in haz›rlad›¤› QS
9000, Alman VDA6.1, Frans›z EAQF
ve ‹talyan AVSQ standartlar›n›
kapsamaktad›r.
ISO9000 standard› temeli üzerine
otomotiv sektörüne özel

gereksinimlerin dahil edilmesiyle oluflturulmufltur. Sürekli
gelifltirmeyi ve hatalar›n ortaya ç›kmamas›n› sa¤layacak
temel sistem anlay›fl›na sahiptir. ISO 9001 ile birlikte ISO/TS
16949, otomotiv ile ilgili ürünlerin dizayn› / gelifltirilmesi,

üretimi, montaj› ve servisi için konulan kalite sistem
gerekliliklerini belirlemektedir. Buna ek olarak, araç üretici
flirketleri taraf›ndan ayr› olarak gerekli k›l›nan müflteriye
özel gereklilikler de mevcuttur.
S›la Teknik ve STG ‘nin ISO/TS 16949 Ara Denetimi Ekim ay›
içerisinde  SGS belgelendirme taraf›ndan gerçeklefltirilmifl
olup major uygunsuzluk tespit edilmemifltir.
Böylece tasar›mdan sevkiyata tüm süreçlerin bu standarda
uygun bir flekilde yönetildi¤i tekrar kan›tlanm›flt›r.
Sistemler çal›flanlar taraf›ndan uygulan›rsa ve kat›l›m
sa¤lan›rsa kal›c› olurlar…Sistemimizin süreklili¤ini sa¤layan
tüm çal›flma arkadafllar›m›za teflekkür ederiz.

6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu Tolga TÜTÜNCÜ
        ‹fl güvenli¤i Uzman›

Ayfle Y›lmaz Kaya
ISO/TS 16949 Ara Denetimi… Kalite Sistem Uzman› / WCM Koordinatörü

“Bu gün ifl güvenli¤inin
önemi hakk›nda ö¤rendiklerimizin
üzerinden bir kere daha geçelim”
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Gürültü Nedir? Nas›l Korunmal›y›z? Sibel EY‹Z
Kalite G.,Çevre ve ‹fl Güvenli¤i fiefi

Genellikle yapay olarak ortaya ç›kan, niteli¤i

ve niceli¤i bozulmufl, arzu edilmeyen

seslerdir. Bir baflka tan›mlama ile, insan ve

toplum üzerinde olumsuz etki yapan ve

istenmeyen seslere GÜRÜLTÜ denir.

Sesi belirleyen frekans ve fliddetidir. Sesin fliddeti kulak zar›na
do¤rudan ulaflan mekanik bas›nçla ilgili olup, desibel (dB)
olarak ölçülür.
‹nsan kula¤› 0-140 dB (desibel) aras› sesleri alg›lar. Frekans
saniyede geçen titreflim say›s› olup, birimi hertz’dir(Hz).
Kula¤›m›z 20-20.000 Hz aras›ndaki frekanslara sahip sesleri
duyabilir; bu bölgeye “‹flitilebilir Frekans Aral›¤›” denir.
Bu s›n›r›n alt›ndaki seslere “ultrasonik sesler” denir. Sesin
tizli¤i ne kadar yüksekse frekans› o kadar fazlad›r. ‹nsan
konuflmas› 500-2.000 Hz aras›nda de¤iflir.

‹flitme sistemimize zarar veren gürültü  düzeyi; 100-10.000 Mhz ve
85 dB düzeyidir. Kiflinin sessiz bir ortamda 1,5 metreden konufl-
malar› anlamakta  güçlük çekmeye bafllad›¤› s›n›r, gürültü düzeyi
olarak kabul edilir. Bu s›n›r 500,1000 ve 2000 Hz frekanslarda
ortalama 25 dB de¤erine karfl›l›k gelmektedir. Gürültü düzeyi
artt›kça oluflan iflitme kayb› ve bununla beraber iyileflme süresi de
artmaktad›r. ‹flitme kayb› sinsidir ve çok geç olana kadar fark›na
var›lmayabilir. Sürekli gürültü etkisinde kal›nmas› giderek artan
derecede iflitme kayb›na neden olur. ‹flitme kayb›n›n düzelmesi
için etkilenim süresinin en az 10 kat› kadar bir iyileflme süresi
gereklidir. ‹flitme kayb› bafllay›nca yüksek frekanslar daha önce
kaybedilir. Yüksek frekanslardaki iflitme kayb› ses bozulmas›na
neden olur. Böylece ses duyulmas›na ra¤men anlafl›lamaz.

