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İhracatta Demisaş’ın Yıldızı Yine Parladı
Demisaş, 2014 yılında gerçekleştirdiği
ihracat başarısı ile bir kez daha İMMİB’in
yıldızlarından biri oldu. İstanbul Maden
ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nin (İMMİB)
her yıl belirlediği İhracatın Yıldızları
Ödülleri kapsamında, 2014 yılının Demir
Çelik Döküm Mamül kategorisi birincisi
olan Demisaş, ihracat başarısını 2015
yılında daha da artırmayı hedefliyor.
Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde
30’unu gerçekleştiren, 6 ihracatçı birliğini
bünyesinde barındıran İMMİB’in geleneksel
hale getirdiği ve bu yıl sekizincisi düzenlenen
İhracatın Yıldızları Ödül Töreni 10 Nisan
2015 Cuma akşamı Ataköy, Hyatt Regency
Otel’de gerçekleştirildi. Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekçi, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İMMİB bünyesindeki 6 ihracatçı birliğinin
başkanlarının da bulunduğu törende 65 farklı kategoride toplam 195 ödül verildi.
Törende Demisaş adına ödülü Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekçi’den alan Demisaş Genel Müdürü Hakan Yaşar Türk
döküm sektörü ve sektörün ihracat hacmine ilişkin olarak şu
değerlendirmelerde bulundu:
“Ürettiğimiz parçalara katma değer kazandırmak amacıyla
2012 yılında başlattığımız talaşlı imalat yatırımımıza ve su
sistemleri ile ağır vasıta sektörlerinde yakaladığımız büyümeye
paralel olarak, 2013 yılında ihracat rakamlarımızı önemli
ölçüde artırmıştık. 2014 yılında da bu büyümeyi bir miktar
artırdık.
Öte yandan büyük resme baktığımızda, Türk döküm
sektörünün ihracat potansiyelini gerçekleştirebilmesi için
önemli adımların atılması gerekiyor. Türk döküm sektörü
özellikle son 20 yıldır üretim teknolojilerine büyük yatırımlar
yaparak kapasitesini çok artırdı. Bugün 2 milyon tonun üzerinde
bir kapasite ile Avrupa’nın 2’nciliğine yerleşmiş durumdayız.
Dünyada da 12. sırada bulunuyoruz. 2014 yılı sonunda Fransa,
İtalya, İngiltere gibi Avrupa dökümünde önde gelen ülkeleri
arkamızda bıraktık ve Almanya’dan sonra 2. sıradayız.
Ancak ihracat ve katma değer potansiyeli olan tüm firmaların
ilgili teşviklerle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Hurda çeliği nitelikli parçaya çevirerek kazandırdığımız işlevsellik, katma değer, cari işlem fazlası, teşvikler açısından
stratejik anlamda istediğimiz desteği maalesef göremiyor. Döküm firmaları ürettiği parçaların birçoğu olmadan özellikle
otomotivde kritik aksamların üretimi söz konusu değildir. Otomotivin emniyet parçalarının üretimi, ham parça dahi olsa
stratejik önem taşımaktadır, ham döküm üretiminin ülke şartlarında sağlanamadığı durumlarda tüm aksamın ithalatı
zorunlu olacaktır. Bu nedenle dolaylı veya bölgesel değil stratejik yatırımlar kapsamında direkt destekler verilmelidir ki
teknolojik yatırımları yapabilelim ve daha fazla ihracatı ülkemize kazandırabilelim.”

Demisaş Kalite Çalıştayı

CBI ve Demisaş teknik personellerin katılımıyla düzenlenen Demisaş Kalite Çalıştayı 27.02.2015 tarihinde CBI Bursa
fabrikasında gerçekleştirildi. Çalıştayda, 2014 yılında CBI Bursa firmasında tespit edilen hataların değerlendirilmesi
yapıldı. İki firma katılanları tarafından hataların oluşumu ve müşteriye gönderimini engellemek amacıyla öneriler
sunuldu ve aksiyon planları oluşturuldu.
Çalıştaya CBI firmasından Onur Topgül (Kalite Müdürü), Canan Öztekin (Kalite Şefi), Ertuğrul Yıldız (Satınalma Müdürü) ve Hasan
Taşan (Kalite Sorumlusu); Demisaş’tan ise Engin Karaca (Kalite Şefi), Göktuğ Kobak (Kalite Mühendisi), Kazım Kubat (Üretim Şefi)
ve Eser Gönen (İkmal Mühendisi) katıldı.

