Sevil Yöndem

Bence, aile şirketlerinin fertleri arasındaki güven ve sonucunda doğan hızlı karar verebilme yeteneği, değişen piyasa koşullarına adapte olmada süratli hareket edebilmeleri,aile
üyelerinin şirketlerini kendi aile değerleri arasında görmeleri, ortak başarı paydalarını oluşturuyor. Bizler de buradan gelen gücümüz ile, bayrağı teslim almış ikinci kuşaklar olarak,
azim ve özveri ile hem Türkiye piyasasında hem de uluslararası piyasalarda EKO Endüstri’nin
ismini ve üretim ağını yayma gayreti içerisindeyiz. Umut ediyorum ki, üçüncü kuşaklara
örnek teşkil edebilecek başarılara imza atarak, bize bu imkanı tanıyan aile büyüklerimizi
gururlandıran bir yönetim süreci geçiririz.
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ONERI SISTEMI
Öneri Sistemi; Çalışanlarımızın üretim alanında karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri problemlere yönelik fikirlerin sunulması ve çözümlerinin dinlenmesi uygun olanların üretim alanına yansımasını kapsamaktadır.
Firmamızda öneri sistemini çalışanlarımıza entegre etmek amacıyla inovasyon çalışmalarıyla
birlikte çalışanlarımızın gün içerisinde çalıştığı ortamda veya firmada mevcut süreçlerimiz
içerisinde;
Ürün Geliştirme-Süreç/İmalat Geliştirme
İş Basitleştirme- Pazar Geliştirme
İş Sağlığı / Güvenliği
Çevre-Motivasyon Artışı
Çalışma Ortamı İyileştirme
Başlıkları altında fikirlerini sunmasıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

EN ÇOK FİKİR VEREN ÇALIŞANLARIMIZ
Yusuf ŞEYHUN ve Umut GÜL

Özellikle firmamızda öneri sistemi için çalışmalarımıza yenilikler katmaya devam etmekteyiz.
Son çalışmamız ile EKO AİLESİ 11 takım ile takım liderlerimiz beyaz yaka ve her takımımızdan
farklı bölümlerden karma personeller ile birlikte takımlarımız kuruldu. Takımlarımız ile birlikte
nisan ayında ilk toplantılarımız yapılarak EKO FİKİR, takımlarımızın amacı, takım isimleri ve
logo üzerinde toplantılar yapılarak takımla arasında öneri yarışması başladı. Takımlarımızda
gelen öneriler her hafta Cuma günleri İnovasyon Komitesi ile değerlendirmeye alınmaktadır.
Değerlendirme sonuçları duyuru panosunda yayınlanarak öneri sonuçları ve takımlar arasındaki puanlar yayınlanmaktadır.

‘‘Danışmanlarımızdan Engin Özgül
ile röportaj’’

DART

TURNUVAMIZ

Firma içi eğlenceli etkinlikler oluşturarak keyifli
dakikalara ortak olmaktayız. Hem motivasyon
yükseltmek hem de iletişimi güçlendirmek adına “Dart Turnuvası” düzenledik. Bol kahkahanın
olduğu turnuvamızda çalışanlarımızın iş dışı yeteneklerini görme fırsatına da sahip olduk.

SPOR
ZAMANI
İş-özel yaşam dengesi, yaşam kalitesi ile yakından ilgildir. Çalışanlarının zamanlarının büyük
bölümünü geçirdikleri iş ortamında olumsuz
duygular yaşamaları, yaşam kalitelerini düşürmekte. Bu durum özel hayatlarını da olumsuz
etkilemektedir. Böylelikle iş-özel yaşam dengesi çatışmaya dönüşüp mutluluğu gölgelemektedir. İş ve yaşam dengemizi sosyal hayatımızda edindiğimiz aktiviteler ile yaşam kalitemizi
yükselterek dengede tutabilmekteyiz. Bunlardan en öenmlisi de son zamanlarda pepüler
kültürün etkisiyle ön planda yer alan spordur.
Sporun evrensel kültürün bir parçası olarak hayatımızın her alanında olması gereken bir daldor. Spor sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinse bir harekettir. Eko ailesi olaral iş-yaşam
arasındaki dengeyi sağlayabilmek adına üretimimizi bu doğrultuda yapmaktayız. Firma olarak inovasyon altında başlattığımız ürünlerimiz ile dinamik ve global çalışmalarımıza devam
etmekteyiz.