Kula¤›n çal›flmas›nda; herhangi bir ses kayna¤› kula¤a titreflim
veya ses dalgalar›yla gönderilir. Bunlar d›fl kulak yolu  vas›tas› ile
iletilir ve kulak zar›na çarparak  zar›n titreflimini sa¤lar. Bu
titreflimler orta kula¤›n küçük kemikçiklerine iletilir ve
kemikçikler yolu ile iç kula¤a, buradan iflitme sinirlerine geçerler.
Titreflimler iç kulakta sinir uyar›lar› haline dönüfltürülür ve direkt
olarak beyne giderler. Beyine gelen uyar›lar ses olarak alg›lan›r.

Ses çok oldu¤u zaman iç kulaktaki sinir uçlar›n› öldürmeye
bafllar. Sinir ucu say›s› azald›kça da iflitme azal›r. Ölü sinir uçlar›n›
canland›rmak mümkün de¤ildir ve hasar kal›c›d›r.

Dünyada ve ülkemizde, meslek hastal›klar› aras›nda en s›k



görüleni gürültü sebebi ile ortaya ç›kan iflitme kay›plar›d›r. Sadece
ifl yerlerinde de¤il, ülkemizin birçok büyük flehirlerinde de gürültü,
tehlikeli boyutlara varmaktad›r.

Gürültü ile oluflan iflitme kay›plar›n›n ”Endüstriyel Sa¤›rl›¤›n”
özelliklerini flöyle s›ralayabiliriz:
1- 90 dB üzerindeki seslerde oluflurlar.
2- ‹flitme kayb› genellikle her iki kulakta ayn› düzeydedir.
3- ‹lk iflitme kayb›, kula¤›m›z›n 4000 Hz’lik frekans› ifliten 

bölgesinde olur.
4- Oluflan kay›p sinirsel tipte iflitme 

kayb› oldu¤undan,asla
iyileflemez.
5- Mesleki iflitme kay›plar›, zararl› 

etken ortadan kalkt›ktan sonra 
ilerlemezler.

Gürültü iflitme kayb› d›fl›nda da insan
sa¤l›¤› üzerinde olumsuz etkiler
yapar. Bunlar; huzursuzluk, sinirlilik,
uykusuzluk, konsantrasyon
bozuklu¤u, çal›flma etkinli¤inin
azalmas›, karakter de¤ifliklikleri,
kulak ç›nlamas›, mide asidinde
artma, çarp›nt›, kan bas›nc›nda
yükselme gibi flikayetler olabilir.
Bunlara ek olarak, gürültü kiflilerde
bitkinli¤in kronikleflmesini
sa¤lamakta ve vücudun direncini
azaltarak hastal›klara yakalanma ihtimalini artt›rmaktad›r.
‹fle girifl muayenelerinde; gürültülü ortamda çal›flacak iflçilerden,

500-2000 Hz’de  30 dB
3000 Hz’de  40 dB
4000 Hz’de  50 dB üzerinde iflitme kayb› olanlar;

bu iflte çal›flamazlar.

Gürültüden korunma
Genel olarak tüm iflyerlerinde gürültünün zararl› etkilerinin
önlenebilmesi için afla¤›daki tedbirler al›nmal›d›r:

• ‹flyerinde gürültü ç›karan makinalar›n montaj› s›ras›nda iflyeri
taban›, titreflim ve sesi azaltacak malzeme ile kaplanmal›d›r.