Demisaş Genel Kurulu Toplandı
Demisaş Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Nisan 2015’te Darıca’daki Merkez binasında, Yeni Türk Ticaret Kanunu’na
göre elektronik olarak gerçekleştirildi.

Şirketin 2014 faaliyet yılı çalışmalarına ilişkin bilgilerin aktarıldığı Genel Kurul
Toplantısı’nda Demisaş’ın 2014 yılında elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılar ele
alındı. Genel Müdür Hakan Yaşar’ın Demisaş’ın üretim tonajı, yatırımları ve gelecek
yıllara ait projeksiyonları hakkında detaylı bilgi verdiği toplantıda, gerçekleştirilen
oylama neticesinde, 2014 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle oybirliği ile 7 kişilik
Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına karar verildi.
Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Şirket Yönetim Kurulu’na Bağımsız Üye olarak
sunulan Nur İrem Nuhoğlu ve Mithat Ural yeniden oybirliğiyle 1 yıl süreyle Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Demisaş Makine Parkının Yeni Üyeleri

Modelhane Ünitesi’ne alınan dik işleme
merkezi ile 800 x 1600 ebadındaki
büyük modellerin imalatı artık Demisaş
bünyesinde yapılıyor.

Daha önce İkmal Ünitesi’ne bir adet
CNC Otomatik Taşlama Makinesi
alınmıştı. Mart ayı içerisinde 2
adet daha CNC Otomatik Taşlama
Makinesi alımı gerçekleştirildi. Bu
makinelerin alınmasıyla, taşeronda
yaptırılan parçaların pek çoğu Demisaş
bünyesinde temizlenir hale geldi.

Talaşlı İmalat Tesisi’ne 3 adet OKUMA
Yatay İşleme Merkezi, 1 adet DOOSAN
Dik İşleme Merkezi alındı. Talaşlı
imalattaki yatırımlarını tüm hızıyla
sürdüren Demisaş böylelikle üretim
kapasitesini arttırdı.

