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Yayınlanan yazı ve fotoğraﬂarı yayma hakkı Renkler Makina ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye aittir. Dergide yayınlanan yazılar, yazarların kişisel
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EDİTÖRDEN
Değerli Okurlar,
Yeni sayımızdan hepinize merhaba.
İlk yayınını 2020 yılı 29 Ekim’de yaptığımız ve her çeyrekteki
yeni sayımıza heyecanla hazırlandığımız dergimizin birinci
yaşını kutluyoruz.
İlk günlerde dergimizin isim seçiminden renklerine, sayfa
tasarımlarından içeriklerine kadar her bir öğesine
verdiğimiz emek, uğraşı ve heyecan ile bir yılı geride bıraktık.
Dergimizin ilk yayın gününe karar verirken bile 29 Ekim
Cumhuriyet bayramımızı seçtik, çünkü Cumhuriyet Bayramı,
milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın en üst
düzeye çıktığı milli bayramımızdır. Yine her sene Cumhuriyetin kuruluşunu kutlarken dergimizin de yeni yaşını kutluyor
olacağız.
Bu sayımızda notlarımı yaktığı ışıkla yolumuzu aydınlatan
Mustafa Kemal Atatürk ün sözleri ile bitirmek istiyorum.

Deniz GÖLLÜ
Renkler İş Geliştirme Şeﬁ

“İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa
Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade
edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni
ﬁkir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir
topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim
teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir.
O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan,
yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!”
Her zaman olduğu gibi...
Keyiﬂi okumalar dilerim.
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GENEL KOORDİNATÖRÜMÜZÜN MESAJI
Değerli Renkler Ailesinin üyeleri,
Yayın hayatına başarılı olarak devam eden dergimiz
KIRMIZI’nın birinci yaşını kutluyorum. Tasarımından başlayarak, ilk sayısından itibaren dergimiz için yoğun emek harcayan başta yayın kurulu olmak üzere katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyorum.
Tüm ülkelerdeki yoğun aşılama kampanyaları ile COVID-19
salgınının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin büyük ölçüde
kontrol altına alınabileceğini görmüş olduk. Bu da, salgının
orta vadede sona erdirilebileceği konusunda bir ümit
uyandırdı hepimizde. Renkler’in değerli çalışanlarının aşı
konusunda gösterdiği hassasiyet sayesinde yönetim ekibimiz işletmelerimizde uygulanan korunma tedbirlerinde
kontrollü bir gevşetmeyi uygulamaya alabildi. Aşı konusunda duyarlı davranarak kendisiyle birlikte ailesi, yakınları ve iş
arkadaşlarının sağlığını koruma konusunda destek olan tüm
çalışanlarımıza teşekkür ederim.