Çünkü spor yapmak;
-Stresi dindirir
-Özgüveni artırır
-Sürekli yorgunluk hissini azaltır
Eko Endüstri’de soğuk dövme ve metal şekillendirme bölümlerinde yapılan ürünlerimizin kullanım alanlarını sizler ile paylaştık…
Pull Up İle Tüm Kaslarımız Çalışabilir
Pull up (barfiks), Eko Endüstri’de 2016 senesinde
çalışmalara başlanmış olup, 2017 ilk çeyreğinde
Decathlon firması adına üretimi yapılmaya başlanmıştır. İnovasyon çalışmaları kapsamında ürün fonksiyonelliği artırılarak hem TRX (Amerikan Donanması tarafından geliştirilen fitness ekipmanı)
çalışılacak parça geliştirilmiş hem de farklı açılar da barfiks çalışmak üzere ürün yeniden
tasarlanmıştır. (re-designing) Barfiks egzersizinde temel nokta barfiksi kavrama gücü ve
merkez bölge (core) kuvveti ile vücut ağırlığınızı çekebilecek denge ve kuvvetin bir arada
olmasıdır. Her bir tekrarı olabildiğince düzgün ve efektif hale getirebilmek için, mümkün olan
en kısa mesafede hareket etmelisiniz. Yukarı gereğinden fazla yükselmek hareketin zorluğunu artırır ve tekrar aşağı inerken sakatlanmanıza yol açar.Hareket esnasında önemli iki ana
nokta, form ve gelişmiş tekniktir Pull Up’ın kullanım tekniklerinden bahsedecek olursak;Pull
Up’ın hazırlık aşamasında;bara asıldığınızda, merkez bölgenizi kasın ve ayaklarınız dümdüz
aşağıyı göstermeli, karnınız içerde ve kalçanız dengeli olmalıdır. Dizlerinizi arkaya doğru bükmekten kaçının çünkü bu formunuzu bozar ve kendinizi yukarıya çekerken zayıflığa sebep olur.
Pull Up’ın hareket aşamasında; vücudunuzun bardan uzaklaşmasına ve gövdenizin hafif dairesel hareket yapmasına engel olmalısınız. Amacınız kendinizi dümdüz yukarıya doğru çekmek
ve dirseklerinizi gövdenizin yanında tutmak olmalıdır. Dairesel bir şekilde uygulamak hareketi kolaylaştırsa da, omzunuza yüklediği fazladan sakatlık riskini artırır. Sporunuz Bol Olsun…

SPORUN ZİRVESİ

Spor hayatımızın her alanında olması gerektiği gibi bazılarımız da hobi olarak bazılarımız da
meslek olarak devam etmektedir. Sporu en önemli kılan şeylerden biri de azimli olmaktır. Ulu
Önder Mustafa Kemal ; “Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak
da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan
daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını
severim” ilkesi hem azmiyle hem de çalışkanlılığıyla adını duyuran değerli Türk Sporcularımız,
kendine inanmanın insanların hayatlarını nasıl değiştirebileceğinin birer kanıtıdır. Bizlerde Türk
Sporcularımızdan efsanelerden Metin OKTAY, genç yeteneklerden Ayşe Begüm ONBAŞI ve engelsiz bir hayat için spor diyen Beytullah EROĞLU hayat öykülerini sizlerle paylaşmak istedik.
Metin Oktay;1936 tarihinde İzmir Karşıyaka’da doğdu.Futbol kariyerine Damlacıkspor'da oynayarak başlayan ve kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çeken Metin OKTAY daha sonrasında İzmirspor'a transfer
olmasıyla profesyonel kariyerine başladı. Sadece 1 sezon oynadığı İzmirspor'u İzmir Profesyonel Ligi şampiyonluğuna taşıdı ve gol kralı oldu. Devamında,1955 yılında Galatasaray'a transfer oldu.1961 yılında
ilk defa yurt dışına transfer oldu. İtalya'nın köklü kulüplerinden Palermo'ya giden Metin Oktay, tekrar Galatasaray'ın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılı takımdaki ikinci döneminde 3 lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Kariyeri boyunca 6 defa gol kralı oldu ve toplamda 217 gol attı. 1969 yılında emekli olduktan sonra Galatasaray'ın teknik direktör yardımcılığını yaptı. Daha sonra Galatasaray'da yöneticilik, gazetelerde spor yazarlığı yaptı. Kendi hayatını anlatan 'Taçsız Kral' isimli filmde oynadı. Türk futbolunun
nun efsane golcüsü Metin Oktay, 13 Eylül 1991'de bir trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi.
Ayşe Begüm Onbaşı; 2001 tarihinde Akhisar, Manisa'da doğan genç
sporcu, 3 yaşında jimnastiğe başladı. 7 yaşına girdiğinde profesyonel
sporcu oldu. 11 yaşında ise ilk defa milli olan Ayşe Begüm Onbaşı birçok farklı yaş kategorisinde 60'ı aşkın madalya kazandı. Dünya çapındaki ilk başarısını 12-14 yaş kategorisinde dünya üçüncüsü olarak kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, 2016 yılında 15 yaşındayken Güney Kore’de
düzenlenen '14. Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda 15-17 yaş
kategorisinde altın madalya kazandı. 2019 yılında Portekiz’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası’nda ‘Büyükler Tek Kadın Kategorisi’nde ilk kez yarışan
Ayşe Begüm Onbaşı burada da altın madalya kazandı. 2020 yılında düzenlenecek olimpiyatlar için hazırlıklarına devam etmektedir.
Beytullah Eroğlu; 1995 yılında dünyaya gelen Paralimpik Yüzücü Beytullah EROĞLU, iki kolu da doğuştan olmayan, dört kardeşin en büyüğü olarak dünyaya gelmiştir. 7 yaşına kadar dışarıya adım atmamış, İçine
kapanık ve kimseyle konuşmayan Beytullah, ilkokula babasının ısrarı üzerine gitmiştir. Ayakları ile yazı yazmaya başlamış ve öğretmenleri de kendisine yardımcı olmuştur. Bu dönemde Kahramanmaraş Engelliler Yüzme
Spor Kulübü Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Osman Çullu tarafından
fark edilmiş ve kendisini okulda ziyaret ederek Milli takıma kazandırmayı başarmıştır. İstanbul
Büyükşehir Belediyespor’un sporcusudur. 2015 yılında Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda
Dünya 3.sü, 50 mt kelebekte ise Dünya 4.sü olmuştur. Daha birçok uluslararası başarıya imza
atan Beytullah Eroğlu 2017 yılında ise Dünya Şampiyonu olmuş ve Türkiye’yi gururlandırmıştır.