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,
Bir önceki günce yazımda, 2015 yılının uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar,
ülkemizin ekonomik olarak bu dalgalanmalara karşı kırılganlığı ve yaklaşan seçimler
etkisi ile oldukça zor geçebileceğini yazmıştım. O zamandan bugüne ekonomik
göstergelerde tahminlerimizin de ötesinde olumsuzluklar yaşandı. Bu kadar ani ve
etkileyici ekonomik dalgalanmaların yaşandığı, gündeminin her gün hızla değiştiği
bir ülkenin sanayisinde faaliyet gösteren bir firma olmanın ne kadar zor olduğunu
anlatmama herhalde gerek yoktur. Sizlere bazı duygu ve düşüncelerimi birtakım hikaye
ve benzetmelerle anlatmayı seviyorum.
Hikayem denizcilikten olsun…
Varsayalım ki satmayı düşündüğünüz biraz malınız var ve biliyorsunuz ki onu herkes beğenecek,
satın almak isteyecek. Fakat bir sıkıntınız var, herkes satın almak için malınızı onlara ulaştırmanızı
bekliyor. Sizin de küçük bir yelkenli tekneniz var. İlk aklınıza gelen yakın kıyılarda gezerek, malınızı
satmak; fakat bir de bakıyorsunuz ki diğer satıcılar da aynısını yapıyor. Sonuç olarak rekabetten
dolayı fiyatınızı istediğiniz noktaya getiremezsiniz. Aldığınız duyumlara göre daha uzak kıyılarda
da satış imkanınız var. Yapmanız gereken oralara ulaşmak, ama nasıl? Tekneniz dalgalı denizlere
dayanıklı mı? Nasıl gideceğinizi biliyor musunuz? Teknedekiler de oralara ulaşmak için istekli mi?
İsteğin yanında denizcilik bilgileri yeterli mi? Havayı koklayabiliyorlar ve ani değişimlere cesaretliler
mi? Gemi yeterince büyük, yelkenler sağlam ve ihtiyaç durumunda kürek de çekilebilir durumda mı?
Bütün bu soruların cevapları yeterli düzeyde ve yüksek sesle verilebiliyor mu? Yolun yarısında olmaz
ama tekneden inmek isteyen var mı? İşte bir malı üretmek, o malı satmak hatta tüm pazarlara
satmak bu süreçlerin sonucudur. Olmazsa olmaz kurallar: Malınız herkesin almak isteyeceği kadar
iyi olmalı, pazarlamanız tüm limanları bilmeli, tekneniz istediğiniz tüm limanlara gidebilecek
kadar sağlam, yeteri kadar malı taşıyabilecek kadar büyük olmalıdır. Belki de en önemlisi teknede
bulunanların hepsinin, uzun mesafeleri gidebilecek dayanıklılıkta, inançta ve gayrette olmaları
gerekmektedir.
İşte biz satacağımız malımızı koymadan önce teknemizi uzun yolculuklara hazırlarken, gerekli
büyütmeleri yaparken, gevşemiş çivileri çakarken, yırtık yelkenleri dikerken, hatta daha büyüklerini
takarken, yelkeni çekeceğiniz direkleri sağlamlaştırırken, bir yandan da sizlere yeni denizcilik
kurallarını öğretirken, tekneye bir şeyi sizin yanınızda getirmeniz gerekiyordu. O da uzun mesafeye
gidebilecek arzu ve istek, gerektiğinde her an kürek çekebilecek dayanıklılık, pusulaya güven ve
en önemlisi cesaretinizdi. Biz son yıllarda bir yandan satacağımız ürünü hazırlarken, sizleri de bu
yolculuğa hazırladığımızı düşünüyorum. Demisaş teknesinin eksik çivileri, yırtılan yelkenleri, eksik
veya zayıf tahtaları TPM ile yenilenmektedir. Güzel olan şu ki biz yeni bir teknenin siparişini vermedik,
mevcut olandaki eksik çiviyi, kırık tahtayı siz görüyorsunuz; yeni yelkenleri biz alıyoruz sizler yerine
takıyorsunuz. Teknemiz yola çıkarken şu ana kadar katkıda bulunamayanlar da üzülmesinler, onlar
da uzun yolda gerektiğinde aynı katkıyı sağlayacaklar, kürek çekecekler, yelken açıp toplayacaklar.
Tekne limandan ayrılırken, cesaretini evde unutana bizler ödünç veririz, tekneyi rotadan saptıracak
hiçbir şeye müsaade etmeyiz, pusulanın gösterdiği yönü sorgulamayız.
Ünlü şairimiz Yahya Kemal Beyatlı’nın şiirindeki mısralarını kullanarak;
Artık demir almak zamanı gelmişse zamandan,
Meçhule değil hedefine doğru giden bir gemi kalkar bu limandan.
Sevgili Arkadaşlarım,
Sizler Bilecik’te bir dökümhanede birtakım müşterilere, birtakım parçalar ürettiğinizi, taşladığınızı,
işlediğinizi, kontrol ettiğinizi düşünebilirsiniz. İş yapma biçiminize, parçaların değişimine, çevrenize,
makinelerinize, çalışma koşullarınıza dikkatle bakarak “Biz bir şeye hazırlanmadık, bir şeyler
değişmedi” diyenlere cevabım şudur:
Size öyle geliyor…
Sevgi ve saygılarımla,

Hakan Yaşar

Ailemizden Haberler
Demisaş Ailesi’nin En Yeni Üyeleri
Yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, kendilerinin de değerli katkılarıyla daha nice başarılara imza atmayı diliyoruz.

ÖZLEM SÜRGEN

İSRAFİL YETİMOĞLU
Uygulama Geliştirme Sorumlusu - BTK

Finansman Sorumlusu
Finans ve Satınalma Direktörlüğü

İLKER KAHRAMAN
Talaşlı İmalat - Formen

MURAT KARACA

Makine Bakım - Formen

KAYHAN AVCI
Planlama & Lojistik - Malzeme Ambar Sorumlusu

MÜGE TATAR
İç Kontrol ve Risk Sorumlusu

EMRAH ÜNSAL
Planlama & Lojistik
Veri Giriş memuru

SELİM AKKAYA
Planlama & Lojistik - Veri Giriş memuru

ENDER YİĞİT
Kalite ve Çevre Direktörlüğü
Kalite ve Çevre Mühendisi

AYKUT TAŞKIRAN
Planlama & Lojistik - Veri Giriş memuru

Minik Demisaşlılar
Demisaş Ailesi’nin dünyaya yeni gözünü açan en küçük üyelerine sevgilerimizle…
ADI SOYADI
CÜNEYT İNAL
ÜMİT KARSLI
ABDÜLKERİM ALTAY
ZAFER AY
VAHDET KAVAL