Hikmet DEMİR
Genel Koordinatör

Son yıllarda yaşanan ve görmeye pek alışık olmadığımız
iklim olayları (aşırı ve ani yağışlar, fırtına ve hortumlar, su
kaynaklarının azalması, göllerin kuruması vb) bize küresel
ısınmanın ne derece etkili olabileceğini göstermeye başladı.
Küresel ısınmayla mücadele uluslararası toplumun öncelikli
gündemi haline gelmiştir. Bu yolda, Avrupa Birliği (AB)
açıkladığı Yeşil Mutabakat (Green Deal) ile 2050 yılına
kadar üye ülkelerin karbon salınımını tamamen sıfırlamasını
ve küresel ısınmanın durdurulmasını hedeﬂemektedir. Ülkemiz de en büyük ihracat pazarı olan AB ile ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini garanti altına alabilmek için
hazırladığı “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” ile ekonomik
hayatın tüm paydaşlarını kapsayacak tedbirlerin alınmasını
hedeﬂemektedir. Dergimizin önümüzdeki sayılarında “Yeşil
Mutabakat Eylem Planı” hakkında detaylı bilgilendirmeye
yer vereceğiz.
Ekim ayını tamamladığımız bu günlerde, 2021 yılının
Renkler’in en başarılı yılı olarak tarihe geçeceğini söyleyebilmek bizi gururlandırıyor. Yeni alınan projelerin de katkısıyla 2022 yılının bu yıldan daha güzel bir yıl olma potansiyelini şimdiden görebiliyoruz. Bu gelişimi destekleyecek
yatırımları da birlikte yapmaya devam edeceğiz.
Yönetim Kurulu adına gayretleriniz için hepinize teşekkür
ederim.
Esenlikler dilerim.
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GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI
Renkler Ailesinin Değerli Paydaşları;
Öncelikle şahsım, yönetim ekibim ve Yönetim Kurulumuz
adına; Tüm Renkler çalışanlarının, müşterilerimizin,
tedarikçilerimizin, destek ekiplerimizin, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” nı kutlarım.
Bu değerli günde aynı zamanda dergimizin de 1.yaşını
kutluyoruz. Dergiye emek veren tüm arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum, Kırmızı’nın 1.yaşı kutlu olsun.
2021 yılının son çeyreğine girerken Renkler için çok
başarılı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son
aylarda hem ihracatta hem de toplam ciroda Renkler
tarihinin en yüksek cirolarına ulaşmış durumdayız. 40 yıllık
Renkler tarihinin en başarılı yılı 2021 oldu. Bunun
gururunu ve mutluluğunu sizlerle paylaşıyorum.
Beraberinde de 2021 yatırımlarımız hızla devam ediyor.
2021 üçüncü çeyrek itibari ile yeni kaynak robotumuzu
devreye aldık. Şu an 12 olan robot sayımızı, yıl sonuna
kadar 15’e çıkartacağız. Ekim 2021 itibariyle kayar otomat
tezgahımız, Kasım 2021 itibariyle çift palet CNC tezgahımız
ve Aralık 2021 itibariyle yeni bir tel erezyon tezgahı,
shrinkleme makinası, bir de abkant tezgahımız makine
parkurumuza dahil olacak. Beraberinde 4 adet forklift
siparişi de verildi, 2022 başında teslim olacak. Teknolojiye
yaptığımız yatırımlarla Renkler’i her geçen gün daha ileriye
hep beraber götüreceğiz.
2022 yılı için ise ﬁrmamız yine büyüme hedeﬁ ile bütçe
hazırlıkları yapmaktadır. 2021 yılında proje çalışmalarını
sürdürdüğümüz yeni ihracat müşteri ve lokasyonları ile
2022 yılında seri üretimlere başlayacağız.
Sosyal sorumluluk projelerine devam ediyoruz. 12 üniversite öğrencisine bu sene de burs veriyoruz, başta İzmir,
Manavgat, Milas olmak üzere ülkemizde meydana gelen
doğal afet ve yangılardan etkilenen ailelere yardımlarımız
devam ediyor. Hem sosyal sorumluluk hem de bir insan
kaynağı olarak çok önemsediğimiz ROTA projesi için ise
kaynak ayırmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 01 Ekim
2021 itibari ile 10 arkadaşımız ROTA kadrosunda farklı
departmanlarda bize destek verirken, toplamda 13
arkadaşımız da ROTA projesinden, tam zamanlı olarak
kadromuza geçti. Tüm bölgede ses getiren ve örnek olan
bu proje ile gurur duyuyoruz.
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Güntaç KOCATÜRK
Renkler Genel Müdürü
Tüm bu 2021 özet değerlendirme ve 2022 hedeﬂeri
doğrultusunda, ﬁrmamızın geleceğe dair hedeﬂer koyabilmesinde ve sürdürülebilir başarılar elde edebilmesinde en önemli payın, siz değerli çalışanlarımıza ve tüm
diğer paydaşlarımıza ait olduğunu biliyoruz. Bu vesile ile
artık son dönemlerine geldiğimiz 2021 yılındaki özverili
çalışma ve katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim.
Şimdiden 2022 yılının şirketimiz, sizler ve aileleriniz için
öncelikle sağlıklı, başarılı ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni ederim.
Sevgi ve Saygılarımla.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 AĞUSTOS