• Duvarlar sesin yans›mas›n› önleyecek malzeme ile kaplanmal›,
çift pencereli olmal›, duvarlar ses geçirmeyen malzemeden
yap›lmal›d›r. Gürültü kayna¤› tasar›m ve üretim aflamas›nda
denetlenmelidir.
• Gürültünün azalt›lamad›¤› durumlarda, çal›flanlar›n korunmas›na

yönelik koruyucu önlemler al›nmal›d›r. Örne¤in kulak t›kaçlar› ya
da kulakl›k kullan›lmas› gibi. Bu ekipmanlar kulak zar›na ulaflan
sesin fliddetini azalt›rlar. Kulak t›kaçlar›; kulak kanal›n›n içine giren
yada kula¤›n giriflini t›kayan t›kaçlard›r. Etkili olmalar› için kulak
kanal›n› tamamen t›kamalar› gerekir. Uygun iyi oturmufl t›kaçlar
sesi 15-30 dB azaltabilir. Teknik Malzeme’de kullan›lan t›kaçlarda
ortamdaki gürültü seviyesi 26 dB azaltmaktad›r. Kulak koruyucusu
tak›ld›¤›nda  konuflmalar duyulabilir. Çünkü t›kaçlar çok yüksek
seslerin etkilerini azaltmak için tasarlanm›fllard›r.Çal›flma

esnas›nda kulak koruyucu
kullananlar ekipmanlar›n normal
seslerine al›fl›rlar ar›za halinde de
ar›za seslerini ay›rt edebilirler.

Koruyucu kullanmayan çal›flan 1000
kat daha fazla ses enerjisine maruz
kal›r. T›kaç devaml› kullan›lsa bile
e¤er kulak derisi ve koruyucu
aras›nda biraz aral›k varsa fazla ifle
yaramazlar. Bu nedenle kulak
koruyucular›n istenilen yarar›
sa¤layabilmesi için uygun biçimde
ve sürekli kullan›lmas›
gerekmektedir. Kullan›lan kulak
t›kaçlar›n›n günlük kullan›m
sonucunda temizli¤i yap›lmal›d›r.
Teknik Malzeme’de gürültü düzeyi
yüksek olan çal›flma bölgelerinde
tüm çal›flanlar›m›z›n kulak

t›kac›/kulakl›k kullanma zorunlulu¤u vard›r. Asl›nda yasal olan bu
zorunluluk sadece çal›flan›m›z› gürültünün olumsuz etkilerinden
kendilerini korumaya yöneliktir. Yap›lan bir araflt›rmaya göre
kulak t›kaçlar›n›n kullan›lmas› durumunda, kiflisel verimlili¤in
%12 artt›¤›, üretimdeki kazanc›n ise %1’lik bir art›fl gösterdi¤i
belirlenmifltir. Gürültüye karfl› koruyucu ve önleyici uygulamalar›n
yan›nda  ifle yeni bafllayan çal›flanlar›m›zdan ifle girifllerinde kulak
odiyogramlar› istenmekte ve gürültülü ifllerde çal›flanlar›m›za
periyodik olarak kulak odiyogramlar› firmam›z taraf›ndan
yap›lmaktad›r.

Kendinizde iç kulak yolunda herhangi bir iltihaplanma, afl›r›
kafl›nt›l› bir durum oldu¤unda mutlaka doktora baflvurunuz. ‹flitme
kayb› uzun y›llar süresince oluflur. Yavafl, ilerleyici ve a¤r›s›z
oldu¤undan fark edilmeyebilir.Fark edebildi¤iniz, kulakta ç›nlama
ve baflka seslerdir. E¤er iflitme kayb›ndan flüpheleniyorsan›z t›bbi
yard›m (Kulak Burun Bo¤az Doktoru) al›n›z.
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‹flitme sistemimize zarar veren
gürültü  düzeyi; 100-10.000 Mhz

ve 85 dB düzeyidir.
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Geçit Fabrikam›zda Öneri Sistemi
Ödül Töreni Yap›ld›

En fazla öneri ve en fazla uygulanabilir öneri veren
‹lker ÖZKAN

En ‹yi Kalite Önerisi
Levent GÜLGÜN

En ‹yi ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Önerisi
Serkan AY ve Alaattin YILDIZ

Ekonomik Getirisi En Yüksek Öneri
Osman ZORLU

Tüm öneri verenler aras›ndan yap›lan çekiliflle de ‹lker KARA
ödüllendirilmifllerdir.

