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Zor geçen bir 2009'dan sonra, 2010 sene sonundaki
yavafllamaya ra¤men beklenenden iyi geçti. 2009'a
göre toplam grup satıfllarımız yaklaflık olarak % 20,
çalıflan sayımız % 10 büyüdü.

2010 yılın da grubumuzdaki bazı önemli geliflmeleri
sizlerle paylaflmak istiyorum.

Elektrikli araçlar gelifltiren Fransız Synergethic SA
firmasında hissedar olduk. Bu yatırımla birlikte
dünyanın elektrikli araçlara do¤ru olan e¤ilimine dahil
olmufl olduk.

Bay Larry Denton Nobel Automotive'in Baflkanı olarak
grubumuza katıldı. Larry'nin otomotiv sanayindeki
engin tecrübesinin grubumuzun geliflmesindeki
önemli etkenlerden biri olaca¤ına eminim.

Nobel Automotive Korea Incheon ve Nobel Automotive
Romania Campulung fabrikaları üretime baflladı.

Matay'ın rulo saç dilme hattı Karacabey fabrikasında
devreye girdi.

Ayrıca, Aunde Teknik'in Sançim'de hissedar olması ile
çimento sektörüne girmifl olduk.

Global konumumuzu 2011' de Rusya ile geniflletmeyi
planlıyoruz. Arkasından Çin ve Hindistan gelecek.

Dünya ekonomisi 2011'de de bizleri zorlamaya devam
edecek. Özellikle Avrupa otomotiv sektöründe inifller
ve çıkıfllar yaflanabilir. Kaynaklarımızı dikkatli
kullanmaya devam etmeli, yalın ve sürekli iyilefltirme
çalıflmalarımızı tam gaz sürdürmeliyiz.

Grup firmalarımız arasındaki sinerji ve birlikteli¤i
arttırmak 2011'de de önemli konularımızdan biri
olmaya devam edecek. Üretim çalıflanlarımızın ve
tesislerimizin global konumunu daha iyi
de¤erlendirmeliyiz.

Yeni yılın sizler ve sevdikleriniz için sa¤lık, mutluluk
ve bafları getirmesini dilerim.

Orhan Holding
Yönetim Kurulu Baflkan›

H. Murat ORHAN



Son y›llarda teknoloji ve sanayinin h›zla geliflmesi, çevre
sorunlar›n›n da artmas›na sebep olmufltur. Özellikle fosil
yak›tlar›n zararlar›n›n azalt›lmas› için çeflitli alternatif enerji
yöntemleri gelifltirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu
nedenle araçlarda elektrik, hidrojen ve hibrit
teknolojileri kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
Gelece¤i düflünen ve çevre bilincine sahip
olan Orhan Holding olarak, ortaklar›m›z ile
birlikte;  yerli mal› elektrikli araç üretimi için
Tilter modelinin ilk çal›flmalar›n› yapan ve bir
Frans›z mühendislik firmas› olan Synerg
Ethic SA’n›n % 80’ inin al›nmas›nda yerald›k.
Üç tekerlekli, iki kiflilik elektrikli arac›n
tasar›m› tekrar gözden geçirilerek Bursa’ da
üret i lmesi  planlanmaktad›r .  Hedef i lk
elektrikli arac›n en geç 2011 sonunda ülkemizde üretilmesi ve
bundan önce de çeflitli uluslararas› fuarlarda ilk örneklerinin
sergilenmesidir.

2.5 metre boyundaki iki kiflilik arac›n özellikle flehir içi
kullan›m› için ideal olaca¤› düflünülmektedir.  Üç tekerle¤i olan
ve gövdesi arac›n dönece¤i yöne do¤ru 30 dereceye kadar

yatab i len  araç  110 km/s sürate  kadar
ç›kabiliyor.
Ayr›ca elektrikli araçlar›n en pahal› parças›
olan piller ile ilgili olarak araçlar›m›zda
kullanmak ve 40 ülkeye ihracat yapmak için;
Türkiye’ de üretilmek üzere nikel-çinko piller
konusunda çeflitli çal›flmalar yap›lmaktad›r.
Nikel-çinko pi l ler;  Lityum iyon p i l lere
nazaran yüzde 50 daha ucuz ve yüzde 80 geri
dönüflümlüdür.
Türkiye bu giriflimle Türk Mal› elektrikli araç
üretimi konusunda ilk ad›mlar›n› atmaktad›r.

Orhan Holding olarak biz de; çal›flanlar›m›zla, gelecekte daha
da iyi yerlerde olmak için yenilikçi ad›mlar atmaya devam
edece¤iz.
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Günümüzde geliflen teknoloji ile; bilgi ve iletiflim ça¤›nda
olan de¤ifliklikler kapsam›nda 1980-2000 y›llar› aras›nda
do¤anlara, Y Kufla¤› denilmektedir.  Özellikle son y›llarda ifl
hayat›na girmeye bafllamalar›yla birlikte bu kufla¤› anlamak
daha da önemli hale gelmifltir.
‹fl Hayat›nda ilk defa dört kufla¤›n birlikte oldu¤u bu
dönemde kuflaklar aras›nda çat›flmay› önlemek için
(Gelenekçiler, Baby Boomer, X) Y Kufla¤›’n› anlamak, onlarla
nas›l iletiflim kurulaca¤›n› bilmek, ifl yaflam›m›zda bizler için
önemli hale gelmifltir. Bu nedenle “Y Kufla¤› ile Tan›flma”
adl› e¤itimi düzenledik.  Firmalar›m›zda çal›flan Baby
Boomer, X kuflaklar›n›n a¤›rl›kl› olarak kat›ld›¤› e¤itimde;
Y Kufla¤›’n›n genel özellikleri, ifl yaflam›ndan beklentileri,
iletiflim yollar› ve onlarla birlikte nas›l yol alabiliriz
konular›nda örneklerle bilgilendirme yap›ld›.
E¤itim sonunda al›nan görüfllerde; Y Kufla¤›’n›n bizim
gelece¤imiz oldu¤u ve ifl yaflam›na giren bu yeni kuflak ile
gerekli köprülerin kurulmas›n›n önemli oldu¤u ve onlarla
uyum sa¤layarak çal›flma hayat›m›z›n daha da
zenginleflerek, geliflece¤i noktalar› ortaya ç›km›flt›r. Bu ilk
aflama e¤itim program›m›z  yine her kufla¤›n birbirini tam
olarak anlamas›na imkan sa¤layacak flekilde tüm

çal›flanlar›m›za yönelik olarak devam edecektir.
Unutmayal›m Darwin ömrü boyunca “Güçlü Olan Yaflar”
demiflti.  Ama ömrünün sonunda “Hay›r Uyum Sa¤layan
Yaflar” dedi.  De¤iflimi yönetti¤imiz sürece yol al›r›z.  Tüm
kuflaklar›n bir arada uyumlu olmas› ile daha ileriye birlikte
gidece¤iz.

Y Kufla¤› ile Tan›flma

2. Geleneksel Kiraz fienli¤i
Yo¤un geçen bir dönemin ard›ndan yaz›n da gelmesiyle beraber bir
soluk almak amac›yla; temmuz ay›nda Genel Müdürlerimize ve
ailelerine Orhan Tar›m Yeniflehir çiftli¤inde yaza merhaba
pikni¤i düzenlendi.
Hem mevsimin müsade etti¤i oranda kiraz toplayarak hem de
çocuklar›n çiftlik hayvanlar› ile tan›flmas›yla, oldukça e¤lenceli bir
gün geçirdik.  Orhan Tar›m Genel Müdürümüz Say›n fiefik Yi¤it’in
yapt›¤› güzel a¤›rlama ve sürprizlerle Genel Müdürlerimiz aileleriyle
güzel bir yaz günü geçirdiler.

Elektrikli Araç
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Orhan Holding, ortakları ve çalıflanları
ile olan sorumlulukları kadar
toplumsal sorumluluklarına da her
zaman önem verdi.

Sanata olan deste¤i çerçevesinde,
foto¤raf sanatı ile buluflması, 1998
senesinde, çalıflanları arasında
düzenledi¤i foto¤raf yarıflması ile
gerçekleflti. Kısa süre içinde ulusal ve
daha sonra da uluslararası olarak
düzenlemeye baflladı¤ı foto¤raf
yarıflması, amatör ve profesyonel
birçok foto¤rafçı tarafından ilgi gördü
ve destek buldu.

Bu yıl altıncısını, üç ayrı dalda
(Siyah/Beyaz, Renkli, Deneysel)
gerçeklefltirilen ve Uluslararası
Foto¤raf Federasyonu (FIAP) ile Türkiye
Foto¤raf Sanatı Federasyonu (TFSF)
deste¤iyle “Festival ve fienlikler ”
konulu, Orhan Holding Foto¤raf
Yarıflması'na katılım Sri Lanka'dan,
Ukrayna'ya, Vietnam'dan, Meksika'ya,
‹ngiltere den Çine kadar dünyanın;

26 ülkesinden,
149  sanatçı,
1064  foto¤raf ile yarıflmaya katıldı.

Uluslararas› Foto¤raf Yar›flmas›nda Türkiye’de bir ‹lki Yaflad›k

Orhan Holding’in Uluslararas› boyutta 5 y›ld›r
düzenli ve sorunsuz bir flekilde gerçeklefl-
tirdi¤i foto¤raf yar›flmas›, Uluslararas› Foto¤raf
Federasyonu taraf›ndan bronz plaketle
onurland›r›lmaya lay›k görüldü. Toplumsal
görevlerimiz içerisinde sanata verdi¤imiz
de¤erle ve lay›¤› ile bu sorumlulu¤umuzu devam
ettirdi¤imize inan›yoruz.

Foto¤raf sanat›n›n güzel yan› farkl› mekan-
lardan, farkl› bak›fl aç›lar›ndan kiflilerin
dünyay› gördükleri gibi görme flans›, aktarma

flans›. Ölümsüzlefltirdi¤imiz o an› baflkalar› ile
paylaflabilme flans›m›z. Orhan Holding olarak

uluslararas› düzeye tafl›d›¤›m›z yar›flma ile
kültürler aras›ndaki bu köprüyü kurmaya

çal›fl›yoruz.

Her zaman her alanda oldu¤u gibi bu alanda da
büyümek ve iyiye gitmek hedefimizdir. Foto¤raf

yar›flmam›z› dünyada takip edilebilir bir yar›flma
yap›p, bütün Türkiye olarak daha da övünmek

istiyoruz.

Mutluyuz, gururluyuz...

6. Uluslararas› Foto¤raf Yar›flmam›z Sonuçland›

Bu yıl Seçici kurul üyeleri; Foto¤raf
sanatçıları Siyah Beyaz Baskı  Aclan
Uraz, Bahadır Öztuna, Holding’i
temsilen Ayflegül Orhan Donat, Renkli
Baskı Vedat Osmano¤lu, Tahsin Sezer
Orhan Holding’i temsilen Necla Orhan,
Deneysel Baskı da ise Adnan Ataç,
Suha Kocao¤lu, Lewis Keir Johnson
uzun süren seçmelerde zorlanmalarına
ra¤men, katılımdan dolayı çok büyük
coflku ve onur duydular.

04 Aralık 2010 Cumartesi günü saat
15:00'da Orhan Holding Teknik Oto
binasında dereceye girenle ödülleri
verilmek üzere bir tören düzenlendi.

Her zaman her alanda oldu¤u gibi bu
alanda da daha da büyümek ve daha
iyiye gitmek hedefinde olan Orhan
Holding, bu foto¤raf yarıflmasını
Dünya'da takip edilebilir bir yarıflma
haline getirip, Türkiye olarak övünmek
istiyoruz.
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A. Fatih SÖNMEZ Festival 02 - TürkiyeFIAP ALTIN MADALYA

İsmail İKİZ Ritim1 - Türkiye

FIAP GÜMÜŞ MADALYA

Mehmet ÇAKIR Çek Deveni Yahu 02 - Türkiye

FIAP BRONZ MADALYA

Melih SULAR Seka Yağlı Güreş Festivali - Türkiye

ORHAN HOLDING ÖZEL ÖDÜLÜ

A. Fatih SÖNMEZ Festival 03 - Türkiye

FIAP ALTIN MADALYA

Kerekes ISTVAN School Festivity 03 - Macaristan

FIAP GÜMÜŞ MADALYA

Kemal KAYA Past and Future 03 - Türkiye

FIAP ALTIN MADALYA

Henry HO Dragon Boad Festival - Çin

FIAP GÜMÜŞ MADALYA

Jordi Pique VEDICAT Fire Dance 2-02 - İspanyaFIAP BRONZ MADALYA

Renkli Bask› Deneysel Bask›Siyah Beyaz Bask›

John SMITH Sky Flyer No-15-4 - Avustralya
FIAP MANSİYON

Sadık ÜÇOK Pavli Panayırı 02 - Türkiye

FIAP BRONZ MADALYA

Majid Khalfan Al RAWAHI Extreme Jubilation 0103 - Umman

ORHAN HOLDİNG ÖZEL ÖDÜLÜ

Ödül Alan Foto¤raflar...



Bilinçsiz internet kullanımı günümüzdeki en büyük
tehlikelerden biri oldu.  Bu konuda aileleri bilinçlendirmek
için Bursa Sa¤lık ve E¤itim Vakfı (Bursev),
“‹nternet=Evimizdeki Sokak” projesini bafllattı.
Bursev, e¤itim ve sa¤lık alanında ça¤dafl toplum
yaratacak bireyler yetifltirilmesine katkıda
bulunmak, ihtiyacı olan kifli, sa¤lık ve e¤itim
kurulufllarına karflılıksız yardım edebilmek
amacıyla, 14 gönüllü tarafından 1997 yılında
Bursa'da kurulan bir vak›f.  Projenin öncelikle
hedefi Bursa ölçe¤inde ve en kısa sürede de ülke
genelinde yaygınlaflmaktir.
Bursev tarafından gelifltirilen “‹nternet=
Evimizdeki Sokak” projesinin amacı; bilgisayar ve
internet kullanımının ça¤ın bir gereksinimi oldu¤u
bilinci ile yasakçı bir anlayıfltan uzak durarak, veli
ve ö¤retmenleri bilgilendirici ve bilinçlendirici
e¤itimler düzenlemek. Bu projenin 2010-2011 ö¤retim
dönemindeki ilk konferansı, Necla Orhan ‹lkö¤retim
Okulu'nda düzenlendi. Bursa Valisi fierafettin Harput'un efli
Funda Harput, Necla Orhan ve Aytaç Toker hanımefendilerin
de katılımları ile 13 Ekim 2010 Çarflamba günü gerçekleflen
konferans, Bursev Vakfı Baflkanı, ‹nsan kaynakları uzmanı ve

Kariyer danıflmanı Dilek Köseo¤lu ve Çocuk ve Ergen
Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pınar Vural tarafından verildi.
Konferansta evlerimizin içine kadar giren internet

sokaklarında nasıl dolaflılması gerekti¤i,
ça¤ımızın vazgeçilmez bir gereksinimi olan
bilgisayar ve internet kullanımında da “anne-
baba” olmanın önemi üzerinde duruldu.
Ayrıca projenin en önemli adımlarından biri olan
“Internet ve Bilgisayar Kullanımında Çocuk ve
Ebeveyn ‹letiflimi “ konulu e¤itim, 14 Ekim 2010
tarihinde saat 10:00'da Necla Orhan ‹lkötretim
okulunda Bursev Baflkanı ve Proje koordinatörü
Dilek Köseo¤lu ve Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pınar Vural tarafından
velilere verildi.
Bursa Valili¤i Emniyet müdürlü¤ü biliflim suçları
dairesi, ‹l sa¤lık müdürlü¤ü, belediyeler ve

üniversitelerle iflbirli¤i yapan “‹nternet=Evimizdeki Sokak”
projesinin ana hedefinin, ilkö¤retim birinci kademe ö¤retmen
ve ebeveynlerini, çocukların etkin ve güvenli bilgisayar
kullanım alıflkanlı¤ı kazanmaları amacı ile bilgilendirmek
oldu¤u belirtiliyor.