ZAFER BAYRAMIMIZ

YILMAZ ÖZDİL - ÇANKAYA KÖŞKÜ

Çankaya Köşkü…
İki katlıydı, dört oda iki salondu, bodrumu vardı.
Köşk lafı sonradan çıktı, bildiğin bağ eviydi.
Kaba yontu, taşla inşa edilmişti, döşemeleri ve çatısı ahşaptı, kiremitliydi, pencereleri ahşap kepenkliydi.
Giriş katının ortasında fıskiyeli süs havuzu vardı, bahçesi kavak ve meyve ağaçlarıyla kaplıydı.
Ankara müftüsü Börekçizade Rıfat tarafından ahaliden bağış toplanarak satın alındı, armağan edildi, Mustafa Kemal kendi
adına kabul etmedi, tapusunu Türk Ordusu adına kaydettirdi.
Yol yoktu, atla gidiliyordu, sonradan bir tarla yolu açıldı.
Satın alındığında elektrik yoktu, gaz lambasıyla aydınlatılıyordu, lokomobil denilen ilkel bir jeneratör bağlandı, elektrikli
sobayla ısınıyordu.
Gösterişten uzaktı, yalındı.
Ama “manevi mücevher kutusu”ydu.
Çalışma odasının duvarında Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin karakalem portresi asılıydı.
Kütüphanesinde Timur'un 530 yıllık Kuran-ı Kerim'i vardı, İran'ın hediyesiydi.
Masasında aksesuar olarak, altın işlemeli kama duruyordu.
Yerde, devasa boyutlarda bembeyaz bir ayı postu bulunuyordu, Rus büyükelçisi getirmişti.
Çalışma odasında hereke halı seriliydi, lacivertti, kenarları badem çiçekliydi.
Kağnıya büyük saygı duyardı, Kurtuluş Savaşı'nın simgesi olarak görürdü. O gıcırdayan kağnılar, Türk milletinin çektiği
acıların, sıktığı dişin gıcırtısıydı. Fildişinden kağnı biblosu vardı.
Yatak odası duvardan duvara keçe kaplıydı, yerden ısıtma sistemi gibi sıcacık tutuyordu, üzerinde kırmızı zeminli, çiçekli
hereke seriliydi.
Çankaya Köşkü'ndeki tek kasa, Mustafa Kemal'in yatak odasındaydı. Madalyalarını, kendisine hediye edilen altın kalem, altın
saat, incili kol düğmesi, pırlantalı kravat iğnesi gibi eşyaları bu kasada tutuyordu. Mücevherli, abartılı eşyaları özel hayatında
asla kullanmazdı. Nezaketen kabul eder, milletin emaneti olarak saklardı.
5 kuruş'u da saklamıştı…
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YILMAZ ÖZDİL - ÇANKAYA KÖŞKÜ
Cumhuriyet'in ilk madeni parasıydı, 1924'te tedavüle çıkarılmıştı.
İstiklal Madalyası'nın tasarımcısı heykeltıraş Mesrur İzzet Bey tarafından modellenen bu 5 kuruş, Osmanlıca harﬂerle
basılmıştı. Bir yüzünde paranın değeri, öbür yüzünde Türkiye Cumhuriyeti yazıyordu. Kenarlarında sembol olarak, tarımsal
kalkınmaya atıfta bulunulmuş, başak kullanılmıştı.
Mustafa Kemal, hatırası paha biçilmez olan Cumhuriyet'in bu ilk madeni parasını “mücevher” gibi kasasına koymuştu.
Çifte tabanca taşırdı. Smith Wesson ve Colt'u vardı.
Özellikle seyahatlerinde sürekli belindeydi.
Milli mücadele sırasında uyurken bile yastığının altındaydı.
Gençliğinden beri mecburen yaşam biçimi haline gelen bu tabancalarını, cumhurbaşkanı olduktan sonra da taşımaya
devam etti.
Keskin nişancıydı… Bir gece sofradayken tabancalar üzerine sohbet ediyorlardı, içişleri bakanı Şükrü Kaya ampullere zor