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.
Gerçeklefltirdi¤imiz e¤itimlerden baz›lar›:
• ISO Toleransland›rma E¤itimi
• Proses Denetimi
• Finansç› olmayanlar için Finans e¤itimi
• APQP E¤itimi
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ‹ç denetçi E¤itimi
• MQA
• POKE YOKE
• ISO/TS 16949 KSY

E¤itimlerimiz

U¤urlama

fiirketimiz Genel Müdür Yard›mc›s› Mt. Jean-Luc FUTEUL,
6,5 senelik  h›zmetinden sonra emeklilik nedeniyle firmam›zdan
ayr›larak ülkesi olan Fransa’ya dönmüfltür. fiirketimizde
çal›fl›rken  hepimize büyük katk›lar sa¤lam›fl olan müdürümüze
sonsuz  teflekkür ederken, kendisine bundan sonraki
yaflant›s›nda sa¤l›kl› günler diliyoruz.

Stajerlerimize Veda Töreni

Bir y›l boyunca bize destek olan Meslek Lisesi Stajerlerimize
Haziran ay›nda Sertifikalar›n› vererek, e¤itim hayatlar›nda
baflar›lar diledik.



Yak›nlar›n› Kaybeden Çal›flanlar›m›z
Seçkin Tuncer-Babas›, Mutlu Ar›-Babas›, Nazmiye ‹brahimo¤lu-
Ablas›, Mustafa Ayvaz-Babas›, Necmi Ayd›n-Annesi, ‹brahim
Özdemir-Babas›, Coflkun Ay-Kardefli, Burhan Kaya-Babas›,
Hasan Türker-Annesi
Merhumlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ise baflsa¤lı¤ı dileriz.

Evlenen Çal›flanlar›m›z
Gürol Akbafl, ‹kram Torun, Selçuk Tuna, Yaflar Güventürk,
Salih Sevinç, Hakan Urufl, fiahin Sevim,
Yeni çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z

‹brahim fien- K›z›, Recep Day›-O¤lu, Alaattin Y›ld›z-K›z›, Mesut
Özceylan-O¤lu, Ramazan Çetin-K›z›, Özgür Kaya-O¤lu, Gönül
Koçak-O¤lu, Ali Ok-O¤lu, Sevinç fievik-K›z›, Ali fiahin-K›z›, Fatih
Vay-O¤lu, Mustafa Kahraman-O¤lu, Ersin Altunbulak-O¤lu,
Hasan Türker-K›z›, Ak›n Bafltürk-O¤lu

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

Yang›n E¤itimi Gerçeklefltirdik
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Ö¤le Aralar›n›n Vazgeçilmez E¤lencesi
Firmam›zda ö¤le aralar› son derece çekiflmeli tavla müsabaka-
lar› ile geçmektedir. Yaz, k›fl demeden tavla tutkunlar› b›kmadan,
usanmadan her ö¤le aras›nda tavla oynayarak yorgunluklar›n›
atmaktad›rlar. Oynayanlar› motive eden seyirciler de her zaman
yerlerini al›rlar.

DOSAB Fabrikam›zdaki  Yang›n E¤itimleri de tüm çal›flanlar›-
m›z›n kat›l›m› ile gerçeklefltirildi.

Aram›za Yeni Kat›lanlar

Meral MEfiE
03.08.1981 Do¤umlu, Uluda¤ Üniversitesi Fen/Ede-
biyat Fakültesi  mezunu, DOSAB Kalite Depart-
man›nda sürekli iyilefltirme sorumlusu  olarak
göreve bafllam›flt›r.

Sevilay BAfiARAN
03.07.1987 Do¤umlu, Cumhuriyet Üniversitesi
Kimya Mühendisli¤i  bölümü mezunu. DOSAB
Kalite Departman›na Kalite Mühendisi olarak
göreve bafllam›flt›r.

Harun ANAÇ
11.02.1985 Do¤umlu,Eskiflehir Osmangazi
Üniversitesi Makina Mühendisli¤i bölümü mezunu.
Geçit  Fabrikas› Kalite Departman›na Tedarikçi
Kalite Mühendisi  olarak göreve bafllam›flt›r.