BÖLÜMÜ
ÇOCUĞU
DÖKÜMHANE
MAÇAHANE
İKMAL
YÖNETİM SİSTEMLERİ
İKMAL

Bir Yastıkta Kocayın…
Demisaş Ailesi olarak, yeni yuva
kuran çalışanlarımıza bir ömür boyu
mutluluklar dileriz.
ADI SOYADI
MESUT AKSOY

BÖLÜMÜ
İKMAL

ADI SOYADI
ŞENOL ÖZ
SELÇUK DOĞAN
GÖKHAN GÜLER
NURHAYAT DUMAN

BÖLÜMÜ
İKMAL
MODELHANE
MAÇAHANE

ÇOCUĞU

FİNANSMAN SORUMLUSU

Vefat
Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz
ADI SOYADI
CAN YILDIRIM
FATİH TOPÇU
SÜLEYMAN ÇATPINAR
MURAT ÇETİNKAYA
HAKKI ÇETİNKAYA
OKAN YAZICI

BÖLÜMÜ
T. İMALAT
DÖKÜMHANE
İKMAL
ERGİTME
İKMAL
TICARI MUHASEBE ŞEFİ

YAKINLIK
BABASI
BABASI
ANNESİ
BABASI
BABASI
EŞİ

Gündem
Demisaş Yeni Yatırımları ile Talaşlı İmalatta Büyümeye Devam Ediyor!
Yeni OKUMA MA500 HII Yatay İşleme Merkezleri ve DOOSAN VC430 Dik İşleme
Merkezi Yatırımları Gerçekleştirildi.
Demisaş’ın 2014 yılı sonlarında ve 2015 yılı başında yatırımı yapılan 3 adet OKUMA yatay
işleme merkezi tezgahlarının kurulumları tamamlanmış, gerekli operatör eğitimleri
verilmiştir.
Yeni yatay işleme merkezi tezgahlarında, halihazırda Wabco carrier parçalarının deneme
üretimleri gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda 1. ve 2. referans ürün 2 tezgahta
devreye alınmıştır ve bu ürünler için de Nisan ayı içerisinde seri üretime geçilmesi
planlanmaktadır. Bununla birlikte 3. ve 4. referanslar için de 3.OKUMA yatay işleme
merkezinde deneme üretimleri devam etmektedir. Bu ürünlerin de seri üretimi Mayıs ayı
içerisinde başlayacaktır.
Yine Wabco carrier işleme projeleri kapsamında, yeni bir OKUMA yatay işleme merkezi
siparişi verilmiş olup bu tezgahın devreye alınma çalışmaları 2015 Eylül olarak
hedeflenmektedir. Bu yeni yatırım ile de Wabco ile anlaşması sağlanan, 11 referans carrier
parçalarının deneme üretimleri ve nihayetinde seri üretim çalışmaları devam edecektir.
Yine 2014 yılı içerisinde yatırımı yapılan DOOSAN VC430 Dik işleme Merkezi tezgahının kurulumu aynı yıl içerisinde tamamlanmış ve Valeo
volan işleme hattında seri üretime alınmıştır. Yeni tezgahın devreye alınması ile volan üretiminde artış sağlanmış olup, ayrıca tek parça akış
sistemine katkısı yönünden yalın imalat çalışmalarına da olumlu etkileri gözlemlenmiştir.
2015 yılı içerisinde siparişi verilmiş olan yeni otomatik balans tezgahının devreye alım çalışmalarının tamamlanması ile mevcut volan-fren
diski işleme hattının kapasitesinde artış ve tek parça akış sisteminde iyileşme hedeflenmektedir.
Demisaş’ın 2014 ve 2015 yılları içerisinde gerçekleştirdiği yatırımlar, şüphesiz 2016 yılı ve sonrasında da artarak devam edecektir.