nişan alındığını söyledi, ışık gözü yanıltıyor dedi. İş iddiaya bindi. Mustafa Kemal Smith Wesson'ı belinden çıkardı, oturduğu
yerden iki el ateş etti, avizedeki iki ampulü patlattı, keyiﬂe gülümsedi. Tavanı delip geçen mermiler, üst katta, yatak odasındaki gardırobuna saplanmıştı.
Poker salonu vardı, duvardan duvara keçe kaplıydı. Pokeri diplomasi aracı olarak kullanırdı, ABD elçisi başta olmak üzere,
yabancı konuklarını poker masasında tartardı. Sedef işlemeli tavlası vardı. Bilardo masası vardı, maundu, cepsizdi, üç top
oynanıyordu. Toplar ﬁldişiydi, istekalar sedef kakmalıydı. Akşam yemeğinden önce misaﬁrleriyle oynardı, tek başına bilardo
oynuyorsa, düşünüyor demekti, arada ıstekayı bırakır, notlar alırdı.
Nasıl büyük tehditler altında yaşadığını göstermesi açısından çok çarpıcıdır… Mecbur kalırsa yatak odasından banyosuna
geçerek kendisini savunmaya devam edebilsin diye, tıraş sabununun muhafazası içinde yedek mermiler bulundurulurdu.
Üst katta, odaların açıldığı koridorda hereke kilim seriliydi.
Üst kata çıkan merdivenler hereke yolluk kaplıydı.
Diplomat gibi, gazeteci gibi yabancı konuklarını ağırladığı misaﬁr odası, büyüleyiciydi. Duvarlarında eşsiz tablolar sergileniyordu.
Tabloların yanısıra, kılıç koleksiyonu vardı. Yabancı konukların adeta bacaklarını titretiyordu. En önemlisi… Kanuni Sultan
Süleyman'a ait pala vardı. İstiklal Savaşı'nda kullanılmış, kılıﬂı süngü vardı.
Terastaki masa ve koltuklar hasırdı. En büyük keyiﬂerinden biri terasta oturup, ağaçların hışırtısını dinlemekti.
Terasa her çıktığında kayısı ağacını kontrol ederdi. Çünkü… Bahçenin girişindeki kayısı ağacı, otomobillerin giriş çıkışını
engelliyordu, yaverler kesmeyi düşünüyordu, Mustafa Kemal bunu öğrendiğinde “yaprağını bile koparırsanız tahammül
edemem, can yakarım, ona göre” diye haşlamıştı. Her ihtimale karşılık, benden gizli dalını bile kesmesinler diye, terasa her
çıktığında ağacı kontrol ederdi.
L şeklinde kütüphanesi vardı.
İstanbul'dan Ankara'ya her dönüşünde kitap taşırdı.
Kitaplarını kendi cebinden satın alırdı.
Sözlüklere büyük önem verirdi. Türkoloji'nin öncüsü sayılan Vasili Radloﬀ'un dört ciltlik Türk Lehçeleri Sözlüğü'nü masasından ayırmazdı. Karloviç Pekarskiy'nin Yakut Sözlüğü'ne sık sık başvururdu. Hint-Avrupa, Yunan, Latin, Fransız, Alman dili
etimoloji sözlükleri kütüphanesinin başköşesindeydi.
Akkadça, İbranice, Süryanice, Arapça, Farsça, Sanskritçe, Çince, Japonca, Fince, Macarca, Eski Mısır dili sözlükleri vardı.
Müzikseverdi.
Enstrümanların tarihsel gelişimini araştırırdı.
Caz dinliyordu. Tango, vals, foxtrot plakları vardı. En geniş liste, elbette Türk müziğine aitti.
Favori sporu güreşti, hem güreşmeyi, hem seyretmeyi severdi, Çankaya'da beyaz çadır bezinden güreş minderi vardı.
Formunu korumak için kullandığı kürek çekme aleti vardı.
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YILMAZ ÖZDİL - ÇANKAYA KÖŞKÜ