Orhan Holding A.fi. olarak, y›lda iki kez düzenli
olarak gerçeklefltirdi¤imiz sosyal aktivitelerden
biri olan Bowling Turnuvas›, 2010 y›l›n›n ikincisini,
26 Kas›m 2010 Cuma akflam› Beflevler Carrefour
Cosmic Bowling salonunda gerçeklefltirdik.
Grup firmalar›m›zdan 155 kifliden oluflan 31
tak›m›n nefleli, e¤lenceli ve çok keyifli bir ortamda
k›yas›ya mücadele etti¤i turnuvada S›la Teknik 3
tak›m›, 628 toplam puanla birincili¤e ulaflt›.
‹kincili¤i, 620 toplam puanla Matay 1 tak›m›n›n,
üçüncülük ise 618 toplam puanla, Nobel Otomotive
1 tak›m›n›n oldu. En skorer bay / bayan
birincili¤inde ise, baylarda Orhan Holding 1
tak›m›ndan Sezai Üçyol 203 puanla, bayanlarda da

Teknik Oto tak›m›m›zdan Sibel
Döner, 139 puanla birinci oldular.
Dereceye giren tak›mlar›m›z›n ve
bireysel baflar› gösteren
arkadafllar›m›z›n kupa, madalya ve
hediyeleri yine görkemli bir kapan›fl
flöleni ile kendilerine takdim edildi.
Baflar›l› olan tüm tak›mlar›m›z›
kutluyor ve  kat›lan tüm
tak›mlar›m›za da teflekkür ediyoruz.
Bir sonraki turnuvada tekrar bir
arada olmak dile¤iyle.

Orhan Holding A.fi. Geleneksel  Bowling Turnuvas›n›n 2010 Y›l›
Son fiampiyonu S›la Teknik’in 3 Tak›m› Oldu...
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‹nternet=Evimizdeki Sokak



Denizlerimizde do¤al yaflam› zenginlefltirmek için bütün
dünyada uygulanan bir yöntemi, yapay resif uygulamalar›n›
tan›tmak ve Mudanya yerel yönetimi ve üniversite baflta
olmak üzere destek verecek sivil toplum kurulufllar› ile
iflbirli¤i içinde uygulamaya almak olarak tan›mlanan “Bizim
Denizimiz” projesi büyük ilgi gördü. Emine
Örnek E¤itim Kurumlar›'n›n da bu projede
bir sosyal sorumluluk anlay›fl› ile yer
almak istemesi ve özellikle okul müdür-
lerinden Gülflah Dikili'nin bu projeyi
çevreye duyurmak yönünde çabalar› ile
Bizim Denizimiz projesi Bursa'da de¤iflik
çevrelerde büyük ilgi görmeye bafllam›flt›r.

Mudanya, Bursa'n›n Marmara Denizi'ne en
yak›n sahilidir. Güzel havalarda insanlar›-
m›z›, deniz kenar›nda yürüyüfl yaparken,
çay bahçelerinde sohbet ederken,  küçük
lokantalarda yemek yerken, k›y›da veya
sandalda bal›k tutarken,  yaflam zevkini
tadarken görürsünüz. Bu bölge gittikçe
turizimden de pay almaya bafllayacakt›r
ancak güzel denizimiz eskisi gibi temiz ve
verimkar de¤ildir. Çocuklu¤umuzda, 70'li
y›llarda sandalla bal›¤a ç›kt›¤›m›zda kova
ile bal›k yakalar, konu komfluya da¤›t›rd›k.

fiimdi ise daha donan›ml› olmam›za ra¤men 2-3 bal›k
yakalad›ysak flansl›y›z. Mudanya k›y›lar›nda Marmara
Denizi'nin dibi düz ve kumluktur. Bal›klar›n bar›nmalar› için
do¤al kayal›klar yoktur. Yasa d›fl› trolle az say›daki bal›k
yuvalar› da yok edilmektedir.

‹nsanlar›n›, ülkesini, denizini seven bir anlay›fl onlara hizmet
etmek ister.  Gücümüzü birlefltirerek, kamuoyu oluflturarak,
ilgilileri harekete geçirerek Mudanya sahillerinde olta
bal›kç›l›¤› gelifltirme projesi ile topluma hizmet  edebiliriz.
Suni resifler ya da yapay bal›k yuvalar› oluflturma projesi ile

geliflmifl ilkelerdeki ve ülkemizin baflka
yörelerindeki ak›ll› uygulamalar› biz de
uygulayabiliriz. Projenin baflka yerlerde
uygulamalar› ile ilgili dünyada ve
Türkiye'de birçok örnek vard›r. Bilimsel ve
çevreci kurulufllar bu tip projeleri
desteklemektedir ve sonuçlar› baflar›l›d›r.
Deniz dibine b›rak›lan yapay resifler
etraf›nda k›sa sürede ekolojik düzen
kurulmakta ve  deniz türleri çeflitlili¤inin
artmas›n›n yan›nda yasa d›fl› avc›l›¤a da
engel olmaktad›r.  Resiflerin dal›fl turizmi
aç›s›ndan da olumlu sonuçlar› vard›r, su
alt› olmaktad›r. Bloklar›n  tafl›nmas› ve
denize b›rak›lmas›n› Mudanya Belediyesi
destekleyecektir. Resif alan› oluflturan
kurulufllar ana sponsor olarak adland›r›-
lacak, bu alana isimleri verilecektir. Deniz
Haritas›nda resif alanlar› belirlenecek ve
alanlar ana sponsorlar›n isimleri ile
an›lacakt›r.

Emine Örnek E¤itim Kurumlar›'n› ve Sn. Gülflah Dikili'yi
“Bizim Denizimiz” projesindeki çal›flmalar›ndan ötürü tebrik
ederiz. Dile¤imiz en k›sa sürede Marmara Denizi'nde birçok
bal›k çeflidinin bar›nmas› ve ço¤almas›na elveriflli bir ortam
oluflturulmas›d›r. Böylece çocuklar›m›za sa¤l›kl›, verimli bir
deniz b›rakma flans› hayata geçirilmifl olur.
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Cem Kabak, Nesrin Emsen, Nihan Yıldız, Özgür Ege
�
Miniklerimize sa¤lık, mutluluk, huzur ve bafları �dolu bir yaflam diliyoruz.

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z

Mudanya Sahilinde Olta Bal›kç›l›¤›n› Gelifltirmek  için Yapay Resifler...
“Bizim Denizimiz”

Bir Grup Resif'e biz de ana sponsor oluyoruz;



Bu ayki konu¤umuz ‹brahim Tumbaz ve Ailesi oldu,
Ceyda ve Berra' nın sımsıcak saran gülümse-
meleri ile kapıları açıldı, anne ve babasından
almıfl oldukları misafirperverli¤i ile içeriye buyur
ettiler ve gece boyunca onlarla birlikte çok keyifli
anlar yafladık.
‹brahim, Teknik Oto'nun kuruluflundan beri
bizimle,  bu sektörde 16 yıldır çalıfltı¤ını ifade
etti. “Meslek lisesi döneminde stajer olarak
bafllayıp bu günlere geldik ve flu anda da Acil
Servis, Motosiklet ve Mekanik bölümlerinde
görev almaktayım. Orhan Holding grubunda
Teknik Oto bünyesinde uzun süre çalıflma-
mın en büyük sebebinin GÜVEN oldu¤unu
düflünüyorum. Bu duyguyu yitirme-
di¤imiz sürece daha uzun yıllar sadakat
ve sevgi baflı içerisinde Yöneticilerim ve
arkadafllarımla zevkle çalıflabilece¤im
düflüncesindeyim. “Sevgiyle yo¤rulan bir
hayatım var“ diyor.

Çocuklu¤umdan beri arabalara çok merak-
lıyım ve sanırım bu da meslek seçimime
yansıdı. Üzerinde çalıfltı¤ım araç çok iyi
performanslara sahip olan BMW oldu¤u için
onlarla çalıflırken sanki çocuklu¤umda
oynuyormuflum gibi dalıp gidiyorum. Bu yüzden
flirket içerisinde ne ifl olursa olsun yaparım, beni hiç
yormaz, hatta seve seve yaparım diyor.

fiirketinin kendisine sosyallik kattı¤ına inanıyor. “Gün
içerisinden birçok müflteriyle tanıflma fırsatım oluyor ve
müflterilerimizle sosyal hayatımda da farklı yerlerde de
karflılaflabiliyorum. Sürekli iletiflim içerisindeyim, hatta en
zor anlarında cep telefonumdan gece gündüz arayan
müflterilerimiz var. Bir hekim olarak sorunlarına koflup çare
bulmaya çalıflıyoruz, hatta ve hatta kar, ya¤mur, buzlanma
vs. gibi durumlarda bizi arayıp soran, acaba bir fley olursa
hemen ulaflabilir miyiz düflüncesiyle güven hissetmek
isteyen müflterilerimiz oluyor.

Efli Burcu hanım da, acil yol yardımda
nöbetçi oldu¤undaki yo¤unlu¤una
alıflmıfl. Kendisinin de arabalara meraklı
 oldu¤unu belirtmeden geçemiyor. “
Motosiklet sürüflüne çok sıcak
bakmıyordum. Ben de kendisi ile binmeye
baflladıktan sonra alıfltım ama yine de ara
sıra tedirginlik hissediyorum“ diyor.  Bu
arada ‹brahim, Motosiklet konusunda çok
iyi koruyucu malzemeler kullanılması
gerekti¤ini,  iyi malzemeler kullanılması ve
sürüfl tekniklerine çok çok dikkat edildi¤i
taktirde sorun yaflanmayaca¤ı konusunda
bize küçük bir bilgilendirme yapmadan
geçemedi.
ilerleyen saatlerine kadar sohbetimize
katıldılar. Burcu hanım, “Beni en çok mutlu
eden kızlarımın do¤umu esnasında ve
yakınlarımızı kaybetti¤imizde eflimin
yöneticilerinin ve arkadafllarının göstermifl
oldu¤u ilgiydi. Bizi yalnız bırakmadılar,
bunu unutamam. ‹yi ve kötü günümüzde
de bizimle birlikteydiler ve umarım bu
hep böyle devam eder.” dedi
‹brahim, “ flirketimde birçok hayalim
gerçek oldu. Yurt dıflına gitmeyi çok

isterdim, Almanya  Münih' de ki  BMW nin
en performanslı araç e¤itimleri için gittim, yine

yakın bir tarihte Borusan'ın satıfl sonrası e¤itimi için
Kıbrıs’ ta bulundum. Bu tür seyahatlerde ufkumun açıldı¤ını
hissediyorum. fiirketimin bana vermifl oldu¤u e¤itimler
iflimde ciddi anlamda fayda sa¤lıyor. Almıfl oldu¤um ilk
yardım e¤itimi, en azından bir kazaya müdahale etme
durumunda bize bilinçli yaklaflım sa¤lıyor” diye ekledi.

Tumbaz ailesine bize vakit ayırmalarından dolayı teflekkür
ediyor, mutluluklarının daim olmasını diliyoruz.
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Röportaj
‹brahim Tumbaz ve Ailesi’ne Konuk Olduk
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E¤itimlerimiz Devam Ediyor...

Slogan Yar›flmas›
fiirketimizde 2010 y›l› iyilefltirme, verimlilik, motivasyon ve
yarat›c›l›k y›l› olarak ilan edildi. 2010 y›l›n›n verimlilik,
motivasyon ve yarat›c›l›k y›l› olmas› sebebiyle flirkemizde
“ Verimlilik, Motivasyon ve Yarat›c›l›k” konulu slogan
yar›flmas› düzenlendi.
De¤erlendirme kurulu taraf›ndan birinci seçilen slogan
sahibine ödülü ve sertifikas› takdim edildi.

Birinci Olan Slogan:
“Siz Farkl› Düflünün, Biz Fark› Üretelim.”
Ümran Özgün / K›l›f Fabrikas›

‹flyeri hekimlerimiz taraf›ndan tüm fabrikalar›m›zdaki
çal›flanlar›m›za, A¤›rl›k kald›rma, Kulak sa¤l›¤› ve Koruyucu
ekipmanlar ile Meslek hastal›klar› e¤itimleri verildi.

Sa¤l›k E¤itimleri

Dereceye giren
çal›flanlar›m›za, fabrikada
yap›lan bir törenle
ödüllleri ve sertifikalar›
verildi. Kat›lan tüm
çal›flanlar›m›z› tebrik
ediyor, foto¤rafa olan
ilgilerinin devam›n›
diliyoruz.

Mansiyon

Foto¤raf Yar›flmas› 3.sü

Foto¤raf Yar›flmas› 1.si Foto¤raf Yar›flmas› 2.si

Beyaz yakal› çal›flanlar›m›z›n teknik yeterliliklerinin
gelifltirilmesi ve teknik e¤itimlerin tüm firmalar›m›z çap›nda
yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla, 2010 y›l›nda bafllad›¤›m›z planl›
firma içi e¤itimlerimiz Proses FMEA, Proses Denetimi ve
Sunum Teknikleri e¤itimleri ile devam etmektedir.
Kat›l›mc›lar›n son derece memnun kald›klar› firma içi
e¤itimlerimizin farkl› e¤itim bafll›klar›yla önümüzdeki
aylarda da devam etmesi planlanmaktad›r.

Anneler Günü haftas›nda tüm çal›flanlar›m›z›n, efllerinin ve
çocuklar›n›n kat›ld›¤› “Ebeveyn-Çocuk Sevgisini en iyi Anlatan
Foto¤raf” konulu foto¤raf yar›flmas› düzenlendi. Çal›flanlar›m›z;
çocuklar› ve eflleri ile birlikte çektirdikleri foto¤raflarla
yar›flmam›za ifltirak ettiler.
Foto¤raflar, foto¤raf konusunda uzman kiflilerin de yer ald›¤›
kurulumuz taraf›ndan itinayla de¤erlendirilerek dereceye
girenler belirlendi.

Foto¤raf Yar›flmas›

1. olan foto¤raf : Halil ‹brahim K›vrak /K›l›f Fab./Paketleme Opr.
2. olan foto¤raf : Deniz Büyükda¤ /K›l›f Fabrikas›/Dikim Opr.
3. olan foto¤raf : Habibe Kaya /K›l›f Fabrikas›/Dikim Operatörü
Mansiyon ödülü : Mehmet Ete /Kumafl Fabrikas›/Örme Opr.
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Haziran ay›nda düzenledi¤imiz öneri ödül töreninde, 2009 y›l›
öneri ödülleri da¤›t›ld›.

K›l›f fabrikam›zda;

En fazla olumlu öneri vererek Abdurrahim Girgin birinci,
‹smail Atefl ikinci olurken, Hayriye Afl›k ve Dilek Ekmez ayn›
say›da olumlu öneri vererek üçüncülü¤ü paylaflt›lar.

Kumafl fabrikam›zda;

En fazla olumlu öneri vererek Ayla Sülüm birinci olurken,
Özlem Tokdemir ikinci ve Arzu Turgay üçüncü oldu.

Üstyap› fabrikam›zda;

En fazla olumlu öneri vererek Ferdi Akgül birinci, Fuat
Günay ikinci, Mehmet Karaman üçüncü oldu.