.
Içimizden Biri

Bilecik’in Sarmaşık Köyünde yaşayan bir çiftçi
ailenin çocuğu olarak 4 Nisan 1968 tarihinde
Bilecik’te doğdum. İlköğrenimimi Sarmaşık, orta
öğrenimimi Bayırköy ve liseyi de Sakarya Arifiye
Öğretmen Lisesi’nde tamamlayıp 1988 yılında
askerlik görevimi yaptım. O zamanlar Bilecik’te
faaliyete başlayan Birlas Lastik fabrikasında
kısım sorumlusu olarak 5 yıl çalıştım. Bu arada
evlendim, büyük oğlum Emre Düzce Üniversitesi
3. sınıfta, küçük oğlum Enes ise Bilecik Anadolu Öğretmen Lisesi 10. sınıfta
öğrenim görmekte olup kendimce mutlu bir ailenin reisi olmanın gururunu
taşımaktayım.
Osmaneli’nde ikametimden dolayı iş yerime ulaşım zorluğundan
1995’in 1 Ağustos’unda işten ayrılarak 3 Ağustos’ta Demisaş ailesiyle
görüştüm. Olumlu cevap alıp idari binanın merdivenlerinden inerken,
merdiven korkuluklarından ellerimin simsiyah olduğunu fark ettim. Ama bir
an bile ‘’İdari binanın merdivenleri böyle, kim bilir içerisi nasıldır?’’ sorusuna
asla takılmadım. Çünkü biliyordum ki o merdivenler 90’lı yılların başında
körfez krizi ve ardından gelen ekonomik krizle dimdik ayakta durabilen
Bilecik’in sayılı fabrikalarından Demisaş’ın merdivenleriydi. Hiç tereddüt bile
etmeden ertesi gün Demisaş ile aramdaki provanın açılmasına karar verip, 4
Ağustos 1995 günü Demisaş ailesinin bir ferdi oldum.
Tesadüftür ki o gün revizyonun birinci günüydü; eski fabrikada
iki hafta boyunca 55 traktör kum attık, kalabalık bir grupla işe başlamamıza
rağmen pek çok arkadaşımız işten ayrıldı. Bizler yılmadık çalıştık, üretim
başlayınca DİSA 3 hattı indiksiyon ocaklarında görev aldım. 1 yıl kadar sonra
DİSA 3 üretime ara verince, Temizleme I ve Temizleme II bölümlerinde çalışıp,
DİSA 4 hattı üretime geçince de Dökümhane II’ye OCC Operatörü olarak geri
döndüm. Daha sonra DİSA 5’in katılımıyla OCC Operatörü olarak son 15 yılımı
DİSA 5’de tamamladım.
Bu süreçte Demisaş’ın pek çok yerinde alın terimi ve emeğimi
verdim. Dürüst çalışıp, helal kazanmayı hep prensip edindim. Sayısız
denetlemeler, sayısız yerli ve yabancı müşteri ziyaretleri yaşadım. Hepsinde
de gücümün yettiğince en iyi şekilde hazırlanıp Demisaş’ı en iyi şekilde temsil
ettim. Ufak tefek sağlık problemlerim (hipertansiyon, bel fıtığı ameliyatı) gibi
sorunlarım oldu. Hepsinden de geri dönüşümde ısrarla kendi makinamda
çalışmayı tercih ettim.

17 Ağustos Marmara ve Düzce depreminde bizzat işimin başındaydım.
Yolların ve telefonların kitlendiği, herkesin kendi telaşına düştüğü
dakikalarda, elektriklerin gelmeyecek olmasından dolayı, 16 ton sıvı metali
toprağa döküp, fabrikamızı ve makinaları kurtarmanın mutluluğunu yaşadım.
Dini bayramlarda, resmi bayramlarda ve her resmi tatilde hep makinamın
başındaydım.
20 yıldır çalışmış olduğum Demisaş ailesinde her günüm ayrı bir
anıyla doludur. Unutmayacağım bu anıların hepsiyle gurur duyuyorum.
Ekip arkadaşlarımla ve amirlerimle sürekli iyi geçinip yardımlaşma
ve dayanışma içinde oldum. Biliyorum ki onlarda beni severler. TPM Ödül
Töreni’nde ismim okunup kürsüye çağrıldığımda beni alkışlamaları gerçekten
beni duygulandırdı. Onlar beni hep ‘’Emin Dayı’’ olarak bağırlarına bastı, ben
de onların ‘’Emin Dayı’ları’’ olmaktan gurur duydum.
Yine aynı törende Genel Müdürümüz Sayın Hakan Yaşar’ın yakama
taktığı maddi değeri düşük ama manevi değeri bizim için sonsuz olan
Demisaş rozetini aldığım ve bana gururla taşı denildiği an, Demisaş’ın bana
vermiş olduğu değerin en belirgin örneklerinden biri oldu benim için. Yine
bugün bu özel bültenimizde bana bir köşe ayrılabiliyor ise bu da aynı değeri
gösterir.
Unutulmamalıdır ki Emin KAYMAK’lar, yöneticiler, işçiler, makinalar
hepsi geçicidir. Vakti dolunca hepsinin yerine yenisi gelir, kalıcı olan tek şey
‘’Demisaş’’tır. Demisaş yeri geldiğinde beyaz eşya parçası üretmiştir, binek
otomobil fren sistemleri dökmüştür, şimdi ağır vasıta fren sistemi döküyor ise
de bize düşen Demisaş’ı ileride uzay araçlarına fren sistemi üretme başarısına
ulaştırmak, kısacası işimize, ekmeğimize, Demisaşımız’a sahip çıkmaktır.
Unutma arkadaşım, bir gün gelecek, bu değerli sayfada sen de
tanıtılacaksın. Onun içindir ki Demisaş’a sahip çıkalım.
İçeride ve dışarıda Demisaş ailesinin bir ferdi olmaktan her zaman
gurur duydum ve duyacağım.
Demisaş’a tekrar bu sayfada bana yer ayırdığı için sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum.