Atlara tutku derecesinde bağlıydı, çok iyi biniciydi, altı kısrağı vardı, manevi kızlarıyla birlikte at biner, uzun kır gezilerine
çıkardı.
Çankaya'da en sevdiği personel, Nesip Efendi'ydi. Yeri apayrıydı. Sudan kökenliydi, siyahiydi. 60'lı yaşlarındaydı. Abdülhamit
döneminde saraya seyis olarak alınmıştı. Meclis-i Mebusan'da müstahdemlik yapmıştı. TBMM kurulurken Meclis-i Mebusan'dan Ankara'ya gelen milletvekilleri tavsiye etti, Çankaya Köşkü'nde kapıcı yapıldı. Kırık dökük Türkçesiyle müthiş sempatikti. Kimse hakkında dedikodu yapmayan, işini ciddiyetle yapan, ser verip sır vermeyen, para pul konusunda güvenilir,
namuslu adamdı. Kısa süre sonra Mustafa Kemal'in en sevdiği personel oldu. Eve alındı. Kimseden izin istemeden Mustafa
Kemal'in yatak odasına sadece o girebiliyordu; iç çamaşırları dahil, tüm çekmecelerini o düzenliyordu, giyeceği kıyafetleri o
hazırlıyordu, seyahatlerde bavullarını o hazırlıyordu. Manevi kızları ona emanetti, kızlar şehre gezmeye çıkacaksa, Nesip
Efendiyle birlikte giderlerdi. Nesip Efendi akşamcıydı. Köşkte çalışanlar arasında sadece onun rakı içme özgürlüğü vardı.
Hava kararınca mutfaktan ufak tefek mezeler ayarlar, bahçedeki bekçi kulübesinde tek başına demlenirdi. Mustafa Kemal
bildiği halde görmezden geldiği için, yaverler bile ses çıkaramazdı. Bir gece, fazla kaçırdı, sızdı, kül tablasındaki sigarası yere
düştü, kulübe alev aldı. Köşkü korumakla görevli askerler kovalarla yetişip güç bela söndürdüğünde, diri diri yanmaktan
kılpayı kurtulan Nesip Efendi hâlâ uyuyordu! Başyaver Rüsuhi Bey dayanamadı, “Defolsun gözüm görmesin, bunadı artık, az
daha köşkü yakacaktı” diyerek, Nesip Efendi’yi kovdu. Ertesi gün yok, ertesi gün gene yok. Mustafa Kemal merak edip sordu,
nerede bizim Nesip Efendi? Anlattılar. Fena öfkelendi. “Adamı kovarken hiç düşünmediniz mi, nereye gider bu yaşta, bakacak ne evladı var, ne kimsesi var, nerede yatıp kalkar, çabuk bulup getirin onu buraya” diye bağırdı. “Köşkü yakacaktı” ﬁlan
diye hâlâ kem küm ediyorlardı… Daha fena öfkelendi. “Yanmadık ya birader, yandığımızda düşünürüz!” dedi. Nesip Efendi
bulundu, getirildi, hiç istiﬁni bozmadı, akşamcılığına aynen devam etti. Başka kriz yaşanmasın diye, arada gelip kontrol ediyorlardı. Bayramlarda köşkteki tüm görevliler sırayla Mustafa Kemal'in elini öperken, Nesip Efendi’ye elini öptürmez, sarılır
yanaklarından öperdi. Sadece yaşına değil, kimseye metelik vermeyen kişiliğine de hürmet ederdi.
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YILMAZ ÖZDİL - ÇANKAYA KÖŞKÜ