Isringhausen fabrikam›zda;

En fazla olumlu öneri vererek Osman Bardak birinci olur-
ken, ‹smail Öztürk, Mesut O¤urlu ve Ülkü Kurtbey ayn›
say›da olumlu öneri vererek ikincili¤i paylaflt›lar.

Ödül Törenleri...

2009 y›l›n›n kifli bafl›na en fazla olumlu öneri veren bölümü
olan Sat›fl ve Mühendislik bölüm çal›flanlar› da törende
ödüllerini ald›lar.

Kendilerine verdikleri öneriler ile firmam›zda sa¤lad›klar›
katk›lardan dolay› teflekkür ediyor, önerilerinin devam›n›
diliyoruz.

Tüm fabrikalar›m›zda düzenledi¤imiz törene son 1 y›l içinde
emekli olan çal›flanlar›m›z› davet ederek, K›l›f fabrikam›zdan
Halime Y›lmaz, Neriman Ergen, Hanife Aky›ld›z, Meliha
Çal›flkan, Gülben Bahar, Gülperi Kuru, Hörü Bahar, Mavifl
Karademir, Adife fien, Gülcan Güler, Meryem Yurtsever,
Gülbiye Türkay, Sabriye fientürk, Nedim Karagöz, Gülser
Cömertel'e; Kumafl fabrikam›zdan Sevcan Yeliflova ve
Mehmet Güngör'e firmam›za yapt›klar› katk›lardan dolay›
teflekkür edip,  plaketlerini takdim ettik.

Emekli olan çal›flanlar›m›za  firmam›za yapt›klar› katk›-
lar›ndan dolay› bir kez daha teflekkür ediyor, bundan sonraki
hayatlar›nda sa¤l›k ve mutluluklar diliyoruz.

Eylül ay›nda düzenledi¤imiz “Kalite Baflar›
Ödülleri” töreninde; Ticari, Binek ve Küçük K›l›flar
kategorilerinde birinci olan bant çal›flanlar›na
ödülleri ve sertifikalar› verildi.

Kalite Baflar› Ödülleri



Aram›za Yeni Kat›lanlar
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Hakan Do¤an
23.03.1983 do¤umlu ve Uluda¤ Üniversitesi
Makina Mühendisli¤i bölümü mezunudur.
08.06.2010 tarihinden itibaren Kumafl
fabrikam›zda Bak›m Mühendisi olarak aram›za
kat›ld›.

Emre Usta
03.06.1985 do¤umlu ve Yeditepe Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i mezunudur.
22.06.2010 tarihinden itibaren Üstyap›
fabrikam›zda Proje Mühendisi olarak aram›za
kat›ld›.

Derya Eryüksel
23.02.1982 do¤umlu ve Ege Üniversitesi
Hemflirelik ve Sa¤l›k Hizmetleri bölümü
mezunudur. 27.08.2010 tarihinden itibaren
Kumafl fabrikam›zda ‹flyeri Hemfliresi olarak
aram›za kat›ld›.

fienol Kahraman
21.01.1982 do¤umlu ve Kocaeli Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i mezunudur.
26.07.2010 tarihinden itibaren Üstyap›
fabrikam›zda Kalite Mühendisi olarak aram›za
kat›ld›.

Serkan Sar¤›n
20.02.1985 do¤umlu ve Uluda¤ Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i bölümü mezunudur.
02.08.2010 tarihinden itibaren K›l›f
fabrikam›zda Kalite Mühendisi olarak aram›za
kat›ld›.

Ersin Mutlu
10.06.1987 do¤umlu ve Kocaeli Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i bölümü mezunudur.
02.08.2010 tarihinden itibaren K›l›f
fabrikam›zda Proje Lideri olarak aram›za
kat›ld›.

Can fiarlar
20.08.1982 do¤umlu ve Do¤ufl Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i bölümü mezunudur.
23.08.2010 tarihinden itibaren Isringhausen
fabrikam›zda Sat›nalma Mühendisi olarak
aram›za kat›ld›.

Gürsel K›rca
21.09.1967 do¤umlu ve Anadolu Üniversitesi
‹flletme bölümü mezunudur. 06.09.2010
tarihinden itibaren Üstyap› fabrikam›zda
Üretim Sorumlusu olarak aram›za kat›ld›.

Aybars Alk›fl
04.02.1983 do¤umlu ve Bal›kesir Üniversitesi
Makina Mühendisli¤i bölümü mezunudur.
15.09.2010 tarihinden itibaren Üstyap›
fabrikam›zda Proje Mühendisi olarak aram›za
kat›ld›.

Harun Yeni
18.04.1986 do¤umlu ve Gazi Üniversitesi
Tasar›m ve Konstrüksiyon Ö¤retmenli¤i
bölümü mezunudur. 06.09.2010 tarihinden
itibaren Üstyap› fabrikam›zda Teknik Ressam
olarak aram›za kat›ld›.

Yak›nlar›n› Kaybeden Çal›flanlar›m›z

‹smail Altu¤ Aydo¤an, Gülbahar Örnek, Seray Erdo¤an, Yeter
Bako¤lu, Fatih Çetinkaya, Selma Günefl, Selçuk Çelikkaya,
Emrah Akdeniz, Mithat fien, Fatih Ç›buk, Sercan Delibafl,
Emine Köse, Yasemin Ceylan
Yeni çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Gülgün Y›lmaz, Özgür Yermez, Ayten Erdi, Ufuk Çak›r, Adil
Gökgül, Hüseyin Dur, Özgür F›rat Y›ld›z, Sema Kahya,
Sabriye Civcar, Bülent Öztürk, Resmiye Karlar, Jale Ya¤c›,
Hanife Alaca, Esin Öztürk, Mergül Hac›o¤lu, Fatma fien,
Hülya Alt›n, Hümeyra Ayd›n, Nezaket Soydemir, Nesrin Ay,
Nazmiye Mutlu, Nejla Vatansever, Sevilcan Korkmaz

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

Kezban Çelikutku-Babas›, Vural Karadeniz-Dedesi, fierife
Yurt-Annesi, Nimet Cesur-Ye¤eni, Mukaddes Coflkun-
Anneannesi, Sevgül Yurtçu-Anneannesi, Fikriye Tura-
Anneannesi, Feraim Semet-Annesi, Fahrettin Y›lmaz-
Kardefli, Mehmet Y›lmaz-Amcas›, Özlem Akgün-Babaannesi,
Mehmet K›z›lay-Dedesi, fiükriye Türkan Paçar-Dedesi,
Serdar Bilgiç-Anneannesi, Nagihan Bilgiç-Anneannesi,
Özgür Alt›n-Çocu¤u-Dedesi, Renginar ‹mamo¤lu-Annesi,
Nefise Özkaya-Ye¤eni, Ramazan Arar-Amcas›, Muradiye K›r-
Teyzesi, Canan Dura-Babaannesi, Gülay Y›ld›ran-Annesi,
‹smihan At›fl-Annesi, Hamide Günefl-Amcas›, Özlem Üstün-
Anneannesi, Ayfle Turguto¤lu-Efli, Sebiha Yenihayat-
Babaannesi, U¤ur Büyük-Day›s›, Hakan Eren-Dedesi

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

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z

Evlenen Çal›flanlar›m›z
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Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z

Mümüne Abi, Feriflte Dural›, Fatma Ayy›ld›z, Binnaz Yavuz,
Fend Öncel, Ayfle Aykut, Meliha Nac›o¤lu, Fatma Demir,
Güler Yüce Aslan, Hatice F›r›nc›o¤lu, Hale Pehlivan, Bilgen
Kaya, Sündüz Ülkü, fiener Kol, Nürvet Atefl, Emine fien,
Emine fien, Reyhan Ekinci, Arzu Kayac›kl›, Arzu Kayac›kl›,
Belk›z Çavufl, Yakup Ak›l

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

Aram›zdan Ayr›lan Arkadafllar›m›z

Aliye Zengin, Vezatiye fientürk, Arzu Bülbül, Tülay Batmaz,
Nigar Ifl›k, Hasbi Çavdar,Aynur Arslan, Zeynep Efetürk

Yeni çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Evlenen Çal›flanlar›m›z

19 Temmuz 2010 tarihinde, do¤um günü olan ‹dari
kadrolardaki arkadafllarımızın ve Genel Müdürümüz say›n
Hakan Burucu' nun  do¤um gününü hep beraber kutladık.

Nice sa¤l›kl›, baflar›l› ve mutlu y›llar dileriz.

Do¤um Günü Kutlamas› Veda Yeme¤i

01 Ekim1996 tarihinde göreve bafllayan arkadaflımız Vezatiye
fientürk, 18 Haziran 2010 tarihinde görevinden ayrılmıfltır.
Kendisine 09 Temmuz 2010 tarihinde verdi¤imiz yemekte
veda ettik.

Bundan sonraki ifl hayatında baflarılar dileriz.

BFTC ‹nsan Kaynaklarında göreve bafllayan arkadaflımız
Yusuf Hakç›l,  31 A¤ustos 2010 itibaren Matay A.fi. ‹nsan
Kaynakları fiefli¤ine terfi etmifltir.

Bundan sonraki ifl hayatında kendisine baflarılar dileriz.

Görev De¤iflikli¤i

20 fiubat 2001 tarihinde ‹nsan Kaynakları Sorumlusu olarak
görevine bafllayan arkadaflımız Yüksel Tosun, 30 Eylül 2010
tarihinde görevinden ayrılmıfltır.

Bundan sonraki ifl hayatında kendisine baflarılar dileriz.
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Adem Ören ve Burçin Ören' in bir erkek, Sevcan ve Recep Er’in k›z çocuklar› dünyaya gelmifltir.
Yeni do¤an çocuklar›m›za sa¤l›kl› uzun bir ömür dileriz.

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z

“Ay›n Eleman›” Ödül Töreni
“Ay›n Eleman›” de¤erlendirmeleri sonucunda, afla¤›da belirtilen çal›flanlara ödülleri verildi:

Temmuz ay› “Ay›n Eleman›”  ödülünü
Dikim Ustas› Metin Erdem almaya hak
kazand›.  Ödülünü, Say›n Reyhan Alpo¤uz
verdi.

Ekim ay› “Ay›n Eleman›”  ödülünü
Lamine Kesim Bölümü'nden Ersin
Cankurt almaya hak kazand›.  Ödülünü,
Say›n Adem Ören verdi.

Eylül ay› “Ay›n Eleman›” ödülünü Lamine
Kesim Bölümü'nden ‹brahim ‹pek
almaya hak kazand›. Ödülünü,
Say›n Semra Uçkaç verdi.

A¤ustos ay› “Ay›n Eleman›”  ödülünü
Lamine Kesim Bölümü'nden Ceyhun
fien almaya hak kazand›.  Ödülünü
Say›n Aysel Bozyi¤it verdi.

Pil üreticileri, kullandıkları yeni teknolojilerle hem
daha çok fayda yaratmakta, hem de çevre için daha
dost üretim gerçeklefltirmektedir. Yine de tükenen
pilleri çevreye veya çöpe atmamalıyız. Çünkü atık
pillerin içerisindeki çeflitli kimyasal maddeler çöp
depolama alanlarında yeraltı sularına ve topra¤a
karıflarak kirlilik yaratabilir. Hem bu nedenle hem
de atık pillerin geri kazanımı yoluyla do¤al kaynakların verimli kullanımını
artırmak için Atık pilleri naylon torba, karton kutu ya da kavanozlarda biriktirilerek,
( varsa ) firmalarımızda, süpermarketlerde, okullarda, muhtarlıklarda,
belediyelerin belirledi¤i toplama merkezlerinde bulunan atık pil kutularına atmalı
veya pilimizi satın aldı¤ımız satıfl noktasına geri götürülmeliyiz.

At›k Pil Neden Toplanmal›
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Hyundai taraf›ndan uygu-
lanan 5 Star denetimi (753
/1000 puan) 4,5 Star ile
sonuçlanm›flt›r. Her y›l
5 Star olmaya aday
firmalar, bu denetimden
al›nan puanlama ile
belirlenmektedir. 753
puan› ile Hyundai Matay'›n
2011 y›lnda 5 Star'a aday
oldu¤unu Kore' ye

bildirece¤ini belirtmifltir. Denetim özellikle yeni devreye
ald›¤›m›z Pbt hatt›nda yap›lm›fl ve denetçi taraf›ndan be¤eni
toplam›flt›r.
Eme¤i geçen tüm ekibimize teflekkür ederiz.

Kaizen-WCM-EFQM Sunumlar›

Üç ayl›k periyotlar halinde yap›lan Kaizen sunumlar›ndan bir
yenisi  Sürekli ‹yilefltirme bölümü taraf›ndan tüm
çal›flanlar›n kat›l›m› ile gerçeklefltirildi. Sunum kapsam›nda
Tofafl ile yap›lan WCM (World Class Manufacturing)
çal›flmalar›, mükemmellik modeli çerçevesinde kalite
departman› taraf›ndan yürütülen  EFQM çal›flmalar›
hakk›nda da bilgiler verildi.

Matay Karacabey Fabrikam›z Üretim
Onaylar›n› Ald›
Boru üretim fabrikam›z 2009 y›l›nda Tofafl ve Hyundai, 2010

Haziran - Temmuz
döneminde Faurecia ve
Oyak Renault
denetimlerinden
geçerek ilk defada
müflteri onaylar›n›
alm›fl ve kendi üretti¤i
boruyu proseslerinde
kullanmaya bafllam›flt›r.
Arkadafllar›m›za
emeklerinden dolay›
teflekkür ederiz.

Hyundai 5 Star Denetimi

Tofafl'la birlikte yürüttü¤ümüz WCM projesiyle ilgili ilk
denetim 20 Temmuz 2010 tarihinde yap›lm›fl , firmam›z bu

denetimde bafllang›ç seviyesi için iyi bir puan say›lan13 puan
alm›flt›r.

Tofafl, WCM Projesinin ‹lk Denetimi

Vinç E¤itimi Yap›ld›

Sa¤l›kl› ve güvenli bir çal›flma ortam› temin etmek, vinçlerle
yük kald›rma tafl›mada ifl kazalar›n› azaltmak, çal›flanlar›
karfl› karfl›ya olduklar› riskler ve al›nacak güvenlik önlemleri
konusunda bilgilendirmek ve ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i bilinci
oluflturarak uygun davran›fl kazand›rmak amac› ile Makine
Mühendisleri Odas› taraf›ndan operatörlerimize e¤itim
verildi.



2010 y›l› Bursa yerel büyük ödülünü alan Farba,  problem
çözme sürecinin benchmark yapacak kadar iyi oldu¤unu
aç›klay›nca, ekibimiz sürekli iyilefltirme bilinci ile k›yaslama
yapmak,  süreci iyilefltirmek gayreti ile giriflimlerde
bulunarak Farba'y› ziyaret etti. Matay uygulamalar› Proses
Kontrol fiefimiz say›n Serdar Kutlu taraf›ndan  anlat›ld›ktan
sonra Farba'n›n
sürecini
inceledi ve saha
turu ile ziyaret
sonland›r›ld›.
Paylafl›mc›
tutumlar›ndan
dolay› Kalite
Md. Müge
Han›m nezlinde
Farba' ya
teflekkür eden
ekibimiz, bir de
an› foto¤raf›
çektirdi.
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Oyak Renault Yöneticileri Fabrikam›z› Ziyaret Etti
Oyak Renault  X98 ve B85 Proje yöneticileri M. Bernard
Paintendre, Emmanuel VIDAL, Therry Crosnier, Dider
Robert, Hakk› Ar›ca Katay’› ziyaret ettiler. Yönetim kurulu

üyelerimiz, Genel Müdürümüz ve Müdürlerimiz ile birlikte
fabrikam›z› gezip bilgi ald›lar.