Emin KAYMAK
Dökümhane – DİSA 5 OCC Operatörü

Sevgili Demisaş Ailesi,
Birçoğunuzla daha önce birlikte
çalışma, tanışma, en azından
birbirimizi sima olarak tanıma
olanağımız oldu. Ancak bu
fırsattan yararlanarak size kendimi
biraz daha yakından tanıtmaktan
mutluluk duyacağım. 1970 yılında
İstanbul’da doğdum. Orta ve lise
öğrenimimi Özel Fransız SaintMichel Lisesi’nde tamamladım.
1994 yılında Ankara Üniversitesi
Siyasal
Bilgiler
Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden
mezun olduktan sonra aynı yıl
burslu olarak Strasbourg’da Uluslararası İnsan Hakları Enstitüsü’nün
Eğitim Programı’na katıldım. Yüksek Lisans eğitimimi Boğaziçi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda yaptım. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimim
sırasında iş hayatına ilk adımı Sarsan A.Ş.’de idari işler ve finans
yöneticisi olarak başlamış oldum. Ardından taşımacılık ve lojistik
sektöründe yer alan Nova Lojistik ve Nova Trans firmalarında
operasyon ve pazarlama görevleri aldım. Demisaş Ailesi’ne 2004
yılında Satış ve Pazarlama Bölümü’nde Müşteri Temsilcisi olarak
katıldım. 2007 yılında Satış ve Lojistik Şefliği görevini üstlendim.
2011 yılında ise Satış Müdürlüğü görevi bana verildi. Bu esnada
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nde doktora çalışmalarımı devam ettirdim ve 2011
yılında “Uluslararası Yatırım Hukuku” alanındaki çalışmam ile
doktor unvanını aldım. Legal yayınlarından “Devlet ve Yabancı
Yatırımcılar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümünde Uluslararası
Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Merkezi (ICSID)’nin Kuruluşu
ve İşlevi” (2012), “Uluslararası Ticaret ve Yatırım Uyuşmazlıklarında
Dostane Çözüm–Kurumlar Kurallar Süreçler” (2013) ve “Uluslararası
Ticaret ve Yatırım Uyuşmazlıklarının Dostane Çözümüne ilişkin
Temel Metinler” (2013) başlıklı kitaplarım yayınlandı. Ayrıca çeşitli
araştırma yarışmaları, uluslararası toplantılar ile yerli ve yabancı
hakemli dergilerde sunulmuş ya da yayınlanmış inceleme, tebliğ ve
bilimsel makalelerim bulunmaktadır. Mesleki olarak ise Dış Ticaret
Uzmanlık Sertifikası, ISO 9001:2000 ve ISO 16949 İç Denetmenlik
Sertifikası, Değer Akış Haritalandırma ve Dizayn Eğitimi,
Lojistik Süreçler ve Tedarik Zinciri Yönetimi ve Optimizasyonu