Mustafa Kemal asla yemek seçmezdi. Kuru fasulye severdi, bamya severdi, karnıyarık severdi, pilava karıştırarak yerdi, ama
özel istekte bulunmazdı, ne pişirilirse onu yerdi. Çankaya mutfağında etli yemek ender pişerdi. Biftekmiş, pirzolaymış ﬁlan,
bu konuda yazılmış tek satır hatıra bile yok, Çankaya sofrası israftan, debdebeden çok uzaktı.
Çankaya'da sıkılırdı…
Halktan yalıtılmış şekilde yaşamaktan hiç hoşlanmıyordu, zamanla duyarsızlaşmaktan korkuyordu.
Bu endişesini misaﬁrlerine anlatırken, Harbiye yıllarından örnek verirdi: “Harbiye'de öğrenciyken okulun sobaları yanmazdı,
bütün kış titreşir dururduk, sonunda bir gün arkadaşlar beni müdüre çıkmak için temsilci seçtiler, izin aldık, müdürün
huzuruna çıktık, Zülüﬂü İsmail Paşa adında bir saray adamıydı, önce padişaha sonra müdüre dualarımızı sunduk, sonunda
amaca geldik, işi anlatmak istedik, müdür daha ilk cümlede kükredi, ‘ne soğuğu be nankörler, padişahımızın nimeti
gözünüze dursun, görmüyor musunuz sobalar gürül gürül yanıyor, defolun' diye bağırdı, hakikaten müdürün odasındaki
sobalar gürül gürül yanıyordu, buram buram terliyordu, bütün okulun sobaları böyle yanıyor zannediyordu. Sanırım biz de
bu Çankaya Köşkü'nde bazen Zülüﬂü İsmail Paşa gibi kendimizi aldatıyoruz!”
Yılmaz Özdil, 09.07.2021 tarihli gazete yazısından
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ROTA BULUŞMASI

rota
Renkler ailesi olarak çok değer verdiğimiz
projemiz ROTA (Renkler Okuldan Takıma
Akademisi) ile üniversitelerin 4.sınıf öğrencilerini, yeni mezunları ve yüksek lisans öğrencilerini bünyemize katarak, gençlere iş hayatını
deneyimleme ve kariyerlerindeki ilk adımı
atma fırsatını veriyoruz.
Belirli zamanlarda İnsan Kaynakları ekibi ve
Genel Müdürümüzün de katılımıyla ROTA ardaşlarımızla birlikte, kendilerini daha iyi tanıma ve kaynaşma toplantıları yapıyoruz.
Pandemi sebebiyle maalesef online ortamda
gerçekleştirdiğimiz ROTA buluşma toplantılarımızı, 12 Ağustos’ta maske, mesafe ve hijyen
koşullarını dikkate alarak yüz yüze gerçekleştirdik.
Toplantımıza katılan tüm ekibimize teşekkür
ederiz.
Toplantımızdan görüntüler;
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renkler
okuldan
takıma
akademisi