Farba'da Problem Çözme Süreci
Benchmarking Yap›ld›

5S Bilgilendirmesi Yap›ld›
WCM E¤itimi

‹yilefltirme çal›flmalar›n›n temeli olan  5S uygulamalar›
hakk›nda tüm çal›flanlar›m›za yeniden bilgilendirme yap›ld›.
Ayr›ca Tofafl ile birlikte yürütülen WCM (World Class
Manufacturing) çal›flmalar›n›n uygulanmaya al›nmas›nda
elde edilecek baflar›n›n artt›r›lmas› için gerekli olan
bilgilendirmeler yap›ld›.

Türk Metal Sendikas›, Matay'da ‹ftar Yeme¤inde...
Ramazan dolay›s› ile fabrikam›z yemekhanesinde, Türk
Metal Sendikas› yöneticileri, Sendika  temsilcileri ve

çal›flanlar›m›z ile bir araya geldi¤i iftar yeme¤i, 01 Eylül 2010
tarihinde gerçeklefltirildi.
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EFQM, Baflvuran Kurulufl E¤itimi...
Büyül Ödüle Aday›z!
‹lk olarak 2009 y›l› Mart ay›nda  bafllayan çal›flmalar›m›z
özde¤erlendirme süreci ile devam etti ve 24 Eylül 2010
y›l›nda ödül için baflvuruda bulunan üç firmadan biri olduk.
Bu y›l Özel sektör katagorisinde sadece Matay '›n aday
oldu¤u süreç ödüle kat›lan iki kamu kurumu firma ile
birlikte yap›lan  e¤itim  ile devam ediyor. Sonraki ad›mlar;

Biz Matay'l›lar o gün orda ödülü almak için haz›r olaca¤›z.

Matay Atölye ‹çi ‹fl Güvenlik Kurallar›
Yeniden Belirlendi
‹yi bir liderlik örne¤i ile, ifl güvenlik kurallar›m›z› tekrar
gözden geçirdik ve atelye genelinde ifl güvenlik
ekipmanlar›n›n kullan›m zorunlu¤unu sadece mavi yaka için
de¤il beyaz yaka çal›flanlar›m›z, tedarikçi ve ziyaretçilerimiz
için de uygulamaya bafllad›k. Art›k fabrika genelinde ifl
güvenlik ayakkab›s›, ifl montu, kulakl›k zorunlu olup, gözlük
sadece kaynak ve kal›phane gibi göze çapak riski tafl›yan özel
proseslerde zorunlu hale getirilmifltir.

EFQM Slogan Yar›flmas› Yapt›k
EFQM kapsam›nda Matay'da
personelimizin kat›l›mlar› ile
“Mükemmellik” konusunda
slogan yar›flmas› düzenledik.
De¤erlendirme sonucu Sinan
Durak'›n  “Hedefimiz
Sürdürülebilir Mükemmellik”
slogan› ödül kazanm›flt›r.
Sinan Durak'› tebrik eder ve
kat›lan arkadafllar›m›za
teflekkür ederiz.

- Kitap teslimi 14 Ocak 2011
- Saha ziyareti 21 Mart - 4 Nisan 2011
- Ödülü alan firman›n aç›klanmas› 16 Nisan 2011

Her yıl oldu¤u gibi bu
yıl da stajyerlerimizi,
konusunda uzman
çalıflanlarımız
tarafından yetifltirerek
u¤urladık. Bundan
sonraki yaflamlarında
bafları ve mutluluklar
diliyoruz.

2009 - 2010 Dönemi Stajyerlerimizi
U¤urladık

Satıfl Müdürümüz Say›n Yakup Tafldemir
Emekliye Ayrıldı

1990 yılından bu yana
firmamızda Pazarlama
müdürü olarak çalıflan
Yakup Tafldemir, güzel bir
veda gecesi ile u¤urlandı.
Kendisine emeklerinden
dolayı teflekkür ediyor,
bundan sonraki yaflamında
huzur ve sa¤lık diliyoruz.

Geleneksel Matay pikni¤imiz, 04 Temmuz 2010 Pazar günü,
Ça¤layan piknik alanında çalıflanlarımız ve ailelerinin katılımı ile
yapıldı. Nefleli dakikalar geçirdi¤imiz pikni¤imiz, mis gibi mangal
kokuları eflli¤inde daha da lezzetlendi.

Geleneksel Matay Pikni¤i



18

Sosyal Etkinlik Kulübünün ‹lk Etkinli¤i: ‹stanbul Gezisi...

fiirketimizde kurulmufl olan sosyal etkinlik kulubümüz etkin
olarak faaliyete bafllad›. Ve ilk sosyal etkinli¤i ‹stanbul’a
düzenlendi. Hareketi 24 Ekim 2010 Pazar günü, sabah saat
06.30'da gerçeklefltirdik. ‹lk dura¤›m›z Minyatürk idi.
Gerçekten oradaki yap›lar flahane idi bir de gerçeklerini
düflününce insan gerçekten mest oluyor. Ordan ç›kt›ktan
sonra ‹stanbul'un ünlü tepesi Pierre Loti'ye ç›kt›k. Bunun
için teleferik kulland›k. Pierre Loti görülmeye de¤er bir
manzarayla bizi karfl›lad›. Çaylar›m›z›, kahvelerimizi
yudumlarken bu manzaran›n keyfini ç›kard›k. Pierre Loti'den
sonraki dura¤›m›z, Panaroma 1453 müzesi idi. ‹lk giriflte bu
kadar m› diyecek olduk ancak bizi geçirdikleri karanl›k
merdivenli tünelden sonra gördüklerimiz karfl›s›nda ne
diyece¤imizi bilemedik. Kelimelerle anlatmas› çok zor o anki
atmosferi. Sanki zaman içinden baflka bir zaman dilimine
baflka bir dünyaya geçtik bir anda. En iyisi mi gidip görmeli!

Son olarakta tekne kiralay›p bir bo¤az turu yapt›k ve yavafl
yavafl dönüfl yolculu¤una geçtik. Gönül isterdi ki daha
gezelim görelim ama zaman›m›z yetmedi.
‹nflallah bir dahaki sefere...



Firmam›zda Yal›n Süreç
çal›flmalara bafllaman›z›
tetikleyen unsurlar neler
olmufltur?

Asl›nda Matay'da Yal›n’la
ilgili Kaizen, 5S gibi araçlar›n
kullan›lmaya bafllanmas›,
1998 y›l›na dayan›r. Ancak
Yal›n felsefesi sadece Kaizen
ve 5S'den ibaret olmad›¤› için
flirket bütününde yay›l›m çok
da iyi sa¤lanamam›flt›.

Bunun fark›nda olan biz yönetsel liderler, üst yönetimin de
deste¤i ile Yal›n Yolculu¤a 2008 y›l›nda tekrar bafllad›k.
Bafllang›ç aflamas›nda bizleri en çok rahats›z eden konu,
atelyedeki afl›r› ve düzensiz ara stok görüntüsüydü. Bu
durum ana ifl hedeflerine ve stratejilerimize uyum aç›s›ndan
da bizi zorlayan bir konuydu. Bunun d›fl›nda stok
yönetiminde FIFO'ya uymakta çekilen zorluk, üretim
atölyeleri aras›nda ortaya ç›kan planlama sorunlar› ve buna
ba¤l› geliflen afl›lmas› güç problemler, eldeki ifl gücünün
do¤ru planlanamamas› sonucu oluflan verimlilik kay›plar›,
dar bo¤azlar›n tesbit edilmesinde yaflanan zorluklar, daha
önceden kurulu bulunan kanban sisteminin iflletilemeyifli
gibi nedenlerin de ortadan kald›r›lmas› amac›yla firmam›zda
2008 y›l› sonunda Yal›n Üretimle ilgili çal›flmalar bafllat›ld›.
Çal›flmalar› yönlendirmek üzere bir ekip oluflturuldu.
Kurulan ekip haftal›k bazda yap›lan düzenli toplant›larla
yaklafl›k 6 ayl›k bir süre içerisinde sistemin ana hatlar›yla
kurulum çal›flmalar›n› tamamlam›flt›r. Yal›n felsefenin
firman›n bütününde ifller duruma getirilmesi amac›yla iki
ayr› ekip daha oluflturulmufl ve Üretim Bölümü'nün yan›s›ra
lojistik-sat›nalma ve mühendislik-proje bölümlerinde de

Yal›n çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r ve halen uygulanmaktad›r.

Üst yönetimin bu sürece katk›lar› hangi boyutlarda
gerçekleflmifltir?

2008 y›l› son çeyre¤inde patlak veren küresel krizin
etkilerini en aza indirebilecek flekilde ortaya konan Orhan
Holding stratejilerinden en önemlisi “Krizi f›rsata
dönüfltürme” bak›fl aç›s›d›r. Yönetim kurulu baflkan›m›z
Say›n Murat Orhan'›n bu konuda yay›nlam›fl oldu¤u yaz›s›
bizlere vizyon olmufltur. Hem biz çal›flanlar›n hoflnut
olmad›¤› hem de üst yönetim taraf›ndan elefltirilen
yukar›daki s›k›nt›lar›n giderilmesinde bir kurtar›c› olarak
gördü¤ümüz Yal›n Üretim sürecine üst yönetimimiz ilk
günden itibaren maddi ve manevi olarak her türlü deste¤i
vermifltir. Yal›n çal›flmalar için belirlenen ekip içerisine
Bölüm müdürü baz›nda kat›l›m sa¤lanm›fl, Yal›n üretim
anlay›fl›n›n fabrika içerisindeki tüm üretim proseslerinde
uygulanmas›n›n ve süreklili¤in sa¤lanmas› amac›yla,
Sürekli iyilefltirme birimimiz alt›nda Yal›n üretim
mühendisli¤i oluflturulmufltur. Bu birimin kal›c› olarak
faaliyetlerine devam etmesi amac›yla ifl gücü temin edilmifl,
halen de bu iflgücü yal›n çal›flmalar›n yürütülmesi, sistemin
ayakta tutulmas› ve güncellenmesi anlam›nda görevini
sürdürmektedir. Baz› Yal›n uygulamalar›n hayata
geçirilmesi esnas›nda ortaya ç›kan maliyetler fayda-maliyet
analizleri de yap›larak, çekinmeden karfl›lanmakta, bunun
sonuçlar› da harcanan para ve eme¤in fazlas›yla geri
dönmesi fleklinde olmaktad›r.

Sayg›lar›mla,
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 Krizi Firsata Dönüfltürüyor - Yal›n Yolculu¤umuz

Onur Türkmen
MATAY A.fi. Üretim Müdürü

Evlenen Çal›flanlar›m›z

Yak›nlar›n› Kaybeden Çal›flanlar›m›z

Görkan Anufl - Zekine (Z›r›n) Anufl, Adem Sungur - Dilek
(Geçici) Sungur, Eser Do¤ru - Mehtap (Çakar) Do¤ru,
Mustafa Özgür - fiirin (Günefl) Özgür, Sinan Durak - Büflra
(Kosa) Durak (‹kisi de Matay Çal›flan›), ‹smail Kam›fl - Döndü
(fiahin) Kam›fl, Samet fiahin - Seval (Meriç) fiahin, Murat
Do¤ru - Duygu (Özdemir) Do¤ru, Nasuh Yaman - Cansel
(Dalk›l›nç) Yaman, Hasan O¤uz - Emine (Kaygun) O¤uz,
Mehmet Ali Çam - Fevziye (Çal) Çam, Fatih Durak - Sema
(Zeyrek) Durak

Yeni çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Haflim Yel - Babas›, Hüseyin Özdemir - Babas›, Mümin
Mutlu - Annesi

Arkadafllar›m›za sab›rlar diliyor ve ac›lar›n› paylafl›yoruz.

Faruk Uysal, Hayrullah Kurt, ‹smail fiahin, Ahmet Köflker,
Serdar Küçüker, Fethi Atlgat, Enver Özbek, Deniz Irmak,
‹rfan Durmaz, Özgür Enki, Savafl Zafer Akp›nar, Fatih Kara,
Niyazi Irmak, Süleyman Akp›nar, Recep Oruç, ‹brahim
Eymir, Mücahit Yoldafl, Halil Atar, Sinan Güvenç, Mustafa
Dü¤ero¤lu

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

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z
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Bas›nda Biz
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Kasım ayının 1 ve 2. günü
Meksika’da “Ölüler Günü”
kutlaması yapılmaktadır.
Meksikalılar, ”Ölüler Gününde”
mezarlıklara gidip, kaybettikleri
akraba ve arkadafllarını ziyaret
etme flansına sahipler.
Beraberlerinde çiçek, yiyecek ve
biraz da müzik götürürler.

Ruhları için dua edip ve yanlarında biraz vakit geçirirler. Bu
kutlama için foto¤raflarını koyabileceleri bir alan, mumlar ve
müziklerle dekore edilmifl bir tür sunak hazırlanır. Ayrıca
çiçekler, yiyecekler, meyveler, alkollü içecekler ve
flekerlemeler yani kısaca hayatta iken sevdi¤i herfley
sunakta toplanır. Bu sunakların bir sebebi vard›r elbet. O
gece gelip kendilerini ziyaret edece¤ini düflünürler ve bu
tören ile ne isterlerse yiyip
içebilece¤ine inanılır. Meksika
insanlarının ölülerle ilgili belirli
bir kara mizah anlayıflı vardır.
Hayattaki varoluflları ile ile ilgili
ölüler için fliir yazılır. Meksikalı
biri olarak, söylemem gerekir ki
UNESCO tarafından uygulanan
bu sunaklarla bu törene her yıl
katılmanın zevkini yaflıyorum.

3 Kasım 2010 tarihinde Murat Orhan ve Zafer Kabatepe
Meksika’daki tesisimizi ziyaret ettiler. Ziyaretlerinin temel
amacı; Nobel Automotiv’e SLP ile ilgili genel
prezantasyonları ve yeni ‹nsan Kaynaklar› Müdürümüz

olan Glady M. Lopez
ile tanıflmakt›.
Operasyon
müdürümüz Murat
Akman, üretim
aflamaları ile ilgili
bilgiler verdikten
sonra fabrikada kısa
bir tur yapt›rd›.
Akflam ise tüm
çalıflanlarla birlikte
bir akflam yeme¤i
düzenlendi. NA
Meksika çalıflanları
muhteflem bir gece
geçirdiler.
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Nobel Automotive’in Yeni Grup Baflkanı
Larry Denton

Larry Denton, Nobel Otomotiv
Grub baflkanı olarak aramıza
katılmıfltır.
Mühendislik fakültesinden mezun
olduktan sonra, Michigan
üniversitesin de ifl yönetimi ve
Massachusetts Teknoloji
enstitüsün de Fen Bilimi’nde
uzmanlık sahibi oldu.
Larry, Ford firmasında Mühendis-
lik fiefi, Üretim Müdürü, Tesis
Müdürü ve Maliyet Yönetimi

Direktörü gibi çeflitli pozisyonlarda çal›flm›flt›r.
1996 yılın da Ford firmasından ayrılmıfl ve 2003 yılında
Dura Otomotiv CEO ve Baflkanı olmadan önce Dow
Otomotiv’in Baflkanlık görevini üstlenmifltir. Otomotiv
sektöründeki 30 yılı aflkın tecrübesinden sonra, Larry,
Otomotiv tedarik alanında “Birleflme ve devralma” üzerine
danıflmanlık çalıflmalarında uzmanlaflmıfl, Denton
danıflmanlık flirketini faaliyete geçirmifltir.