Eğitimi sahibiyim. 2013’ten bu yana Ofis TPM takım liderliğini
yürütmekteyim ve bu sene kazanacağımıza emin olduğum TPM
Mükemmellikte Süreklilik Ödülü ile hem sektördeki öncülüğümüzü
bir adım ileri taşıyacağımıza, hem de ödülün süreçlerimize ve
çalışma ortamımıza katkıda bulunacağına inanmaktayım. İngilizce
ve Fransızca dillerini bilmekteyim. 2001 yılından beri evliyim ve iki
çocuk babasıyım.
2004 yılında Demisaş ailesine katılmamdan beri Satış
ve Pazarlama Bölümü’nde ilk kademeden başlayan yolculuğum
İş Geliştirme ve Satış Direktörlüğü görevine atanmamla son
kademeye kadar uzanmış oldu. Yeni görevim üzerime büyük ve
ağır bir sorumluluk yüklemiş olsa da Demisaş’ta ilk günden bu
yana gördüğüm dayanışma ruhu ve çalışkanlık ile başta mesai
arkadaşlarım olmak üzere hepinizin yardımlarıyla tüm zorlukları
aşacak güce sahip olduğumuzu düşünüyorum.
İş Geliştirme ve Satış Bölümü’nün görev alanı küresel politik,
ekonomik ve sektörel gelişmeleri izlemekten ve şirketin iş
stratejilerinin oluşturulmasına katkıda bulunmaktan, tek bir
müşteri siparişinin gerçekleştirilmesini takip etmeye kadar
uzanmaktadır. Bu açıdan bir yüzü şirket dışına dönükken, bir yüzü
ise fabrikamızda, üretim hatlarındadır. Bu nedenle Demisaş’taki 11
yılım kâh yurtdışında müşteri ziyaretlerinde ya da arayışlarında,
kâh Bilecik’te ve fabrikamızda geçti. Bilecik adeta ikinci adresim
oldu. Demisaş 2010 yılından bu yana hızlı ve ciddi bir değişim
sürecine girerken özellikle son 3 yıl boyunca ürün gamımız her yıl
% 15 oranında yenilendi ve bu hızlı yenilenme süreci bir süre daha
ivmelenerek devam edecek. Bu sürecin herkes için ne kadar zorlu,
fedakârlık isteyen bir dönem olduğunun farkında olarak Genel
Müdürümüz’den başlayarak tüm çalışanlar Demisaş’ın geleceğini
hep birlikte inşa ederken, kendi adıma görevimin gerektirdiği ve
elimden gelen katkıyı sunmaktan gurur duyacağım.
Ben iş hayatında takım çalışmasına güvenmekte, beyin
ve beden emeğine saygı duymakta, profesyonelliğin emeğin
karşılığını almak olduğu kadar ait olunan camiaya elinden gelenin
en iyisini sunmak olduğuna inanmaktayım. Yeni görevimde Bölüm
arkadaşlarımın çalışkanlığına ve tüm Demisaş ailesinin desteğine
güvenmekteyim. Kendi adıma ise yeni sorumluluğumun yalnızca
bana güvenen üst yönetime değil Demisaş’ın tüm çalışanlarına
karşı olduğunun bilincinde olarak çalışacağım…
Saygı ve Sevgilerimle…
Dikran M. Zenginkuzucu
İş Geliştirme ve Satış Direktörü

Demisaş, Newcast Fuarı’na Hazırlanıyor!
Demisaş, 16-20 Haziran 2015 tarihleri arasında Düsseldorf’ta gerçekleştirilecek
Newcast Fuarı için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Dört yılda bir GIFA ile eşzamanlı olarak düzenlenen Newcast Fuarı’na Türkiye’nin
katılımı, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birlikleri’nin düzenleyeceği Milli
Katılım formatında olacak. Bu sene dördüncüsü yapılacak olan Newcast Fuarı’ndaki
katılım, TÜDÖKSAD’ın organizasyonuyla gerçekleştirilecek.
Dökümhaneler ve Döküm ürünlerinin sergilendiği fuarda, fuarı ziyaret eden döküm
alıcılarına Türk döküm sanayinin yükselen imajının yansıtılması amaçlanıyor.
Demisaş, 14. Hol’de B28-1 numaralı standında, fuar ziyaretçilerine
ürettiği ham ve işlenmiş demir döküm parçaları sunmayı amaçlıyor.

Kısa Kısa
DEMİSAŞ’IN YÜKSELEN BAŞARI
GRAFİĞİ DENETİMLERLE
TESCİLLENİYOR!
11-12-13 Mart tarihlerinde BVQI firması
tarafından ISO / TS 16949 Otomotiv Kalite
Yönetim Sistemi 2. ara kontrol denetimi, 18-19
Mart tarihlerinde ise TSE tarafından ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi Yeniden Belgelendirme
denetimi gerçekleştirilmiştir.
Denetimler başarılı bir şekilde tamamlanmış
ve belgelerin devamlılığını sağlamıştır.
Öte yandan 3 yıllık belgelendirme dönemi
boyunca Demisaş’ı denetleyen denetçiler;
Demisaş’ın hayata geçirdiği çalışmalar
neticesinde başarı grafiğinin yükseldiğini,
Yalın Yönetim ve TPM çalışmaları ile sürekli
iyileştirme faaliyetlerinin gözle görülür
şekilde hızlandığını ve sistemlerin birbirleriyle
etkileşiminin daha da netleştiğini ifade
etmişlerdir.
Bütün çalışanlarımıza mevcut sistemlerimizin
devamlılığı için vermiş oldukları desteklerden
dolayı teşekkür ederiz.