RÖPORTAJ
Ferhan YILDIZ - Mali İşler Şeﬁ
Değerli okurlar,
Bu yazıda çalışanların karşı karşıya kalabileceği vergi yükümlülüklerini
sizlere aktarmaya çalışacağım. Konunun vergi hukuku boyutundan ziyade
ücretli çalışanlar tarafından konuyu ele alacağız.
Bildiğiniz üzere devletler, kamusal hizmetleri gerçekleştirebilmek amacıyla
kişi ve kurumların kazançları üzerinden vergi almaktadır. Yani kazanç var
olduğu sürece vergi de vardır. Ülkemizde vergilendirme sistemi beyan
esasına dayanmaktadır. Kazancı elde eden kişi veya kurumlar bu
kazançlarını devlete beyan etmek ve ödemekle sorumludurlar. Hemen
hemen birçoğumuz beyanname sorumluluğunun sadece işyeri sahiplerinde olduğunu düşünürüz. Aslında durum tam olarak öyle değil. İş yeri
sahibi olsun olmasın kazanç elde eden her kişinin vergisel ödevlerini sorguluyor olması gereklidir. Ücretli çalışan olarak bizlerin de bazı şartlar
oluşması halinde beyanname verme yükümlülüklerimiz vardır. Bunları
yerine getirmediğimiz zaman cezai durumlar söz konusu olabilmektedir.
Ücretli çalışanlar hangi durumlarda yıllık beyanname vermesi gerekir, gelin
bu konuya birlikte bakalım.
1) Ücretli çalışanlar hangi durumlarda beyanname vermek zorundadır?
Bu sorunun cevabı gelir elde eden kişinin durumuna göre değişmektedir. Şöyle ki; şirketler çalışanlarına ödedikleri ücretler üzerinden gelir vergisi kesintisi yapıp zaten devlete ödemektedir. Fakat bu vergi ödenmiş olmasına rağmen çalışanlar yıl içinde birden
fazla işverenden ücret aldı ise beyanname vermesi gerekebilir. Yani özellikle yıl içinde işyeri değişikliği yaptıysak ya da bir işyerinde
çalışmaya devam ederken başka bir işyerinde de kısmi süreli çalışıyorsak beyanname verip vermememiz gerektiğine bakmamız
gereklidir.
2) Bu şartlar mevcut ise beyanname verip vermeyeceğimizi nasıl anlarız?
Burada öncelikle farklı işyerlerinden aldığımız ücret gelirlerini 1. İşveren 2. İşveren olarak sınıﬂandırmamız gerekiyor. Kanun bu
sınıﬂamayı çalışanın inisiyatiﬁne bırakmaktadır. Seçtiğimiz ikinci işverenden aldığımız ücret geliri 2021 yılı için 53.000 TL’nin
üzerinde ise beyanname vermemiz gereklidir. Bu tutar her yıl değişmektedir. (Her yıl için gelir vergisi tarifesindeki ücret gelirleri için
2. dilime isabet eden gelir tutarı dikkate alınmaktadır.)
3) İkinci işverenden aldığımız ücret 2021 yılı için 53.000 TL’nin üzerinde mi değil mi nasıl anlarız?
Burada bakacağımız yer kümülatif vergi matrahımızdır. Yani belirlediğimiz ikinci işverendeki kümülatif vergi matrahı kısmı
53.000 TL üzerinde mi değil mi incelemek gereklidir. İşverenden aldığımız bordroda bu bilgiler yer almaktadır. Bir önceki maddede
bahsettiğim gibi 53.000 TL’lik sınır 2021 yılı için geçerli olan sınırdır.
4) Tek işverenden alınan ücretler için beyanname verilmesi gerekebilir mi?
Tek bir işverenden ücret almakla birlikte, alınan ücret 2021 yılı içinde 4. gelir vergisi dilimi olan 650.000 TL’yi geçiyor ise beyanname
verilmesi gereklidir. Yine bu tutar her yıl değişmektedir.
5) Beyanname vermem gerekiyor ne yapmalıyım?
Eğer bu şartları taşıyorsanız ilgili yılı takip eden Mart ayı sonuna kadar beyannamenizi vermeniz gerekmektedir. İnternet vergi
dairesi üzerinden kimlik bilgileriniz ile giriş yaparak hazır beyan sisteminden beyannamenizi verebilirsiniz. Hazır beyan sistemi
otomatik yönlendirmeler ve açıklamalarla beyanname doldurmanıza yardımcı olmaktadır. Fakat yine de bu konularda bilgi sahibi
olan kişilerle görüşüp değerlendirme yapmanız hatalı beyan vermenizi önler ve vergisel avantaj yakalamanızı sağlayabilir.
Geçtiğimiz yıllarda bu konu özelinde birçok çalışana beyanname vermediği gerekçesi ile tebligatlar yapılmaya başlanmış idi. Bunun
gibi sosyal yaşantımızda yaptığımız işlemler nedeniyle farkında olmadan vergisel sorumluluklar doğabiliyor. Maalesef vergi
mevzuatının karmaşık bir yapıya sahip olması nedeniyle bu yükümlülükler bilinememekte ve cezai durumlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Ücret geliri sadece bu konulardan bir tanesidir. Gayrimenkul alım satımı, veraset ve intikal (mirasçının yükümlülükleri)
gibi konularda aynı şekilde kişilere vergisel sorumluluk yükleyen örneklerdir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Aslına bakarsanız her
vatandaşın ihtisas gerektiren bu alanlarda bilgi sahibi olması gerekir mi tartışmaya açıktır. Bunun yerine vergi mevzuatını ve vergi
uygulamalarını yalınlaştırıp basitleştirecek, sorumluluğu kişilere bırakmadan işlemi kaynağında gerçekleştirecek uygulamalara
adım atılmalıdır. Bu tarz yapısal değişiklikler hem uygulayıcılar hem denetleyiciler için fayda sağlayacaktır. Vergi kanunları şu anki
yapısıyla sadece bu alanda ihtisas sahibi kişilerin değil tüm vatandaşlarca bilgi sahibi olunması gereken bir alan olarak konumlanmış durumdadır.
“Dünyada ölüm ve vergiler dışında, hiçbir şey kesin değildir.” Benjamin FRANKLIN
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YANGIN BÖLGESİNE BİR DESTEK DE BİZDEN
28 Temmuz'da başlayan 299 orman yangınında 1500’den fazla insanımız
yaralanırken maalesef vefat eden canlarımız da var. Yaklaşık 160 bin
hektar alan kül olurken, doğada yaşayan canlılarımızı da kaybettik.

