EKO AİLESİ

3 / 2 020

EKO
20 YAŞINDA
MUTFAĞIMIZDA
LEZZETLERİ
COVID-19

HİBRİT
ARAÇLAR
K A P I M I Z DA

Engin Yöndem ile Röportaj
Yatırım Hedefleri
Eko Müşteri Hedefleri
Sürdürülebilirlik
Hibrit Araçlar Kapımızda
Elektrikli Otomobiller
Eğitimlere Tam Gaz Devam
Aramıza Yeni Katılanlar
Covid-19
Eko’da Sosyal Aktiviteler
Eko Endüstri 20. yıl

Hazırlayan:
Aysun Yolacan
Özge Yöndem
Derleyen:
Işıl Yöndem Pelteci
Ece Yöndem

1

2

Ulusal ve uluslararası kendi alanlarında en iyi olan firmalar ile çalışmaktayız,
bu tarz firmalar ile çalışmanın getirdiği disiplin, kalite ve üretim mantığı ile
firmamızı uluslararası firmalar ile her zaman çalışabilecek dinamikte tutmaktayız. Yeni görev sorumluluğum ile birlikte bunları devamlılığını sağlamak birincil önceliğim olacaktır.
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2018 yılında başarı ile onaylanan KOSGEB TEKNO YATIRIM Projesi ile soğuk
dövme bölümüne Makine-Teçhizat alımları gerçekleştirdik. 2019 da tasarım
merkezi projeleri ve devlet teşvikleri ile başarılarımızı devam ettirdik.
2020

Yılında;

Endüstri 4.0 ile üretimimize dijitalasyon çalışmalarımız,
İleri üretim izleme ve anlık veri okuma ile kapasite kullanımı, kullanılabilirlik
ve verimlilik ile ilgili anlık şeffaf bilgiye erişim,
Soğuk dövme bölümüne tam otomatik yükleme, boşaltma sistemli çoklu
operasyonlu sistemin devreye alınması,
ISO27001 bilgi güvenliği sertifikasyon çalışması,
Süreç yönetimi ile mobil tabanlı süreç yönetimine geçilmesi,
Metal işleme bölümünde yüzey işlem hattının tam otomasyonlu sisteme geçilmesi ile tüm bölümlerde makine yatırımlarının teknoloji alt yapısının geliştirilerek daha verimli, daha üretken bir EKO Endüstri Firması olma yolunda
emin adımlar ile ilerlemeyi hedeflemekteyiz.
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2018 yılında dünya devlerinden IKEA ile başlayan çalışmalarımız 2 yıl süren projemiz ile sonuçlanarak 2020 yılının ilk çeyreğinde ilk sevkiyatlarımıza
başlandı.
Türkiye liderlerinden ARÇELİK firması ile iş birliği kapsamında akıllı tahta
projemizi 2019 yılının kasım ve aralık aylarında 17.000 adet ürünü kısa zaman
diliminde belirlenen okullara ürünleri başarı ile teslim etik.
2019 yılında müşteri portföyümüzü 2020 yılında;
Yeni müşterilerin kazanılması,
Mevcut müşteri tabanının geliştirilmesi,
Mümkün oldukça erken bir zamanda olası problemlerin tanımlanması,
Müşteri şikâyetleri ile başa çıkmak için etkili bir mekanizma sağlaması adına çalışmalarımız devam etmektedir.

2017 aralık ayında kurulan tasarım merkezinde 2019 yılında nitelikli personel sayısı ve beraberinde başarılı projelere imza attık. 2020 yılında;
Nitelikli eleman sayısını artırma,
Üniversite–Sanayi iş birliklerini artırarak projelerin arttırılması,
Yaptığımız projeler sonucu ortaya çıkan ürünlerimizi kongre, konferanslarda sunulması,
Sınai mülkiyet kapsamında patent ve faydalı model ile ürünlerimizi korunmasıdır