Kutas KANfiAY
01.01.1984 Do¤umlu, Anadolu Üniversitesi Tekstil
Mühendisli¤i bölümü mezunu.  DOSAB Lojistik
olarak fiefi olarak göreve bafllam›flt›r.

Nevin YILMAZ
02.02.1978 Do¤umlu, Anadolu Üniversitesi ‹flletme
Fakültesi mezunu.Muhasebe Departam›na
Muhasebe Sorumlusu olarak göreve bafllam›flt›r.

Zada D‹LL‹
 31.03.1981 Do¤umlu. Gazi Üniversitesi Kimya
Mühendisli¤i Bölümü mezunu. Geçit Fabrikas›nda
Parça Temin Sorumlusu olarak göreve bafllam›flt›r.
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De¤iflim devam ediyor...
“De¤iflim Bafllad›” slogan› ile ç›kt›¤›m›z bu yolda sürekli
iyilefltirme çal›flmalar›m›z›n devam› ofisimizin yenilenmesi oldu.
Uzun ve yorucu 2 ay sonunda yeni ofisimize kavuflmufl olman›n
mutlulu¤unu ve heyecan›n› yafl›yoruz. Yenilenen ve bambaflka bir
görünüme kavuflan ofisimiz son derece modern oldu.  Bir ekip
olman›n verdi¤i güçle yerlefltirilen ve herkesin eme¤iyle son
haline kavuflan ofisimiz, çal›flma arkadafllar›m›zda yeni bir
motivasyon ve baflar› ruhu yaflatt›. Teknolojiye, geliflime
verdi¤imiz önem ve dinamizmimizi yans›tan yeni ofisimizde
müflterilerimizi a¤›rl›yor olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur
duyuyoruz. “Birlikte Daha ‹leriye” diyebilece¤imiz nice
baflar›lara katk› sa¤layacak yeni ofisimizin müflterilerimize
memnuniyet,  çal›flma arkadafllar›m›za baflar› getirmesini
temenni ediyoruz. Eme¤i geçen herkese sonsuz teflekkürler.

Geçen y›llarda da oldu¤u gibi bu sene de büyük bir gurur ile devam ettirdi¤imiz baflar›m›z› yeni
ödüllerimiz ile taçland›rm›fl olman›n mutlulu¤unu ve k›vanc›n› yafl›yoruz.
• Axa Sigorta - 2011 Prim Üretimi Kategorisinde Marmara Bölge Birincili¤i,
• Axa Sigorta – 2011 Prim Üretimi Kategorisinde Türkiye Yedincili¤i,
• Axa Sigorta – 2011 Karl›l›k Kategorisinde Türkiye Sekizincili¤i,
• Chartis Sigorta - 2012 Bursa Bölge Birincili¤i

Baflar›lar›m›za Yenilerini Ekledik...
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Sürekli geliflim ilkesinden yola ç›karak haz›rlanm›fl e¤itim
programlar›m›z 2012 y›l› boyunca devam etti. Tüm personelin
kat›l›m› ile  “ ‹letiflim Becerileri ve Beden Dili “ e¤itiminde
çal›flanlar›m›z beden dilini etkin kullanma ve iletiflim
yeteneklerini gelifltirme imkân› buldular. Bizler için yararl› ve bir
o kadar da e¤lenceli geçen e¤itim s›ras›nda; yap›lan
uygulamalar ile birlik olman›n – ekip olman›n önemini bir kez
daha pekifltirmifl olduk.
Personelinin geliflimini ilke edinmifl Genel Müdürümüz Say›n
Alper Pekmezcio¤lu’ na bizlere sundu¤u imkânlar için
teflekkürlerimizi sunar›z.

Hofl Geldin Bebek

Muhasebe departman›
çal›flanlar›m›zdan Hatice
Yap›c›’n›n bir k›z bebe¤i dünyaya
geldi. ESLEM bebe¤e annesi ve
babas› ile sa¤l›kl›, mutlu ve
huzurlu bir hayat diliyoruz.