San Luis Potosi Tesisi için Yeni ‹K Müdürü
Glady M. Lopez

Glady M. Lopez San Luis Potosi tesisi
için ‹nsan Kaynakları Müdürü olarak
göreve bafllamıfltır. Tecnologico
Regional de San Luis Potosi enstitüsü-
nden Endüstriyel iliflkiler alanında
uzmanlık dereceleri ve ‹nsan
Kaynakları alanında 10 yıll›k tecrübesi
vardır.3 Kasım 2010 da yapılan ISO 140001 denetim

performansı sonuçlarına göre, Nobel Meksika
firması ISO 14001:2004 Standartlarına göre
Bureau Veritas’dan bafları sertifikası alm›flt›r.

Meksika Ziyareti

Nobel Meksika Firmam›z Bureau
Veritas Baflar› Sertifikas› Almaya
Hak Kazand›

Meksika‘da “Ölüler Günü”

Nobel Automotive Grubu Asya
Operasyonlar Direktörü Madhu Posani

Madhu Posani, Asya Operasyonlar
Direktörü olarak aramıza katılmıfltır.
Madhu, Kore ifllerinde ve Hindistan ve Çin
gibi ülkelerde, grubu gelifltirmek ve ileriye
götürmek için sorumlu olacaktır. Madhu,
teknik ve güçlü yönetim becerisi,
mühendislik ve üretim alanında 20 yılı
geçgin tecrübeye sahiptir. Yeni
Direktörümüzün, Hindistan Chennai’daki
Madras üniversitesinden yüksek onurla

Mekanik mühendisli¤i alanında BS, Kansas üniversitesi
endüstriyel alanında MS ve Hindistan Chenna’deki Anna
enstitüsünden yönetim alanında aldı¤ı doktora diplomaları
bulunmaktadır.



Incheon bölgesi anma meydanı, Incheon'un Güney kıyısında,
Dünya tarihindeki yapılması planlanmı› en pahalı
gayrimenkulleren bulundu¤u Sangdo flehri yakınındadır.
Bunun dıflında  Kore’nin  en uzun binası, Kuzeydo¤u Asya
Ticaret Kulesi de Sangdo flehrinde bulunmaktadır.

Incheon bölgesi anma maydanında bulunan müze ve anıtlar
Kore savaflında Incheona saldırıflı boyunca ölen kiflilere
adanmıfl ve onlara verilen önemi simgelemektedir.
Savafl boyunca savaflan 16 ulusun bayra¤ını simgeleyen sade
bir anıttır. Ayrıca, savafl foto¤raflarını ve flehrin o anki
görüntsünü gösteren, anıtsal kule ve savaflın ve birkaç askerin
yontma kabartma heykellerinin bulundu¤u bir alandır. Di¤er
semtlerde, denizin kıyı kısımlarının doldurulması ile kara
haline dönüfltürülerek oluflturulmufl, burada hemen hemen
alıflverifl merkezleri, okulları, evleri ve sanayisi ile ba¤ımsız
küçük flehirler meydana gelmifltir.
Bu yeni alanlar yabancı yatırımlar için rekabet edecek
düzeydedir ve güvenli, modern ve temiz oldukları için kendileri

ile gurur duymaktadır.
Incheon, aynı zamanda, Kore
savaflı boyunca savaflan ünlü
US generali Douglas
MacArthur'un anıtının
bulundu¤u stratejik bir bölge
konumundadır.
Birçok turist Incheon
bölgesini atlayarak direkt
Seoula yönelirken, flunu
belirtmek isterim ki burada
ziyaret edilecek çok ilginç
yerler var. Buraya gelen
herhangi biri  flehrin sahip
oldu¤u sanat merkezleri ile
(Guwol Dang), Harika yeme ve

alıflverifl yerleri ile, flehit anma meydanı, Jaya Parkı, büyük
köprüsü, uluslaraarsı havalimanı, adaları, tren yolları ve
metroları ile süratle geliflmekte oldu¤unu anlayacaktır.
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21-24 Kasım tarihleri arasında Orhan Holding
‹nsan Kaynakları Koordinatorü Zafer
Kabatepe ve Nobel Automotive Do¤u
Operasyonlar Direktörü Hakan Doyran
Koredeki Nobel Automotive tesisini ziyaret
etti. Incheon Uluslararası havalanının 20 km
güney do¤usunda yer alan bu yeni tesis
ziyaretinde, Tesis Müdürü Mr. Suh ve üretim
partnerimiz HPT tesisinin baflkanı Mr. Yeong
Sig, Jeong efllik etti.
Burada bulunma hem ticaret ve hem ziyaret
amaçl›yd›, fakat en önemli nedeni ise

15 Kasım 2010 tarihinde Asya Operasyonlar
Direktörü olarak Nobel grubuna katılan
Madhu Posani’nin firma çalıflanları ve
müflterilerle tanıfltırılmasıydı. Madhu
Posani’nin tanıfltırılması ve Nobel grubundaki
bu yeni görevinde ona destek olmak adına
verimli bir ziyaret gerceklesti. Ziyaret 750 m2
tesislerde bir tur ile baflladı ve Incheon
bölgesinin tarihi mekanlarını ziyaret ederek
devam etti. Tesislerde ve Incheon bölgesinin
flehitleri anma meydanında anı foto¤rafları
çekildi.

Güney Kore Incheon Ziyareti

Incheon bölgesindeki ziyaret boyunca, bölgenin tarihini gözlemledik ve bu etkileyici tarihi kendi yerinde yaflayarak tekrardan
kesfetme imkanı bulduk.

Incheon, metropolit bir sehirdir. fiehir, Kore savaflı sırasında
Amerikan kuvvetleri tarafından belirli bir muharebe alanı
konumundaydı. Incheon, sahip oldu¤u muazzam limanı ve
Kore merkezi havaalanı ile hem kara hem deniz yolu ile bir
ulaflım merkezi olarak hizmet vermektedir. Yakınlardaki
çeflitli adaları, özellikle Incheon uluslararası havaalanının
bulundu¤u Yeongjong adası ve Ganghwa adası aynı zamanda
flehir sınırları içindedir.

Incheon bölgesi içinde, Yeongjang-Yeongju adasını, Güney Kore kara
parçasına bafllayan, dev bir köprü bulunmaktadır. Özellikle cezir süresi
boyunca, köprüden kıyı fleridinin kızılımsı rengine ve bunun yarattı¤ı
etkileyici manzarasına flahit olursunuz.

Soldan sa¤a foto¤aftakiler:
Zafer Kabatepe, Mr. Suh, HPT tesis orta¤ı

baflkanı Mr.Yeong Sig, Jeong, Hakan Doyran ve
Madhu Posani.



Kan Ba¤›fl›

Orda A.fi 1. Tavla Turnuvas›’nda  28
kiflinin katıldı¤ı müsabakalar
sonunda, Final ‹smail Hakk› Duman
ve Ercüment Çetinkaya arasında
yapıldı. fiampiyon, Ercüment
Çetinkaya oldu.

Tavla Turnuvas›... fiampiyon Ercüment Çetinkaya.

Çalıflanlarımıza ve yaflam kalitelerine
verdi¤imiz önem çerçevesinde
çalıflanlarımıza tam teflekküllü göz
taramalar› yaptırıldı.

Ödül Turnuvas› sonras› finalistler;
1. Ercüment Çetinkaya
2. ‹smail Hakk› Duman

Orda A.fi Sosyal sorumluk çerçevesi-
nde peryodik kan ba¤ıflımız, Eylül 2010
da tekrarlandı. Kızılay Kan Merkezi ile
ortaklafla yürütülen kampanyaya
katılım giderek art›yor.

Önce Sa¤l›k

Özellikle yangın tüplerini hiç
kullanmayanların ve iflyerinde yangın
söndürme ekibinde yer alan
çalıflanlarımızın müdahaleleri ile
baflarılı bir tatbikat yapıldı.

Yang›n Tatbikat›

24

Tavla Turnuvası’nda ‹smail Hakkı
Duman'ı  yenen Ercüment Çetinkaya
plaketini alırken.

10 Kas›m’da Ata’m›z› And›k...
Bundan 72 sene önce 10 Kas›m’da kaybetti¤imiz Ulu
Önder Atatürk için düzenlemifl oldu¤umuz törene Genel
Müdürümüz, Fabrika Müdürümüz, tüm çalıflanlarımız
ve Romanya'daki fabrikamızda çalıflan konuklar›m›z

kat›ld›.
Film gösterimi ile bafllayan anma töreni, 1.5 dakikalık
saygı duruflunun ardından ‹stiklal Marflı’nın okunması
ile sona erdi.
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Mesleki Yeterlilik Belgesi

A¤ır ve tehlikeli ifllerde çalıflanların mesleki
yeterlilikleri ile ilgili olarak vasıfları uygun olmayan
çalıflanlarımız için Milli E¤itim Bakanlı¤ı ile yapılan
protokol çerçevesinde, Tophane Endüstri Meslek
lisesi ö¤retmenleri taraf›ndan 141 Plastik
Extrüzyon iflleme operatörü ve  42 CNC hidrolik
pnömatik makine operatörüne e¤itim verdi.

Baflar›l› geçen e¤itim sürecinden sonra
çal›flanlar›m›z mesleki yeterlilik belgelerini ald›lar.

Yak›nlar›n› Kaybeden Çal›flanlar›m›z

Temel KURAM - Annesi

Arkadafl›m›za sab›rlar diliyor ve ac›s›n› paylafl›yoruz.

Halil Demirbafl, Hüseyin Özay, Hasan ‹lhan, Umut Demir,
Kazım Tafltan

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

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z

Evlenen Çal›flanlar›m›z

Abdul Al, Haflim Erdo¤an, Sedat Bafldemir, Murat Kümbül
Ferdi Özcan, Emin Demir, fienol Uzun

Yeni çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Zorunlu ‹fl Sa¤lı¤ı ve ‹fl Güvenli¤i E¤itimi Bütün Çalıflanlarımızın Katılmasıyla
Yapıldı
E¤itimimiz 10 Kas›m 2010  ve 10 Aral›k 2010 tarihleri
arasında gerçekleflti. Çalıflanların büyük bir ilgi gösterdi¤in
e¤itimde, hedefin 0 kaza oldu¤u vurgulandı.
�
‹fl güvenli¤i e¤itiminin, can alıcı noktasını çalıflanların
hizmet içi e¤itimi oluflturmaktadır.  ‹fl kazalarının %98’inin
insana ba¤lı sebeplerden kaynaklanması; ifl kazaları ve

meslek hastalıklarında, önleyici tedbirlerin ve e¤itimin
önemini açıkça ortaya koymaktadır. Çalıflanların hizmet
içinde ifl güvenlik e¤itim programlarında bu konu üzerinde
önemle durulmalıdır. Çalıflanların e¤itim seviyeleri ve
çalıflma koflulları içinde hizmet içi e¤itimin en zor e¤itim
alanı olması, konunun önemini bir kat arttırmaktadır.

‹fl güvenli¤inde e¤itimin bafllıca amacı, çalıflanları korumak
ve ifl yerinde iflletme güvenli¤ini sa¤lamaktır. Çalıflanların,
ifl yerinde ifl kazası ve meslek hastalıkları gibi olumsuz
koflullardan korunmasıyla, beden ve ruh bütünlükleri
açısından rahat ve güvenli bir ortamda çalıflmak üzere
e¤itilmeleri sa¤lanması çok önem kaydetmektedir.

iflyerinde alınacak tedbirlerle ifl kazalarından, güvensiz ve
sa¤lıksız çalıflma ortamlarından do¤abilecek makine ve
motor arızaları ile kayıplar ve iflletmeyi tehlikeye
düflürebilecek ortamlar çalıflanların ifl güvenli¤i konusunda
e¤itimli ile arkadafllarımız bir kez daha aydınlatıldı.
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Devam Etmekte Olan Kurs
Dönemlerimiz

Türkiye ‹fl
Kurumu
Kütahya ‹l
Müdürlü¤ü ve
Halk E¤itim
Merkezi
Müdürlü¤ü ile
iflbirli¤i içinde
düzenlemekte
oldu¤umuz

‹stihdam garantili dikifl makineci yetifltirme kurslarımız
Mavi yaka ifl gücü ihtiyacımızı; verilen e¤itimlerin
sonucunda baflarılı olan adaylar ile karflılamaya devam
etmekteyiz.  38 -43. Dönem e¤itimleri devam etmekte olup,
mevcut kurs dönemlerimiz sonrasında yapılan sınavlarda
baflarılı olan kursiyerler bünyemize katılacaklardır.

Ümran Türker, Murat Dayar, ‹smail Akhisar, Osman Boz,
Emine Tekcan

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

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z

Evlenen Çal›flanlar›m›z

Mustafa Gümüfl & Medine (Tamam) Gümüfl, Perihan (Erol)
Demirkol, Azize (fiahin) Gökçe, Emel Topbafl, Filiz (Güven)
Kardafl, Seher (Sert) Öncü, Merve (Aky›ld›z) Balk›fl, Adem
Çetinkaya, Nesrin (Dursun) Koçyi¤it, Zekayi Er, Gökhan
Uygun, Mehmet Ölçer & Nagihan (Candemir) Ölçer, Ayfle
Gül (Gece) Akkufl

Yeni çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Çevre Düzenlemeleri,
Genel Bakıfl
Orcia A.fi. Olarak Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde
faaliyet göstermeye baflladı¤ımız 2008 yılından itibaren,
çevre düzenlemesi ile ilgili yapmıfl oldu¤umuz çalıflmaların
karflılı¤ını daha yeflil ve yaflanabilir çalıflma ortamı olarak
almaya baflladık.

Yapılan çevre düzenlemesi çalıflmaları neticesinde, çalıflan
personelimizin ara dinlenmelerinde kullanımına sunulan
yeflil alan ve çardaklarımız.

sonra 2010önce 2008

önce 2008 sonra 2010

Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim
Sistemi Semineri

TS 16949:2009 Kalite Belgesi alma çalıflmalarımız
çerçevesinde 18 ve 19 Haziran 2010 tarihlerinde konu ile
ilgili kilit personelimize, ISO/TS 16949:2009 Otomotiv
sektörü Kalite yönetim sistemi semineri düzenlenmifltir.
Seminere katılan tüm personelimiz baflarılı olup, kalifiyeli
olmufllardır.

‹fl Kurumu ‹stihdam Destekli Stajyer
Uygulamalarımız

Mavi yaka personelimizde uygulamakta oldu¤umuz Kursiyer
uygulamamızın yanında; beyaz yakalı personel ihtiyacımızı
karflılamak adına Kütahya ‹fl kurumu ile Stajyer programı
bafllattık. Bu kapsamda 4 arkadaflımız flu anda çalıflmaktadır.
Uygulama ile firmamızın belirlemifl oldu¤u hedeflerin
bilincinde yetiflmifl, beyaz yaka iflgücü yetifltiriyoruz.
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Orhan Tar›m’da Hijyen çok Önemli...
Damızlık Süt Sı¤ırcılı¤ı ‹flletmelerinde potansiyel hastalık
riskini engellemek için hijyen çok önemlidir. Orhan Tarım
olarak çiftlikteki hijyenin önemini çok iyi bilmekte ve bir
takım önlemler almıfl bulunmaktayız.

AYAK HAVUZLARI: Çiftli¤in tüm girifl çıkıflına dezenfektanlı
solüsyonlar yerlefltirilmifltir. ‹çeriye girifllerde ayakkabı ve
çizmelerin dezenfeksiyonu sa¤lanmıfl olur.

ARAÇ HAVUZLARI: Çiftli¤imize girmesi zorunlu araçların
(yem kamyonları, süt nakil araçları vb.) tekerlekleri ve alt
kısımları hazırlanan solüsyon dolu havuzlardan geçirilerek
dezenfekte edilmektedir.