E KO G E N C M U E N D I S
Z I YA R E T I ’ N D E
Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde kasım ayında gerçekleştirdiğimiz “EKO
Kariyer Günü’nde” üretim, Ar-Ge, kalite ve
planlama departmanlarına makina mühendisliği, endüstri mühendisliği ve metalurji & malzeme mühendisliği bölümlerinden uzun dönemli staj adaylarımıza sunumlar yapılarak beraberinde birebir görüşmelerle “EKO Endüstri”de
çalışmalarının, kariyerleri açısından önemi ve
avantajları görüşülmüştür. Ar-Ge departmanında çalışmak isteyen öğrenci arkadaşlarımıza Tasarım Mühendisi Yaman Bey tarafından
Simufact Forming’ten tasarım yaptırılarak yeni
tasarımcı arkadaşlarımıza yerinde seçmeler
yapılmıştır.
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Hibrit araç dendiğinde ilk merak edilenler elektrik ile nasıl çalışır, avantajları ve dezavanatajlarıdır. Hibrit, iki farklı güç kaynağının bir arada kullanılmasını ifade etmek için kullanılır. Özellikle trafiğin yoğun olduğu anlarda aracın benzin motorunun yerine, elektrik motoruyla çalışmasını sağlayarak, yakıt tüketiminde önemli bir tasarruf sağlayan otomobillere verilen isimdir diyebiliriz. Bu otomobillere iki farklı motor yapısı ile birlikte çalışmasından dolayı melez otomobil de denilmektedir.
EKO’da hafif araçlar adına ilk adımlar atılmaya başlandı. Çalışmalar kapsamında Soğuk Dövme Bölümü’nde üretilen özellikle rotil grupları için çelik
haricinde demir dışı metaller ile dövme çalışmalarımız başlandı. 2019 yılında
Netform, TWIN AR-GE ile işbirliğine girilerek soğuk dövme prosesiyle alüminyum malzeme ile rotil ürünü için deneme çalışmalarımız başarı ile sonuçlandı.
Çalışmalarımızı bir üst sınıfa taşıyarak yüksek lotlarda demir dışı malzeme
dövme çalışmalarımız devam ettirmeyi hedeflemekteyiz.
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E L E K T R İ K L İ OTO M O B İ L L E R
Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşmesiyle hareket eden otomobiller, elektrikli otomobil olarak adlandırılıyor. Birçok farklı çeşidi bulunan
elektrikli otomobillerin günümüzde iki türü gündemde kendine daha fazla
yer buluyor.İlki ve daha yaygın olanı, bataryalı elektrikli otomobiller olarak
adlandırılıyor. Bu araçlarda, batarya ve elektrik motoru olarak da bilinen
indüksiyon motoru bulunuyor.
Ülkemizde elektrikli otomobil denildiği zaman akla ilk gelen modeller ise
Tesla Model 3 ve Model X. Diğer popüler elektrikli araba çeşidi ise daha
çok Uzak Doğulu üreticilerin geliştirdiği hidrojen yakıt pili (Fuel Cell) teknolojisiyle çalışan elektrikli otomobiller. Hidrojenli elektrikli otomobil olarak
adlandırılan teknoloji, aracın içerisinde yer alan deponun hidrojenle doldurulması ve hidrojenin tepkimeyle aracı hareket ettirmesi prensibiyle çalışıyor.
Ülkemizde hidrojenli araba denildiği zaman akla ilk gelen model ise Hyundai
Nexo.
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Tuğçe Özer’ e Formula yarışlarının kendisinde
neler hissettirdiğini sorduğumuzda extrem duyguları heyecan ve coşkuyla ortak yaşatması
açıklamaları bizi de heyecanlandırdı Formula
yarışı diye geçmemek gerekiyor. 4 yıldır sıkı
takipçisi

olan Tuğçe Hanım için Formula yarışlarını Makine Mühen-

disliğinin kazandırdığı bakış açısı ile izlemek ayrı bir mutluluk; teknik açıdan ileri seviyede ve çok güçlü araçların yarışması, yarış
sırasında araçlara kısa sürede (min. Saniyelerde ) bakım yapılması
çok önemli bir ekip işini de gösterdiğini dile getirdi.
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Yapılan bu tür iyileştirmeler, “Biz Dünyayı dedelerimizden miras değil çocuklarımızdan ödünç aldık” sözüyle hem çalışma konforunu artırmayı hem
de dünya kaynaklarını verimli kullanmayı hedeflemektedir.

Kompresörden çıkan sıcak havanın geri kazanımı

Yağların filtrelenmesi
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E K O & M ü s. t e r i
i s. b i r l i g- i i l e
Ç e v r e D o s t l u g- u
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Aralık 2019 Çevre Eğitimi
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• E K O YA N G I N V E İ L K YA R D I M E Ğ İ T İ M İ
Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip
edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en
az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek
gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın
tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır. Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları
gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür. Bununla birlikte firmamızda belirli sayıda çalışanın ilk
yardım eğitimi alması için

ilk yardım ekibiyle birlikte eğitimler tamamlandı.
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ARAMIZA YENİ
KATILANLAR
UMUT İDİN

Süleyman Demirel Üniversitesi Makina Mühendisliği 2019 yılında bitirdi. Firmamızda Haziran 2019
tarihinde Tasarım ve simülasyon mühendisi görevine başladı. Tasarlanan ve geliştirilen yeni ürünlerin teknik çizimini yapmak ve pdm’e aktarmak.
yeni tasarlanacak üründeki özellikleri ve kullanılacak malzemeleri belirlemek. Kalıp reçetelerini
oluşturmak ve bu ürünlere ait QR

kod sistemini

Netsis’ten oluştururulup. Pmi ‘ a aktarmak.Tasarlanan ve geliştirilen yeni ürünlerin teknik çizimlerini yapmakta.

ÖZGE YÖNDEM
İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesinden 2017 yılında mezun oldu. 2019 eylül ayında
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesinde Mühendislik İşletmeciliği yüksek lisansına başladı. 2019
Haziran ayında şirketimizde iş geliştirme mühendisi olarak başlayan Özge Hanım, sarf malzemelerin satın alımından, dökümantasyon ve çevre
takibi deneyiminden sonra Kalite Yönetim Sistemleri mühendisi olarak görevine devam etmektedir.