IS VE YASAM DENGESI
Erdal Ustamız ve Yücel Ustamızın balık tutma sevdalarını bizlerle paylaştılar.Erdal Ustamız 20 yıla aşkın süredir balık tutma
aktivitesiyle uğraşmaktadır. Hafta sonları vakit buldukça yeri
geldi mi arkadaş grupları yer geldi mi tek başına teknesi ile
birlikte İzmir çevresindeki yerlere giderek zamanını değerlendirmektedir. Erdal Usta, balık tutmanın sessiz bir ortamda sadece rüzgârın, dalgaların ve kuşların sesiyle, kendi başına
kalarak, kendisini dinleyerek yaptığı dinlendirici bir hobi olduğunu söylemektedir.
Yücel Ustamızın balık tutma sevdası yaklaşık 20 yıldır devam etmektedir.Hafta sonları vakit buldukça zamanını bu aktiviteyle değerlendirmektedir. Yücel Usta için balık tutma, sabırlı olmayı öğretmekle birlikte hayatta birçok şeyin sizin kontrolünüzün dışında
olduğunu göstermektedir.Ayrıca özel hayat ile iş hayatının temposundan, stresinden 1-2 saat uzaklaşarak yapılan bir hobi olduğunu aktarmaktadır.
.
Ahmet Akdemir avcılık deneyimlerini bizler ile paylaştılar.Ahmet Ustamız avcılık hobisi ile 20 yıldır uğraşmaktadır. Av mevsimi olduğunda İzmir, Kütahya şehirlerine ve ilçelerine gitmektedir. Genellikle tavşan ve kuş avlamaktadır. Ahmet Usta avcılığın temiz hava, bol dinlenme ve stresten uzak bir şekilde yapılan bir aktivite olduğunu söylemektedir. Arkadaşları ve 8
köpeği ile birlikte çadır kurarak, doğada gezerek, adrenalini
yaşama keyfinin vazgeçilmez olduğunu aktarmaktadır.

Yaman Bey yamaç paraşütü, motosiklet maceraları
ile birlikte fotoğraf çekme sanatını bizler ile paylaştılar.
Yaman Bey, adrenali ve heyecanı yüksek spor dalları
ile uğraşmaktadır. Yamaç paraşüt sporunu 7 yıldır Eskişehir, Torbalı ve Fethiye bölgelerinde devam ettirmektedir. Yaman Bey, yamaç paraşütü için adrenalin ile bütünleşen bir spor olmakla birlikte hayatının da bir parçası
parça olduğunu söylemektedir. 2012 yıllında Yaman Bey yamaç paraşütü dışında motosiklet
sporuna başlamıştır.Eskisi kadar sık sık olmasa da ara sıra motosiklet
sporuyla uğraştığını ve bir tutku haline geldiğini aktarmaktadır. Bunun beraberinde sakinlik ve dinginlik yönünü keşfederek doğa fotoğraflarını çekmektedir. Doğa fotoğrafları çektiği zaman oradaki ambiyansın kalıcılığını ve atmosferi solumak kendisine ayrı bir keyif verdiğini söylemektedir.
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