Z‹YARETÇ‹LER: ‹flletmemize mutlaka gerekli olmadıkça
ziyaretçi kabul etmiyoruz. Zorunluysak mutlaka koruyucu
elbise ve galofl giydirerek ziyarete izin veriyoruz.

Çok modern 500
hayvan kapasiteli bir
ahırımız ve sa¤ım
sistemimiz var.
Bundan 4 ay önce
300 bafl olan
hayvanımızın
tamamını kaliteyi
iyilefltirmek
maksadıyla sattık.
Bütün ahır ve
süthanemizi
tamamen sterilize

ederek buraya soyu ve verim durumu belli hayvanlarla
yeniden doldurmaya karar verdik. 250 bafl kadar gebe düveyi
Amerika ve Macaristan da arafltırdık.� Macaristan dan
seçti¤imiz hayvanların bir kısmı çiftli¤imize geldi bu projenin
tamamında 1.000 bafl hayvana çıkmayı planlıyoruz.

Macaristan’dan Seçti¤imiz Hayvanlar›n bir K›sm› Geldi



Ormetal olarak müflteri
memnuniyeti ve
müflteri özel isteklerine
verdi¤imiz önem
sonucunda
müflterilerimizin bizden
istemifl oldu¤u
standartlar› sa¤lamak
için çal›flmaktay›z.

Türkiye’nin ve dünyan›n önde gelen otomotiv firmalar›ndan
olan müflterimiz Oyak Renaul’un haziran ay›nda Ases
denetimini tamamlad›k.

ASES Nedir?

Renault / Nissan taraf›ndan kriterler çerçevesinde yap›lan bir
de¤erlendirmedir.
Kullan›lan ortak Standard Ases olarak adland›r›lmaktad›r.
ASES (Alliance Supplier Evaluation Standard) Ortakl›¤›n
‹malatç› De¤erlendirme Standard›

ASES’in amac›;

‹malatç›lar›n kalite seviyesini belirlemek ve bu seviyeyi
artt›rmalar›n› istemek, Renault/Nissan’›n ticari iliflkide
bulunmamas› gereken imalatç›lar› belirlemek.

Nas›l haz›rland›k?

2008 Temmuz ay›nda Bursa’daki iflletmelerini Karacabey’e
tafl›mas› ve ard›ndan 2009 mart ay›nda Gebze’deki
iflletmesinide Karacabey’e tafl›mas› ile gelinen durumda,
Ormetal 2009 Kas›m ay›ndan,  yap›lan Ases denetiminde C
notunu alm›flt›k, fakat tabii ki bu Ormetal için yeterli bir not
de¤ildi. Tafl›nman›n etkilerini en h›zl› silmek için Ases B
notunu ilk aflamada B’ye çevirmek için  2010 y›l› Ocak ay›
itibari ile  çal›flmalar›m›z› h›zland›rd›k.
Öncelikle müflteri hatalar›n› QRQC sistemi ile
de¤erlendirmeye daha detayl› sistem kurma ile bafllad›k. .
Hatalar›m›z› 5 neden oluflum, 5 neden yakalanamama ve
Bal›k k›lç›¤› yöntemleri ile analiz ettik. QA matrislerini
oluflturduk ve buradan 4M analizlerine bafllad›k.
Intranet üzerinden E-Kalite sistemimizi kurduk. Bu konuda
en iyi fabrikalardan biri olan Matay A.fi den büyük destek
ald›k. Tüm dokümanlar›m›z› E-Kalite içerisine aktard›k. DÖF
ve 8D’lerin bu sistemden takip edilmesini sa¤layarak
fabrikam›z›n müflteri flikayetlerinin bir seferde kolayl›kla
geçmifline ulafl›labilir olmas›n› sa¤lad›k.
Transvalizasyon kelimesini tüm fabrikaya afl›lad›k. Herhangi
bir üründe oluflan hatan›n ayn› tip di¤er ürünlerde de oluflma
riskinin sistem olarak incelenmesini sa¤lad›k, takip tablolar›
oluflturduk.
Fabrikam›z›n Pokayoke haritas›n› ç›kard›k. Pokayokelerimiz
için bir denetim plan› haz›rlad›k ve nas›l denetlenmesi
gerekti¤i ile ilgili dokümanlar haz›rlad›k. Devam eden
projelerin proje liderlerine yeni pokayoke devreye al›nmas›
için hedefler verdik. Bunlar› proje liderlerinin

Scorecard’lar›na ekledik.
Fabrikam›z›n S/R listesini oluflturduk. S/R ürünlerde çal›flan
operatörlerimize eksra e¤itimler verdik ve bunlar›
polivalanslarda ayr›ca belirttik.
Proje etap planlar›n› revize ettik ve proje ekip üyelerinin proje
toplant›lar›na kat›l›m performanslar›n› izlemeye bafllad›k.
Proje tecrübe bankalar› ve LLC’ler haz›rlad›k.
Modifikasyon sistemimizi revize ettik. ECR ( Engineering
change request ) sisteminin E-kalite üzerinden takip
edilmesini sa¤lad›k.
Ases kalite yolculu¤umuzda bu hedefe ulaflmak için 74 adet
aksiyonu tamamlamak için fabrika bekçisinden Genel
müdürüne kadar herkes çok çal›flt›. Bu yolculukta bir kalite
felsefesini asla akl›m›zdan ç›karmad›k.

“Kalite hiçbir zaman sona ermeyecek bir seyahattir.”
Tom Peters

Aksiyonlar›n tamamlanmas› ve ppm de¤erlerimizin düflmesi
neticesinde 2010 y›l› Haziran ay›nda Ases denetimine girdik.
Denetim sonras›nda C olan Ases notumuzu B’ ye yükseltmeyi
baflard›k.

Bu yolculukta bize deste¤ini esirgemeyen;

Oyak Renault A.fi ‹malatç› Kalite Bölüm fiefi Sn. Melda Zuhal’e
Matay A.fi Kalite Müdürü Sn. Gonca T›knaz’a Tecrübesi, liderli¤i
ve koçlu¤uyla bize sonsuz destek sa¤layan Oyak Renault A.fi
Sat›nalma Kalite Sorumlusu Sn. Tahsin Özgüle’ye

Sonsuz teflekkürlerimizi sunar›z.

Makalemizin haz›rlanmas› aflamas›nda Oyak Renault’tan
Ases konusunda ald›¤›m›z bir haber “Türkiye için Ases
konusunda örnek imalatç›” seçilmifl oldu¤umuzun haberi bizi
daha çok gururland›rd›.

Ormetal olarak daha baflka
baflar›lara da imza atmak için
çal›flmalar›m›za aral›ks›z olarak
devam ediyoruz.

Eylem fiENTUNA
Kalite Sistem Sorumlusu
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Ormetal de ASES (Alliance Supplier Evaluation Standard)
Kalite Sistem Çal›flmalar›
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A3 Toplant›s›
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odas›nda gerçeklefltirdi¤imiz
2010 y›l›n›n ilk yar›s›na  ait Yönetim Gözden Geçirme
toplant›s›nda  gerçekleflenler ve  bölüm hedeflerimizle
ilgili bilgiler verilmifltir.

Murat Kara, Seyit Ahmet Baltac›, Abdurrahman Artun,
Ertu¤rul Turgay, Ahmet Esen, Özcan Torun, ‹lhan Koçuk,
Osman Kocabafl

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

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›z

Çevre Bilinçlendirme E¤itimi
Tüm çal›flanlar›m›za çevre
bilincinin önemi hakk›nda
bünyemizde e¤itim verildi.
Çevremize verdi¤imiz
de¤erin  gelecek nesillere
b›rakaca¤›m›z yegane
zenginlik oldu¤u dile
getirildi.

Geleneksel Aile Yeme¤i
Tüm çal›flma arkadafl-
lar›m›z,  aileleriyle
birlikte düzenlenen
yemekte bir araya
gelme f›rsat› buldu.
Animasyon ekibinin
birbirinden muhteflem
gösterileri
izleyicilerden tam not
almay› baflard›.
Hediye çekiliflinde

talihliler ödüllerini alman›n mutlulu¤unu doyas›ya ç›kartt›.

Kaliteli bir Yaflam için Sigaraya Son
Sigaray› B›rakt›rma Merkezi'nin katk›lar›yla, çal›flan-
lar›m›z›n da yo¤un ilgisi sayesinde 13 arkadafl›m›z sigaray›
b›rakarak sa¤l›kl› bir hayata merhaba dediler. Göstermifl
olduklar› bu kararl›l›¤›n di¤erlerine de iyi bir örnek teflkil
etmesini umut ediyoruz.

Ay›n Elemanlar›

Süleyman Kaycan Nisan
‹brahim Güner May›s
Hasan Yumurtac› Haziran
Nefle Aky›ld›z Temmuz
Metin Korkmaz A¤ustos

Aram›za Yeni Kat›lanlar

Cevat fievket Erdo¤du
1971 Orhangazi do¤umlu olan Erdo¤du; evli ve
3 çocuk babas›. Gaziantep Üniversitesi
Muhasebe Bölümün'den 1992 y›l›nda mezun
oldu. Ormetal A.fi. 'de ‹nsan Kaynaklar›
Sorumlusu olarak 12.05.2010' da aram›za
kat›lm›flt›r. Kendisine yeni görevinde
baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

Evlenen Çal›flanlar›m›z

Hasan Yumurtac›, Taner Bektafl

Yeni çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
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Deney Tasar›m› ve
Tasar›m FMEA
E¤itimleri
Ürün ve hizmetlerde kalite art›k
her zamankinden daha önemli.
Hata Türü ve Etkileri Analizi
(FMEA) hatalar›n müflteriye
ulaflmadan engellenmesini
hedeflemektedir. Kaliteyi
mükemmellefltirmektedir. Bu
sistem, her türlü üretim sürecine uygulanabilmektedir.

Her sektörde arz›n artt›¤› ve iletiflim teknolojilerinin çok
geliflti¤i günümüz ekonomisinde iflletmeler, varl›klar›n›
devam ettirebilmek için sadece ucuz mal ya da hizmet
üretimini de¤il, hem ucuz hem de müflteri ihtiyaç ve
beklentilerini karfl›layacak kalite düzeyinde ürün ya da
hizmet üretmeyi hedeflemek zorundad›r.

Bunu sa¤layabilmek için ya üretilen ürünlerde ya da
sunulan hizmetlerde hiçbir hata yap›lmamas›, ya da
meydana gelen hatalar›n etkisinin azalt›lmas›
gerekmektedir. Hata Türü ve Etkileri Analizi iflletmelerde
hata türlerini azaltan bir yaklafl›md›r. - Tasar›m FMEA,
ürünün imalat›na bafllan›lmadan önce uygulanan, ürünün
imalat›nda, montaj›nda ve müflteri taraf›ndan kullan›m›nda
ortaya ç›kabilecek tasar›mdan kaynaklanan ar›zalar›n

Nevin Sarer, Emine Gerez, Kenan Bozkurt, Hayati Gür, Sedat
Yuca, Durmufl Ali  Filiz, Nesrin Orhan, Erdal Töngür, Mesut
Arslan, fierif Aras, Öznur Kaya, Rüfltü Baykal, Taner Üner
‹smail Demir

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

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›zEvlenen Çal›flanlar›m›z

Fikret Çalıflkan, Mirban Öztürk, Kadir Hacıo¤lu, Gönül Sal›k
Fatih Özdemir, Ferhat Kütük, Gülser Çoban, Elif Soner
fienay Pehlivan

Yeni çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Ayfle YILMAZ KAYA
S›la Teknik
Kalite Sistem Uzman›

bulunmas› ve önlenmesi tekni¤idir. S›la Teknik olarak
tasar›m›n› yapt›¤›m›z ürünlerde tasar›mdan kaynaklanan
hatalar›n önlenmesi için Bureau Veritas'tan Tasar›m FMEA
e¤itimini ald›k  ve tasar›m›n› bizim yapt›¤›m›z
projelerimizde uygulamaya bafllad›k.
Deneysel  çal›flmalar bilim ve araflt›rman›n vazgeçilmez bir
unsurudur, ancak deneysel çal›flmalar uzun zaman ve bir o
kadar da u¤rafl gerektiren çal›flmalard›r. Deneysel
çal›flmalarda do¤ru sonuca ulaflabilmek için do¤ru deney
tasar›m›n›n yap›lmas›, parametrelerin do¤ru olarak
belirlenmesi ve deney sonucundan ne beklenece¤inin
do¤ru olarak bilinmesi gerekmektedir. Bütün bu koflullar
yerine getirildi¤i zaman bile do¤ru bir sonuca ulaflmak için
ayn› numuneden veya ayn› deneyden çok say›da yap›lmas›
gerekebilir. Bu ise hem uzun zaman, hem maliyet hem de
harcanan eforu art›r›r. S›la Teknik olarak yapt›¤›m›z
çal›flmalarda do¤ru metotlar› kullanmak, kaliteli ürün
gelifltirmek ve üretebilmek için  Deniz Emre Meriç E¤itim
ve Dan›flmanl›ktan Deney Tasar›m› e¤itimi ald›k. Bu sayede
yapt›¤›m›z çal›flmalarda deney say›s›n›, deney maliyetlerini

ve kalifiye personelin ifl
gücünü azaltarak
iyilefltirme yapmay›
hedeflemekteyiz.

SILA TEKN‹K olarak 2010 yılı içerisinde fabrikamıza
kazandırılan bazı yeni ifller afla¤ıdaki gibidir;

Renault > X10 (Elektirikli araç), X98 (yeni Clio) 
Kaput açma telleri,

Nissan > P12C (Juke)
Kaput ve Yakıt açma telleri

PSA > A9 (Yeni 308)
Kaput açma telleri

Honda > 11MY (Civic)
Kaput ve Yakıt açma telleri

Toyota > 130A (Yeni Auris)
Yakıt açma telleri

PSA W2 El Fren Teli/Kaput Açma Teli/Kilit Teli, (Rennes/FR)

FSA W2 Koltuk Kumanda Teli, (Rennes/FR)

PSA T87 Kaput Açma Teli, (Mullhouse/FR)

PSA B7 Kaput Açma Teli, (Sochaux/FR)

Renault W62 Kaput Açma Teli, (Sovab/FR)

Karsan M59 Gaz ve Kaput Teli,  (Bursa/TR)

Nissan X32L Kaput Dayama Çubu¤u, (NMUK/EN)

Renault H79 Kaput Açma Teli, (Dacia/RO)

PSA T76 Perfo Kaput Açma Teli, (Sochaux/FR)

Ayrıca, bu yıl içerisinde yürütülen ve seriye giren
projeler ise afla¤ıdakiler olmufltur.
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Mayıs ayının ilk haftası firmamızın Faurecia South Europe
tarafındaki sorumlu SQA'i Olivier Gil'in rutin ziyareti
sırasında 19 May›s 2010 tarihinde Brieres'de yapılacak bir
imalatçı toplantısında ödül alan 8D'mizi sunaca¤ımızı
ö¤rendik. Elbette hem flaflırdık, hem sevindik. Böyle bir
yarıflmadan haberimiz olmadı¤ı için flaflırmıfltık ancak 8D
etabındaki her bölümün Faurecia'daki bir ekip tarafından
tek tek de¤erlendirilip, puanlandı¤ı bir yarıflmada
3. olmamıza da sevinmifltik. Aynı yarıflmada BFTC de
1. olarak toplantıya davet edilmiflti. Toplantıda ödül alan
8D'mizin sunucunu, oraya davet edilen toplam 10 imalatçı
temsilcisi ile bu imalatçıların müflterisi konumunda
bulunan Faurecia fabrikalarının ‹malatçı Kalite Müdürleri
'ne sunacaktık, yani bir anlamda daha önce e-mail ile
gönderdi¤imiz 8D'mizi müflterimize canlı sunufl
yapacaktık.