ŞLADI

İZABE EĞİTİMLERİ TÜM HIZIYLA BA
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta
yer alan işlerde çalıştırılacakların
mesleki eğitimlerine dair yönetmelik
gereğince, Demisaş bünyesinde
mesleki yeterliliği bulunmayan 105
personel için Osmaneli Halk Eğitim
n
Merkezi ile birlikte ortaklaşa yürütüle
re
imle
eğit
leki
mes
ında
proje kapsam
başlanmıştır. Alanlarında uzman
eğitmen kadromuzla Nisan ayı başında
nde
başlayan eğitimlerimize gruplar hali
r.
tedi
devam edilmek
Haziran ayında, toplam 40 saatten
oluşan eğitimleri tamamlayan
”
kursiyerlere “Dökümcülük-İzabecilik
ktir.
ece
edil
im
takd
sertifikaları
Demisaş uygulamaya geçirdiği
mesleki eğitimleriyle, hem yasal
mevzuat gerekliliklerine tam uyum
i
sağlamakta, hem de çalışanlarının bilg
ak
olar
kli
süre
rini
eyle
ve beceri düz
yükseltmektedir.

DEMİSAŞ TATBİKATTA
“İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” gereğince
yılda en az bir defa yapılması zorunlu olan acil durum tatbikatı
fabrikamızda 21.04.2015 tarihinde gerçekleştirildi.
Tatbikat öncesi ve sonrası çalışanlar acil durum planları ve çevre
kazaları hakkında bilgilendirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikat,
‘deprem’ konusu seçilerek yapıldı. Tatbikata ayrıca Vezirhan
Belediyesi itfaiye ekipleri ve Demisaş bünyesinde bulunan hasta nakil aracı da eşlik
etti. Sirenlerin çalmasıyla birlikte nöbetçi olarak belirlenmiş personeller haricinde tüm
çalışanlar, üretim alanlarını terk ederek acil toplanma bölgesine doğru hızlı adımlarla
hareket ettiler. Toplanma alanında sayım yapılarak eksik personelin belirlenmesiyle
birlikte ilk olarak acil durum ekibinde yer alan çalışanların müdahale ettiği tatbikatta,
yaralılar kurtarılıp güvenli alana taşındı ve sağlık biriminin müdahaleleri gerçekleşti.
Ayrıca tatbikat sırasında ufak çaplı ateş yakılarak acil durum ekiplerinin müdahale
etmesi sağlandı.
Tatbikat sonrasında gözlemciler, kendi izlenimlerini ilgili birimlerle paylaştılar. Demisaş
başarılı bir tatbikatı daha geride bıraktı. Tüm çalışanlarımıza katılımlarından ve
ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.

Demisaş’ın

sayfasını ziyaret ettiniz mi?

Günümüzde, insanların birbirleriyle iletişim kurmak ve bilgi alışverişinde bulunmak
için bir numaralı tercihi haline gelen sosyal iletişim ağı Facebook’ta, Demisaş da kurumsal içeriği ile yer alıyor. Sene içerisinde gerçekleştirilen kurumsal etkinlikler, alınan
ödüller, hayata geçirilen projeler hakkında bilgilerin yanı sıra ve basın yansımalarının
da yer aldığı Facebook sayfamızı henüz ziyaret etmediyseniz, sizleri de sayfamıza
bekliyoruz.
Siz değerli çalışanlarımızın katkısıyla sayfamızı zenginleştirmek, Demisaş’ın başarı ve
yeniliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmak en büyük hedefimiz...
https://www.facebook.com/pages/Demisaş/290566677656105

güncesi Yayın Kurulu
İmtiyaz Sahibi
DEMİSAŞ A.Ş adına Hakan Yaşar
Genel Yayın Yönetmeni
Burhan Saltan
Yayın Kurulu
Nihal Çetinkaya Akın
Ayşegül Karaköse
Doğa Günini
Erşan Sarıkaya
Mutlu Pala
Yayına Hazırlayan
ONTO İletişim