Her sene düzenleyerek geleneksel hale getirdi¤imiz flirket
pikni¤imizi bu sene 24 Haziran 2012 Pazar günü Alaçam Sefa
Tepesinde gerçeklefltirdik. Ekip arkadafllar›m›z›n yan› s›ra
aileleri de bize efllik ederek bu güzel etkinli¤e ayr› bir renk katt›.
Çocuklar›n bol bol e¤lendi¤i ve bu güzel do¤an›n havas›n›
soluduklar› piknikte, aileler de çocuklar›yla güzel bir gün
geçirmenin ve onlara zaman ay›rman›n mutlulu¤unu yaflad›.
Güzel bir köy kahvalt›s›yla güne bafllayan ekibimiz; dinlenme
f›rsat›n›n ard›ndan gerçeklefltirdi¤imiz çeflitli turnuvalarda
birbiriyle yar›flarak çeflitli ödülleri kazanma flans› yakalad›lar.
Yar›flma heyecan›yla ekip olma ruhunu pekifltiren Uray Sigorta
çal›flanlar›, bol bol spor yapma imkan› da buldu.
Yar›flmalarda yüksek bir performans sergileyen arkadafllar›m›z
kaybettikleri enerjiyi güzel bir akflam yeme¤iyle telafi ederek bu
güzel günü lay›k›yla tamamlaman›n mutlulu¤una vard›.

E¤itimlerimizGeleneksel fiirket Pikni¤imiz
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Kartvizit kullan›m›
• Kartvizitler her zaman yan›n›zda bulunmal›
• Toplant›lar›n bafl›nda, tan›flmadan hemen sonra takdim edilmeli
• Size kartvizit verildi¤inde inceleyip toplant› bitimine kadar masada

önünüzde bulundurmal›s›n›z.
• Kartviziti karfl›n›zdaki kifliyle göz temas›nda bulunarak ucundan 

tutarak takdim etmelisiniz

Tan›flt›rma
• ‹fl ortam›nda, alt kadroda olanlar üst kadroya tan›flt›r›lmal›
• Sosyal ortamlarda, erkekler han›mlara tan›flt›r›lmal›
• Genel müdür ya da flirket sahibi, müflterilere tan›flt›r›lmal›
• Gençler, yafll›lara tan›flt›r›lmal›

Toplant› kültürü
• Toplant›lara zaman›nda ve haz›rl›kl› olarak kat›lmal›
• Söz kesmemeye özen gösterilmeli
• Gerekli yerlerde kat›l›mc› olmal›
• Cep telefonu toplant› s›ras›nda kapal› tutulmal›
• Toplant›y› yöneten kifli herkese konuflma hakk› tan›mal›

‹fl Yaflam›

‹fl Etiketi
Telefon kullanma kültürü
• ‹fl saatleri d›fl›nda samimi olmad›¤›n›z kifliler cep telefonlar›ndan 

rahats›z edilmemeli
• Bir kifliye cep telefonundan ulafl›lacaksa ilk sorulmas› gereken 

soru müsait misiniz olmal›
• Telefona cevap verirken karfl› taraf gülümseyerek selamlanmal›
• Telefonla konuflurken sak›z çi¤nenmemeli, yemek yenmemeli
• Telefonla yüksek sesle konuflulmamal›
• ‹fl yeri telefonuna 3’den fazla çalmadan cevap verilmeli

E- Posta
• Büyük harfle e-posta yaz›lmamal›
• ‹mla hatalar› yapmamaya özen gösterilmeli
• K›saltma kullan›lmamal›
• CC bölümünde en üst pozisyondaki kiflinin ismi en önce olmak 

üzere isim s›ralamas› yap›lmal›
• Konu bölümü bofl b›rak›lmamal›
• Bir kurumu, bir kifliyi veya bir kültürü hedef alan e-postalara 

destek verilmemeli



K›fl mevsiminde oldu¤umuz flu günlerde normal olarak nezle,
so¤uk alg›nl›¤› ve grip hastal›klar›n›n say›s›nda art›fl olur.