BFTC'den Mine ve fiule hanımlarla 18 May›s 2010'da yola
çıkarken çok heyecanlıydık. Kendi adıma bugüne kadar
yaptı¤ım ifl seyahatlarinin en keyiflisiydi. Yol boyunca
sınava hazırlanan çocuklar gibi geniflleterek,
hazırladı¤ımız sunufllarımıza çalıflıyor, sunuflumuzla ilgili
fikir alıflveriflinde bulunuyorduk. Toplantı, kalaca¤ımız
otelde yapılacaktı, havaalanından oyalanmadan otele
vardı¤ımızda gördük ki, bu çalıflmayı ve toplantıyı organize
eden Faurecia South Europe SQ&D Manager'ı Mr. Marc
Pinart, tedarikçi gelifltirme müdürü  Mr. Christophe
Bouvier  ve bizlerden sorumlu SQA'lerin hepsi de tıpkı
bizim gibi o gece otelde kalıp, ertesi gün toplantıya
katılacaklardı.

Daha önce sadece önemli problemlerde audio toplantı
yaptı¤ımız Marc Pinart benim hayalimde pek de
korkulacak bir adamdı, çünkü bir problem çıktı¤ında bize
arka arkaya yüzlerce soru sorma yetene¤ine sahip, telefon
baflında bizi terleten, özellikle benim stresten neredeyse
ellerimi yememe sebep olan kifliydi. Sanıyorum bu yüzden
kendisini görünce, O oldu¤unu tahmin bile edemedim.
Oysa son derece kibar, esprili, misafirperver birisiydi.
Bu organizasyonun iyi olmasını önemsedi¤ini, gelen

imalatçı temsilcilerinin hepsiyle tek tek sohbet
etmesinden, memnuniyetimizi sürekli sormasından
anlayabiliyorduk.
19 May›s 2010 sabahı toplantımız baflladı¤ında ilk sunufl
yapacak kifli olmam sebebiyle heyecanım en üstteydi.
15 dakikalık sunuflta 8D'mizi, katılımcılara anlatacak,
aldı¤ımız aksiyonlarla, bu hatanın kök nedenini gerçekten
bulup, önlemini aldı¤ımıza ikna edecektik. Sonraki
15 dakika içinde katılımcıların sorularını cevaplayarak,
onların anlamadı¤ı ve/veya ikna olmadıkları kısımları
anlatmaya devam edecektik ve sunuflumuzun sonunda
eksiden artıya do¤ru bir puan skalasına ba¤lı olarak
katılımcıların herbiri tarafından puanlanacaktık. Bu
çerçevede toplantı geneli çok keyifliydi. Türkiye'den katılan
bizlerin yanısıra, 2. olan firmanın da temsilcisi her ne
kadar Avrupa'dan katılsa da Türkiye Yazaki firması
tarafından hazırlanmıfl bir  8D raporu oldu¤unu görünce
2 derecesi çalıfltı¤ım firmaya ait olmak üzere, ilk 3'ü biz
Türk firmalarının paylaflması, Kalite adına bana gurur
verdi. Di¤er imalatçılar, Avrupa ülkelerinden tanınmıfl
yansanayileriydi (Ficosa, Simoldes, ITW..).  Çok ilginçtir ki,
her puanlamada katılımcılar tarafından çok uç puanlar
verildiyse de sonuçta sıralama yine de¤iflmedi.

Toplantı akflamı otelde kalan katılımcılar hep birlikte
yeme¤e giderek, bu güzel çalıflmayı, güzel bir yemek ile
sonlandırdık. Bu sırada yukarıda ismini saydı¤ım, Faurecia
Sout Europe Yansanayi Kalite üst düzey yöneticilerinin
Teknik Malzeme'yi ziyaret etmek istediklerini söylemeleri,
hepsinin Genel müdürümüz Hakan Bey'den takdirle
bahsetmeleri, en baflta da söyledi¤im gibi bu seyahati
benim bugüne kadar yaptı¤ım en keyifli ifl seyahati haline
dönüfltürüyordu.

Dönüfl yolunda, firmamızı en iyi flekilde temsil etti¤imiz
inancının verdi¤i rahatlamayla, kendimizi evlerimize attık.
Umarım bundan sonraki seyahatlerimizin hepsi bu kadar
keyifli ve güzel olur.

8D Toplant›s›
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BTSO’dan Teknik Malzeme’ye Ödül

Bursa Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n her y›l düzenledi¤i
Ekonomiye De¤er Katanlar Ödül Töreni bu y›l da 30 Ekim
2010 tarihinde BTSO binas›nda gerçeklefltirildi.

Sn. Faruk Çelik ve Sn. R›fat Hisarc›kl›o¤lu'nun kat›ld›¤›
törende; yüksek vergi ödeyen, ihracat yapan, uluslararas›
tafl›mac›l›k ve turizm faaliyetleriyle döviz girdisi sa¤layan,
bir ürünü Bursa'dan ilk kez ihraç eden oda üyeleri
ödüllendirildi.

Teknik Malzeme, En yüksek ihracat s›ralamas›nda 9.
olarak ödül ald›. Teknik Malzeme Afi. ad›na ödülü,  Genel
Müdür Hakan Burucu ald›. Bugüne kadar Bursa'da
ekonomiye katt›¤›m›z de¤erlerle pek çok ödüle lay›k
görüldük. Hedefimiz bundan sonraki y›llarda da daha
büyük baflar›lara imza atabilmek ve her zaman önlerde
yer alabilmek olmal›d›r.

Bu baflar›y› tüm çal›flanlar›m›zla paylafl›yoruz.

TEK-MAL: Devletin, marka tescilini teflvik için yurtdıflında faaliyet gösteren
firmaların reklam, tanıtım ve pazarlama giderlerini  %50 oranında
desteklemesi nedeniyle alınmıfltır.

AVETOS: Teknik Malzeme, BFTC ve ORCIA'da kullanılan AVETOS (Akıllı Veri
Toplama Sistemi) yazılımının marka tescili için alınmıfltır. AVETOS üretimi
yönlendirme, izleme  ve kontrol sistemidir. Koltuk, karkas, kılıf  üzerindeki
eflsiz etiketler üzerinden çalıflmakta üretim, kalite, lojistik ve bakım
bölümleriyle entegre olarak çalıflmaktadır. AVETOS yazılımının metodoloji ve
ekran tasarımları  “TAfiIT KOLTUK KILIFI ÜRET‹M PROSES‹N‹ KONTROL
ETMEK, ‹ZLEMEK VE ÇALIfiANLARI YÖNLEND‹RMEK ‹Ç‹N B‹R ÜRET‹M
YÖNET‹M S‹STEM‹” isimli patent ile 22 fiubat 2010 tarihinde yurtiçinde
yayınlanmıfl, yurtdıflı patent arafltırmaları devam etmektedir. Bu patent ile
ilgili devletin teflvi¤i ile bir çok yurtiçi ve yurt dıflı harç devlet tarafından
karflılanmaktadır

Acil Durum Müdahale Ekibimizden
Yang›n Söndürme E¤itimi

39. haftada Teknik Malzeme DOSAB
iflletmemizde çevre ve ifl güvenli¤i
politikamızdaki taahhütlere uygun olarak acil
durumlara hazırlıklı olmaya yönelik tüm
çalıflanlarımıza yangın söndürme, acil durum
müdahale ekibimize ise yangın dolap ve
hidrant kullanımına yönelik e¤itimler çevre ve
ifl güvenli¤i flefimiz Sibel Eyiz, Teknik
Malzeme DOSAB bakım personeli ve yüklenici
firma sorumlumuz tarafından verilmifltir.
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‹lker Özkan, ‹dris Akgün, Ali Karada¤, Halit Filiz, Serkan
Ahçı, Emre Can, Mehmet Öztürk, Özkan Seyri, Oktay
Karabulut, Kamil Yılmaz, Ozan Mancılık, Yakup Hocao¤lu ,
Mustafa Yanmaz, Mesut Altun, Sonur Aksoy

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

Bebe¤i Olan Çal›flanlar›m›zEvlenen Çal›flanlar›m›z

‹brahim fien, Mehmet Hendek, Oktay Karabulut, Ayflenur
Karabafl, Ersin Altınbulak

Yeni çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Yak›nlar›n› Kaybeden Çal›flanlar›m›z

Hasan Öztürk - Annesi, Fahri Öztürk - Babası, Mehmet
Öztürk - Babası, Erhan Yaflar - Babası, Sebahaddin
Bilgin - Babası, Aydın Güncü - Abisi, Timur Altıntafl -
Babası, ‹lker Özkan - Babası

Arkadafl›m›za sab›rlar diliyor ve ac›s›n› paylafl›yoruz.

Teknik Oto’da Test Sürüflleri
Teknik Oto A.fi. geçti¤imiz a¤ustos - eylül ayı içerisinde
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bir etkinlik düzenledi.

Yaklaflık iki hafta süren bu etkili¤in öncelikli amacı; tanıtım
ve test sürüflleriydi. Müflteri memnuniyetini artırmaya

yönelik geri bildirimlerin alınabilmesi, kalitenin müflteriler
tarafından hissedilmesi için gerçekleflen test sürüflleri
görselli¤i artırmıfltır. Satıfllara da olumlu bir katkısı olan
bu etkinlik Teknik Oto farkını bir kez daha ortaya
çıkarmıfltır.
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E¤itimlerimiz

Acenteli¤ini yapt›¤ımız Yapı Kredi Sigortanın 4 günlük
e¤itim sonrasındaki sınavı baflarılı bir flekilde
tamamlayan flirket çalıflanlarımızdan Seda Yıldırım
e¤itim sertifikasını Bölge Müdürü Sayın Funda
Baybalı'dan alarak bizi gurulandırdı.
Kendisine baflarılarının devamını diliyoruz.

Acil Tedavi Sigortas›

Emrah SÜLÜKÇÜ / Satıfl Sorumlusu

Günümüz Türkiye'sinde sa¤lık ihtiyaçlarımızı gidermek gün
geçtikçe zor hale gelmifltir. Sosyal Sigortalar Kurumu
artan hasta talebini karflılayamamakta hasta sayısı-
hastane kapasitesi arasında büyük açık meydana
gelmektedir. Durum böyle olunca insanlar özel sigortalara
baflvurmaktadır. Ancak; asgari ücretle hayatını idame eden
bir kiflinin ailesinin tamamını sigortalaması odlukça zor
oldu¤undan ço¤u kifli devlet sigortasıyla yetinmekte ve acil
tedavilerinde bile sıra beklemek zorunda kalmaktadır.
Bu durumu gören sigorta flirketleri ferdi kaza ve özel
sa¤lık sigortası karıflımı düflük primli poliçeler
üretmektedir. Bunlardan birisi Eureko Sigorta tarafından
sunulan Acil Tedavi Sigortasıdır.

Acil Tedavi Sigortası kiflinin baflına gelebilecek bütün acil
olayları kapsayarak kifliye özel hastanelerde tedavi olma
imkanı sunmaktadır. Bu sayede hasta iyi koflullarda sıra
beklemeksizin tedavisini yaptırırken bütçesini sarsmamak-
tadır.

Günlük 20 kurufla yıl boyunca baflınıza gelebilecek bütün
acil olaylara karflı kendinizi teminata alabilir, hem
bütçenizi sarsmadan hem sıra beklemeden tedavinizi
yaptırabilirsiniz.

1. Akut Batın
2. Akut Masif Kanamalar
3. Ani Felçler
4. Astım Krizi ve Akut Solunum Problemleri
5. Ciddi Alerji Anaflaktik Tablolar
6. Ciddi Genel Durum Bozuklu¤u
7. Ciddi Göz Yaralanmaları
8. Ciddi ‹fl Kazaları, Uzuv Kopmaları
9. Ciddi Yanıklar
10. Diabetik ve Üremik Koma
11. Donma, So¤uk Çarpması
12. Elektirik Çarpması
13. Genel Durum Bozuklu¤unun Efllik Etti¤i Diyaliz Tedavisi

Gören Renal Yetmezlikler
14. Isı Çarpması
15. Kalp Krizi ve Ritm Bozuklukları,

A¤ır Hipertansiyon Krizleri
16. Menenjit (Beyin zarı iltahabı), Ensefalit (Beyin iltahabı), 

Beyin Apsesi
17. Kusma ve fiuur Kaybıyla Beraber Olan Bafl A¤rıları
18. Omurga ve Alt Ekstremite Kırıkları
19. Renal Kolik (A¤ır Böbrek Sancısı)
20. Suda Bo¤ulma
21. fiuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum
22. Tecavüz
23. Terör, Sabotaj, Kurflunlanma, Bıçaklanma, Kavga vb. 

(Kendisinin olayın hazırlayıcısı ya da tarafı olmadı¤ı, 
kazaen maruz kaldı¤ı durumlarda geçerli)

24. Trafik Kazası
25. Yüksek Atefl
26. Yüksekten Düflme
27. A¤ır Zehirlenmeler

Teminat Alt›na Al›nan Hastal›klar
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Her ailede oldu¤u gibi Ramazan; Uray Sigorta ailesi için de
oldukça huzurluydu… Uzun yıllardır acenteli¤ni yaptı¤ımız
Aviva Sigorta, bizleri iftar yeme¤i için Mudanya'ya davet etti.
Güzel bir yaz akflamı arka fonda mavi deniz, rüzgarın etkisiyle
hafifçe sallanan geminin içine infla edilmifl muazzam bir
restorant… Aile olmanın, bir olmanın, birlik olmanın önemi
böyle özel günlerde daha da anlaflılır hale geliyor.

Aviva Sigorta’dan ‹ftar Yeme¤i...

Uray Sigorta çalıflanlarından Feyza ‹çen, Matay  çalıflan-
larından Seçkin Daflkıran ile hayatını birlefltirdi. Daimi huzura
adım attıkları bu güne ikinci ailesi olarak bizler tanıklık ettik.

Birbirine çok yakıflan çifte bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Çal›flanlar›m›zdan Feyza ‹çen’in Dü¤ünü

Genel Müdürümüz Alper
Pekmezcio¤lu'nun
geçtiçimiz ay  bir kız çocu¤u
dünyaya geldi, Sidelya
bebe¤e annesi ve babasıyla;
sa¤lıklı, uzun, mutlu bir
hayat diliyoruz.

Bir yudum yüre¤inle, pamuktan
yumuflak ellerinle, hofl geldin
bebe¤im evimize… ''

“

Aram›za Hoflgeldin
Sidelya

Acenteli¤ini yaptı¤ımız sigorta flirketlerinden bir di¤eri olan
Groupama Sigorta Bölge Müdürlü¤ünü, Genel Müdürümüz
Alper Bey'in eflli¤inde ziyaret ettik. E¤itim çerçevesinde
gerçekleflen ziyaretimiz oldukça e¤lenceli geçti. Bir kez daha
anlaflıldı ki; '' E¤itim, Vazgeçilmez bir Güçtür.''

Groupama Sigorta Ziyareti...