FATİH BERK MUSLU

Celal Bayar Üniversitesi elektrik ve elektronik mü-

hendisliği bölümünden mezun oldu. Firmamızda
2020 Mart ilk haftası başladı. Endüstri 4.0 projeleri ile birlikte dijitalleşmeye başlayan firmamızda
otomasyon sistemlerinin sürekliliği ve gelişiminin
sağlanması için çalışmalar yapmakta olup. diğer
elektronik sistemlerin kesintisiz çalışması amac ı y l a
planlı bakımların yapılmasını sağlamak ve gerekli satın almaları yapmaktadır. Özel ilgi alanı endüstriyel makine tasarımı ve bu makinelerin otomasyon sistemleriyle entegre olarak çalışmasıdır.
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Dünya genelinde yaygın bir pandemi
oluşturan COVID-19 salgını yaşamı ciddi
anlamda tehdit etmeye devam etmektedir. Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaleti Wuhan kentinden başlayan bu hastalık hakkında var olan bilgiler her gün değişirken, hastalığın hızlı bulaşma şekli,
hasta ve ölüm sayılarının sürekli artması
sebebiyle var olan panik ve endişe küresel tehdit haline gelmiştir.Corona virüs
salgını üretimden tüketime,uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenü
ceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerine kadar akla gelebilecek her alanda
toplumsal yaşamı etkisi altına aldı.
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Gündelik yaşamda zorunlu değişimler
görülecek. İnsanlar işine gidecek ama
mesafeli kalacak. Evde vakit geçirmenin
güzel yönleri ağır basacak. Aile ile daha
fazla vakit geçirilecek insanların spora
eğilimler artacak. Sağlık konusunda farkındalık artacak. Daha sağlıklı olma hali
trend olacak. Doğanın bu süreçte kendini
ne kadar hızlı yenileyebildiğini gören insanoğlu,tüketim bilincinde olup, sürdürülebilirliğe daha çok önem verecektir. Ayrıca tüm alanlarda dijitalleşme daha hızlı hayatımızın bir parçası olacak.
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SON BAHARA
MERHABA
Eko Ailesi ve Ağustos 2018 tarihinde çalışmaya başladığımız ESA Ailesiyle beraber bir yaz dönemini de
geride bırakarak bizi karşılayan sonbahar mevsimini Nif Bağları etkinliğinde hem güzel bir sonbahar
akşamına film, mısır ve şarap eşliğinde en güzel ve içten dileklerimizle
geçiş hem de iş-dostluk ilişkisi taçlandırdık.
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Hosgeldin 2020

Firmamızda 2020’ye günler kala biz çalışanlarda olan tatlı yorgunluk ve

yeni yıl heyecanı ile Eko Ailesi olarak Genel Müdürümüz Ekrem Bey ve ortaklarından olan Zeki Bey’in 2020 için bahsettiği hedefler ve temenniler ile başlayan güzel akşamı erken yılbaşı kutlaması yaparak bir gün erkenden yeni
yıla “merhaba” dedik. Bazen ailemizden daha çok vakit geçirdiğimiz iş arkadaşlarımıza bu güzel akşama eşlik ettikleri için teşekkürlerimizi sunarız.
Hepimiz için başarılı ve dinamik bir yıl geçmesi dileğiyle
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Çalışanlarımıza farklı kültürleri firmamızda yansıtmak amacıyla hep birlikte kasım ayında Karadeniz havasını yaşadık. Ustamızın güzel hamsisi ile balık
keyfi, mısır çorbası ile farklı
tatlar ve Karadeniz şarkıları ile enerjimizi yükselttik.

Yemek pişirmenin yanı sıra sunum ve estetiği
de ön planda tutan Fransız mutfağı, uluslararası
bir mutfak olmasıyla beraber “Somut Olmayan
Kültürel Miras” başlığı altında, UNESCO Kültür
Mirası Listesi’ne eklenmiştir. Aralık ayında firma
olarak eşsiz tatlar ve kültürlerle tanışmak için
hareketli ve enerjisi yüksek
b i r öğle yemeği ile ana müşterilerimizde Decathlon ülke
mutfağı oolan Fransız mutfağıyla tanıştık.

Ocak 2020’nin ilk haftasını soğuk
dövme müşterimiz AL-KO’nun ülkesi
otomotivin kalbi Almanya’yı ağırladık. Mercedes, BMW, Opel, Audi,
Volkswagen ve Porshe gibi büyük
araba markalarının ev sahibi olan
Almanya, yemekleri ile renkli müzik
kültürüyle firmamızda 2020 yılına
hızlı başlangıç yaptık.
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yıl

Yönetim Kurulu

Engin Yöndem - Sevil Yöndem - Ekrem Demiröz - Işıl Yöndem Pelteci - Zeki Yöndem

19

20