Yetiflkinlerde so¤uk alg›nl›¤› ve grip s›kl›kla kar›flt›r›l›r. Ancak
iki hastal›k ta birbirinden farkl›d›r. Aralar›ndaki en önemli fark
so¤uk alg›nl›¤›nda yüksek atefl ve genel durum bozuklu¤u
görülmezken, gribal enfeksiyon da yüksek atefl, genel durum
bozuklu¤u ve araya giren ikincil bakteri enfeksiyonlar› olabilir.

So¤uk alg›nl›¤›na sebep olan bir çok virüs vard›r. Bu virüslere
dünyan›n her yerinde rastlan›r. Virüsün ço¤almas› havan›n ›s›
ve nem derecesine göre de¤iflebilir. So¤uk alg›nl›¤› virüsü
hasta kiflinin öksürük s›ras›nda havaya saçt›¤› virüs tanecik-
lerinin solunmas›, tokalaflma, öpüflme ve kalabal›k ortamlarda
bulunma ile al›n›r.

So¤uk alg›nl›¤› belirtileri bafllad›ktan sonra ço¤u zaman
dinlenmeden ayakta geçirilir. Ancak araya sinüzit, orta kulak
iltihab› girerse mutlaka doktora gitmek ve dinlenmek gerekir.
Birçok kifli so¤uk alg›nl›¤›n› dikkate al›p doktora bile gitmez
eczaneden ald›klar› burun damlas›, burun aç›c› ilaçlar kulla-
narak bir haftada geçirirler. Hatta so¤uk alg›nl›¤› için ilaçla da
ilaçs›z da bir haftada geçer
diyebiliriz.

Grip ise solunum yollar›na
yerleflen influenza A,B,C
virüslar› ile oluflur. Bu virüs
her y›l de¤iflikli¤e
u¤rayarak Çin, Sidney ve

Rus gribi gibi adlarla salg›nlar yapar. Salg›nlar s›ras›nda ilk
atakta arkadafllar›ndan mikrobu alan okul çocuklar›
hastalanmakta, bunu izleyen ikinci atakta ise çocuklar›ndan
mikrobu alan anne ve baba hastal›¤a yakalanmaktad›r.
Salg›nlar 5-7 haftada kendili¤inden s›n›rlan›r.

Düzensiz yaflam, alkol kullan›m›, sigara, so¤u¤a maruz kalmak
hastal›¤›n a¤›r geçirilmesine sebep olur.

Virüs solunum yollar›ndan girdikten 2-3 gün sonra kana
kar›flarak tüm organlar› etkisi alt›na al›r. Aniden titremeyle
yükselen atefl 3-4 gün sürer, üflüme, halsizlik, k›rg›nl›k,
ifltahs›zl›k, bo¤az ve bafl a¤r›s›, yayg›n kas ve eklem a¤r›lar›,
bulant›, genizde dolgunluk ve ak›nt›, gözlerde yanma k›zar›kl›k,
burun ak›nt›s› gibi belirtilerle ortaya ç›kar. Bulant› ve kusma da
görülebilir.39-40 dereceyi bulan atefl yavaflça düflmeye bafllar.
Bu aflamada istirahat, bol s›v› al›nmas› B ve C vitamin deste¤i,
a¤r› kesici ve atefl düflürücüler, solunum yolu sekresyonlar›n›
ve irritasyonu (tahrifl) giderici ilaçlar kullan›l›r. Yani burada
amaç hastan›n yak›nmalar›n› azaltmak ve rahatlatmakt›r.
(Özellikle gripli çocuklara ateflini düflürmek için aspirin
vermemeliyiz bunun yerine atefl düflürücüler verebiliriz.) Atefl
ikinci kez yükselirse sinusit, orta kulak iltihab› ve zatürre
geliflti¤inin ifadesidir. Bu durumda kesinlikle doktora
baflvurmak gerekir. Zira gribal enfeksiyona yol açan influenza
virüsleri kalp zar› iltihaplanmas›, beyin zar› iltihaplanmas›,
akci¤er ve karaci¤er iltihaplanmas› yapabilir.

Gripten korunman›n en etkin yolu grip afl›s› olmakt›r.
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Sa¤l›k

Grip miyim yoksa so¤uk alg›nl›¤› m›? Dr. Ayfle Alpo¤uz
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