Aram›za Yeni Kat›lanlar

Didem Güner
06.08.1978 do¤umlu Didem Güner
Operasyon

Timur Güney
02.12.1985 do¤umlu Timur Güney
Satıfl

Aykut Gökhan Gül
14.01.1986 do¤umlu Aykut Gökhan Gül
Satıfl

O¤uz Han Gürler
22.01.1977 do¤umlu O¤uz Han Gürler
Satıfl

Elif Erbek
05.12.1987 do¤umlu Elif Erbek
‹stanbul fiube
Operasyon

Cem Yurtören
04.02.1983 do¤umlu Cem Yurtören
Satıfl



Barselona, ‹spanya'n›n Katalunya
özerk bölgesinin en kalabal›k
bölgesi ve ayn› zamanda
baflkentidir.  ‹spanya’da
Madrid’ten sonra gelen
ikinci en genifl flehirdir.
Barselona’n›n kenstel
alan› Madrid, Milan,
Ruhr, Londra ve
Paris’ten sonra gelen
Avrupada ki en
kalabal›k 6. kentsel
aland›r. Yaklafl›k
5 milyon nüfus

Barselona büyükflehir bölgesinde yaflamaktad›r.
Ayn› zamanda Akdeniz sahilindeki Avrupan›n en
genifl anakenti halindedir.
Llobregat ve Besòs nehirlerinin a¤z› aras›nda Akdeniz
sahilinde yer almaktad›r ve sahip oldu¤u Serra de
Collserola köprüsü ile bat›y› s›n›rlar› alt›na alm›flt›r.
Barselona,  turizm, e¤itim, uluslararas› ticaret, sanat,
e¤lence, medya, ticaret ve finans alan›ndaki öneminden
dolay› global flehir olarak bilinmektedir. Hakikaten tam bir
ekonomik merkezidir ve y›lda 30 milyon yolcu kapasitesine
sahip Barselona uluslararas› havaalan›na sahip olmas›n›n
yan›nda, Avrupan›n bafll›ca Akdeniz limanlar›na da sahip

olmas›ndan dolay› ayn› zamanda geliflen bir finansal
merkezdir.
Ayn› zamanda kapsaml› otoyol a¤› ve özellikle ‹spanya’y›

Fransa ile ve daha sonra da Portekiz’i
birlefltirecek olan ekpress tren ile gurur

duymaktad›r. Barselona dünyada en çok
ziyaret edilen 12. ülkedir ve  Roma, Paris
ve Londra dan sonra en çok ziyaret edilen
4. ülkedir. ‹spanyada en çok turist çeken
yerdir. Neredeyse her y›l 5 milyon
üzerinde turist gelmektedir.
Barselona, Lifestyle dergisi
araflt›rmas›na göre dünyada yaflan›labilir

15. flehirdir. Benzer olarak yenilikçi
analistlere göre, Barselona dünya

standartlar›na göre yenilikçi flehirler
aras›nda dünyada 13. s›ray› ele geçirmifltir.

GDP verilerine gore 4. zengin ülkedir ve dünyada
35. s›radad›r.  Sonuç olarak sahip oldu¤u GDP 35,975
göstermektedir, baz›lar› Avrupa ortalamas›ndan %44 daha
fazlad›r. Benzer biçimde;  Barselona flehri Zurich
baflkanl›¤›nda  özel net kazançlar› listesinde 29. s›radad›r.
Avrupan›n 3. flehri ve sahip oldu¤u ün ve varl›klarla bir
marka flehir olarak dünyan›n en baflar›l› flehirlerinden
biridir.
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Gezelim Görelim

Barselona ‹SPANYA

Sanat ve Kültür

Sanat, kültür, bilim ve e¤lence hepsini bir arada
Barselona müzelerinde bulabilirsiniz. M›s›rl› mumyalar
ve ça¤dafl sanat çal›flmalar› ve geçmifl moda tarihini
gösteren çeflitli k›yafetlerin ve flehrin kökeninin Roma’ya
dayand›¤›n› anlatan görseller bulunmaktad›r.

Tarih, Arkeoloji ve Etnoloji

Gelece¤i anlamak için geçmifli keflfetmek
gerekir.  Nereden geldi¤imizi anlamak için, ne
oldu¤umuzu bilmek gerekir.  Anlamak ve
di¤er kültürleri takdir edebilmek için…
Barselona tarihine, arkeolojiye ve etnolojiye
atanm›fl müzelerinde 1000 sene önceki tarihi
keflfedebilece¤imiz bir yolculu¤a ç›kma
flans› veriyor.
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Bilim ve Teknoloji

Amazon ya¤mur ormanlar›n› keflfetmek, y›ld›zlar alt›nda
yürümek, 5 k›tadan farkl› yerler keflfetmek, kar›nca
ordusunu seyretmek ve fosilleri incelemek. Barselona
Müzesi’nin bilim ve teknoloji ile bütünleflen yap›s› ile, en
flafl›rt›c› sorular›n cevaplar›n› bulabilece¤iniz çekici bir
dünyaya girme imkan› bulacaks›n›z.

FC Barselona

‹spanya’n›n en ünlü futbol tak›mlar›ndan biri FC
Barselona Fubol Tak›m›’d›r.  FC Barselona bir
sezonda 6 kupa kazanan dünyadaki 1. tak›md›r.
Tak›m›n ana sponsorü Türk Havayollar›’d›r.

E¤lence

Barselona’da herkes için e¤lence mevcut. Çocuklar,
yetiflkinler, heyecan arayanlar, huzur ve sessizlik arayan...
Köpekbal›klar aras›nda yürüyebilir, yunus bal›klar›n›
görebilir ya da Barselona’n›n muhteflem panoramas›n›
izleyebilir veya parklar›nda huzur dolu atmosferinde derin
bir nefes alabilrisiniz.

Gece Hayat›

Barselona asla uyumaz. fiehir uluslararas› elektronik
muzik sahnesi ve dünyan›n top DJ listelerinin
müzklerindeki danslar için referans flehir konumundad›r.
Ayr›ca jazz, rock, latin ritimler ve pop severler için en
mükemmel flehir konumundad›r.

Uygulamal› Sanat

Sanat› her yönü ile keflfetmek; Wax Müzesi, de la Cera
Müzesi, Footwear Müzesi ve Çalçat Müzesi’nde sihirli
nesneler bulacaks›n›z.

‹spanya kesinlikle Modern gastronominin ön s›ralarda yerini alm›fl ve hem
mutfakta hem de laboratuvarda ö¤ütülen “alta cocinay›” yapmaktad›r. Yeni
consommé lentils ve edible cocktails gibi teknikler ve prezentasyonlar
ak›llar›nda ve damaklar›nda güzel bir tad b›rakmaktad›r. Her ne kadar devrim
bütün ‹spanya’y› sar›yor olsa da, muhtemelen bu yeni dalgalanman›n ön planda
oldu¤u yer Ferrán Adrià n›n laboratuvar›n›n bulundu¤u Barselona’dad›r.
Katalan merkezi,  lokantalar› ve flefleri sayesinde uluslararas› profili de
gerçekten önemli bir yer edinmifltir. Yemek seçene¤i o kadar genifltir ki bir
karar vermek zorunda olmak çok zordur.

Yiyecek ‹çecek
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'Yüksek Tansiyonu Kontrol Alt›na Almak
 Hayat Kurtar›r'

Bugün Türkiye'de10 milyonun üzerinde hiper tansiyon hastası bulunmaka ve bu
hastaların birço¤u yüksek tansiyonu oldu¤unu bile bilmiyor. Bilen hastaların ço¤u
ise herhangi bir nedenden dolayı tedavi altında de¤il. Tedavi olan hastalar da yine
yeterli düzeyde tedavi görmüyor. Oysa yüksek tansiyon hastaları e¤er gerekti¤i gibi
tedavi edilmezlerse baflta kalp krizi, böbrek yetersizli¤i ve beyin kanaması gibi hayatı
tehdit eden birçok büyük sorunla karflılaflabilirler.
E¤er büyük (sistolik) tansiyonunuz 140 mmHg ve küçük (diastolik) tansiyonunuz
90 mmHg'nın üzerinde ise mutlaka doktorunuzun konturolünde tedavi olmanız
gerekmektedir.
Tansiyonunuzu sık sık ölçtürerek doktorunuza danıflmanız sizi daha büyük
tehlikelerden koruyacaktır.

Sa¤l›k

Dr. Ayfle Alpo¤uz

Yüksek Tansiyonunuzu Azaltmak ‹çin
Neler Yapmalısınız?

Kilo fazlanız varsa kilo verin:
Zayıflamak, tansiyonunuzu normal sınırlarda tutmanıza 
yardımcı olur.

Daha fazla hareket edin:
Haftada 3-4 defa yapaca¤ınız 30 dakikalık yürüyüfllerin 
katkısı büyük olacaktır.

Alkol tüketimini kesin / azaltın:
Belli bir dozun üzerinde kullanılan alkollü içecekler 
tansiyonunuzu yükseltir.

Tuz tüketimini kısın:
Tuz tansiyonunuzu yükselten en önemli dıfl faktörlerden 
biridir.

Tansiyon ilaçlarınızı düzenli kullanın:
Düzensiz kullanılan tansiyon ilaçları yüksek tansiyon 
kontrolünün en büyük engelidir.

Tansiyonunuzu düzenli ölçün:
Tansiyonunuzu ölçmeden yüksek oldu¤unu bilemezsiniz.

E¤er ilaç tedavisi sırasında:

Ayaklarınızda fliflme
Özellikle gece artan öksürük
Cildinizde kızarıklıklar
Kalp atıfllarınızda düzensizlik
Sık tuvalete gitme ihtiyacı
Cinsel aktivitede azalma fark ettiyseniz:

‹laçlarınız hakkında doktorunuza danıflın.

Ailesinde yüksek tansiyon olanlar,
fieker hastalar›,
Böbrek hastalar›,
Erkekler
35 yafl üstü olanlar,
Sigara içenler,
Fazla kilosu olanlar,
Do¤um kontrol hapı kullananlar,
Sık alkol kullananlar,
Fazla hareket etmeyenler,

Kimler Risk Altında?

Risk altındad›r



Kübra Cingöz

Kaan Hançer
Neslihan Serpil Koç

Melike Ergül

Can Dündar

Çok severek okudu¤um bu fliiri 
sizlerle paylaflmak istedim.

Sizlerin de be¤enmesi umudu ile.

YEN‹ YILINIZI EN ‹ÇTEN D‹LEKLER‹MLE KUTLAR, SA⁄LIKLI,

MUTLU, HUZURLU B‹R YIL D‹LER‹M.

Simge Bozyi¤it

Kübra Ulutafl

‹yi D
üflünün

Bu yılın
ızı iy

i geçirdiniz m
i?

Sa¤lıklı oldu¤unuz için
 hiç se

vindiniz m
i?

Bu yıl h
iç gün ıflı¤ı ile uyandınız m

ı?

Kaç kez güneflin do¤uflunu izlediniz?

Bir neden yokken kaç kifliye
 hediye aldınız?

Kaç sabah yolda bir kediyi o
kfladınız?

Bu yıl y
eni do¤mufl bir bebek parma¤ınızı sı

kıca tuttu mu hiç?

Ve siz o
nu hiç kokladınız m

ı?

Yaz gecelerinde ne çok yıld
ız oldu¤una hiç fla

flırdınız m
ı?

Kendinize bu yıl k
aç oyuncak aldınız?

Kaç kez gözlerinizden yafl gelinceye kadar güldünüz?

Yafllı bir a¤aca sarıldınız m
ı bu yıl?

Çimlere uzandı¤ınız oldu mu?

Çocuklu¤unuzdan kalan bir fla
rkıyı sö

ylediniz m
i hiç?

Hiç su
da tafl kaydırdınız m

ı bu yıl?

Kaç kez kufllara yem attınız?

Bir çiç
e¤i dalındayken kokladınız m

ı?

Bu yıl k
aç kez gökkufla¤ı gördünüz?

Ya da hediye alan bir ço
cu¤un gözlerindeki ıflı¤

ı?

Kaç kez mektup aldınız bu yıl?

Eski bir dostunuzu aradınız m
ı hiç?

Kimseyle barıfltın
ız m

ı bu yıl?

Aslında mutlu oldu¤unuzu kaç kez farkettiniz bu yıl?

‹yi b
ir yıl

ın, bunlar gibi birçok küçük fleye

Ba¤lı oldu¤unu hiç düflündünüz mü bu yıl?

Yayılın
 çim

enlerin üzerine..... 
acele edin....

Er veya geç... ç
imenler yayılacak üzerinize...



fiirketler Telefon Faks
ORHAN HOLD‹NG + 90 224 280 49 00 + 90 224 267 14 44
AUNDE TEKN‹K (ISRINGHAUSEN) + 90 224 261 22 60 + 90 224 261 01 21
AUNDE TEKN‹K (KILIF) + 90 224 219 78 00 + 90 224 219 78 90
AUNDE TEKN‹K (KUMAfi)       + 90 224 219 00 00 + 90 224 261 01 22
AUNDE TEKN‹K (ÜST YAPI) + 90 224 261 09 70 + 90 224 261 01 21
BFTC + 90 224 261 13 90 + 90 224 261 13 92
ELTA + 90 224 267 06 92 + 90 224 267 09 18
MATAY + 90 224 483 35 50 + 90 224 483 35 64
MATAY (KARACABEY) + 90 224 671 80 70 + 90 224 671 80 72
NOBEL AUTOMOTIVE AUBURN HILLS + 1 248 293 59 00 + 1 248 293 59 43
NOBEL AUTOMOTIVE KOREA + 82 32 817 08 09 + 82 32 812 08 79
NOBEL AUTOMOTIVE MEXICO + 52 444 834 65 00 + 52 444 799 7045
NOBEL AUTOMOTIVE POISSY + 33 130 06 77 64 + 33 130 06 77 50
NOBEL AUTOMOTIVE ROMANIA + 40 248 507 100 + 40 248 507 110
NOBEL AUTOMOTIVE SLOVAKIA + 421 43 581 4624 + 421 43 581 4677
NOBEL AUTOMOTIVE TENNESSEE + 1 731 641 67 00 + 1 731 641 67 01
NOBEL AUTOMOTIVE UK + 44 121 325 8000 + 44 121 325 8003
NOBEL PLASTIQUES IBERICA + 34 93 373 0111 + 34 93 373 1560
NOBEL PLASTIQUES VITRY + 33 326 73 64 64 + 33 326 73 64 50
NOBEL TEKNIK FRANCE VITRY + 33  3 26 72 59 10 + 33  3 26 72 28 39
NOBEL TEKN‹K TÜRK‹YE + 90 224 244 71 42 + 90 224 244 73 48
ORDA + 90 224 524 88 00 + 90 224 524 88 04
ORCIA + 90 274 266 25 90 + 90 274 266 26 27
ORHAN TARIM + 90 224 280 49 00 + 90 224 267 14 44
ORMETAL + 90 224 671 81 38 + 90 224 671 84 65
SILA TEKN‹K + 90 224 280 66 00 + 90 224 242 18 91
SILA TEKN‹K FRANCE + 33 172 75 72 50 + 33 172 75 72 99
STG + 90 224 524 87 70 + 90 224 524 87 71
TEKN‹K MALZEME + 90 224 219 40 00 + 90 224 244 73 04
TEKN‹K MALZEME (DOSAB) + 90 224 261 21 24 + 90 224 261 13 92
TEKN‹K OTO + 90 224 280 49 20 + 90 224 267 23 97
TEKN‹K OTO (ESK‹fiEH‹R) + 90 222 226 98 00 + 90 222 226 84 83
URAY S‹GORTA + 90 224 280 49 49 + 90 224 267 24 39
URAY S‹GORTA (ESK‹fiEH‹R) + 90 222 224 25 45 + 90 222 224 25 48
URAY S‹GORTA (‹STANBUL) + 90 216 416 56 66 + 90 216 416 36 45
URAY TEKN‹K + 90 224 211 55 00 + 90 224 211 55 05
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