Küçük bir katkının dahi önemini biliyoruz. Renkler
olarak biraz bile olsa katkı sağlamak amacıyla Muğla
ve Antalya yangın bölgelerindeki Mücadele ve Koordinasyon Ekiplerine ve Belediyelere yardım kamyonlarımızı ulaştırdık.

Canları pahasına seferber olan, destek veren,
vermeye çalışan tüm insanlarımıza minnettarız.
Buradan da bir kez daha vefat edenlerin ailelerine
baş sağlığı dileriz. Hepimize geçmiş olsun.
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9 EYLÜL

İZMİR’İN KURTULUŞU
KUTLU OLSUN

RÖPORTAJ
Mert SORYANO - İleten Metal Kaplama Genel Koordinatörü
1) Firmanızı tanıtabilir misiniz?
İleten Metal Kaplama 2005 yılında İzmir’in Çamdibi semtinde
kurulmuştur. 2017 yılında yaptığı yatırımla Kemalpaşa’da 3000
m2 alanda faaliyet gösteren kaplama fabrikasında, kurumsal
kimlik bilinciyle, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar sergilemektedir.
PFOA ve PFOA tuzları içermeyen Reach ve RoSH standartlarına
uygun ve uygunluğu IMDS girişleri ile kanıtlanmış kimyasallarla,
çevre dostu üretim yapılmaktadır.
Firmamız ağırlıklı olarak enerji ve otomotiv sektörüne yönelik
kaplama hizmeti sunmaktadır. İleten Metal Kaplama bütün
süreçleri SGS tarafından belgelenmiş IATF16949:2016 standardına uygun faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
İleten Metal Kaplama bünyesinde; Alkali Çinko-Nikel (ZnNi),
Alkali Çinko (Zn), Gümüş (Ag), Alüminyum üzeri kaplamalar
(Gümüş, Nikel, Kalay, Bakır), Paslanmaz üzeri kaplamalar, Nikel
(Ni), Kalay, Akımsız Nikel, Bakır, Eloksal kaplama çeşitlerinde
dolap ve askı uygulamaları yapılmaktadır.
2) Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
İsmim Mert Soryano. 2004 yılında Amerika Michigan’da lise eğitimimi tamamladıktan sonra memleketime dönüp İstanbul
Teknik Üniversitesi’nde Elektrik Elektronik Mühendisliği eğitimimi 2009 yılında tamamladım. Üniversite eğitiminden sonra
aile şirketimizde aydınlatma üretimi konusunda çeşitli faaliyetler gösterip 2017 yılında kaplama sektöründe yaptığımız
yatırımla İleten Mühendislik Metal Kaplama ﬁrmasında Genel Koordinatörlük görevine başladım.
3) Renkler'e hangi hizmetleri sunuyorsunuz?
Renklerle birçok projede iş birliği içerisindeyiz. İş birliği, inovasyon, iş geliştirme ve ARGE konularında Renkler AŞ’ye destek
vermekteyiz. Bu kapsamda Renkler’e birçok farklı üründe kaplama hizmeti vermekteyiz. Ağırlıklı olarak gümüş kaplama,
alüminyum üzeri gümüş kaplama, kalay-bakır-nikel kaplama, çinko ve çinko-nikel kaplama işçiliklerini yapıyoruz. Aynı
zamanda Renkler’in özel metal temizleme işlemlerini yürütmekteyiz.
4) Müşterilerinize vermiş olduğunuz hizmette kullandığınız özel süreç ya da prosesleriniz var mıdır? Ne gibi avantajlar sağlamaktadır?
İleten Metal Kaplama 2017 yılından itibaren ISO 9001 ve 2020 yılından itibaren de IATF 16949:2016 süreçleriyle yönetilmektedir. Aynı zamanda İleten Metal Kaplama zengin bilgi işlem altyapısı ile bütün süreçlerini akıllı yazılımlarla kontrol altında
tutmaktadır. Bu sayede şirket personeli ve yöneticileri şeﬀaf bir yönetim anlayışıyla bütün süreçleri anlık olarak bilgisayar,
tablet ve cep telefonlarından görüntüleyebilmektedirler. Bu durum da ﬁrmamızda hızlı aksiyon almamızı ve buna bağlı
olarak önleyici tedbirler almamızı sağlamaktadır. Herkesin yönetime etkin bir şekilde katkı sağlamasını amaçlamaktadır.
5) Sektörde sizi farklı kılan ve ön plana çıkmanızı sağlayan özellikler ve kabiliyetleriniz nelerdir?
İleten Metal Kaplama genç ve dinamik bir ekibe sahiptir. İleten Metal Kaplama olarak gelişen teknolojiyi yakından takip
etmekte ve iş geliştirmek için hızlı aksiyonlar almaktayız. İleten Metal Kaplama özellikle niş işlerde bulunmayı tercih eden
müşterilerle çalışmaktadır. Müşterilerimize ARGE merkezi ruhuyla hizmet etmeye çalışıp müşterilerimiz için en uygun
çözümü bulup müşterilerimizin teknik ekipleriyle paylaşmaktayız.
Şirketimizin tüm süreçlerinde IATF 16949:2016 standartının gereklilikleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda sürekli iyileştirme
çalışmaları yapılmakta, kaizen, 5S, 6 Sigma vb. enstrümanlar aktif olarak kullanılmaktadır. İzlediğimiz bu süreç bizi diğerlerinden ayırıp ön plana çıkarmaktadır.
6) Hizmet verdiğiniz müşterileriniz neden sizi tercih etsinler?
Öncelikle her türlü ticari aksiyona kısa vadeli değil uzun vadeli baktığımız için bizi tercih etmeliler. Gerek ekonomik açıdan
gerekse kalite açısından fark yaratmaya kararlıyız. Biz aldığımız kararlarımızda müşterilerimizin ne isteyeceği sorusunu
merkeze koyar öyle hareket ederiz. Kalite laboratuvarlarımız son teknolojik ekipmanlarla kontrolleri sağlanmaktadır.
Müşteri odaklı yaklaşımımızla birlikte müşterilerimize düzenli olarak kalite raporlarımız paylaşılmaktadır.
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7) Pandemi sürecinde nasıl zorluklarla karşılaştınız?
Pandemi nedeniyle azalan hammadde üretimi, dalgalanan hammadde ﬁyatları tedarik zincirini yeniden planlama ve zor
kararlar alma durumunda bıraktı. Çalışanlarımızın sağlığını göz önünde bulundurarak çalışma saatlerini kısaltıp vardiya
saatlerini arttırma yönünde değişikliğe gittik. Bu durumda çalışanlarımızın adaptasyon süreci kısa süreli de olsa sıkıntılı
süreçti.
Aldığımız hızlı aksiyonlarımızla bu sorunların üstesinden geldik. İleten Metal Kaplama pandemi sürecinde de iyi bir ivme
yakalayarak hedeﬂediğimiz büyüme rakamlarının önüne geçmeyi gerçekleştirdi.
8) 2020 yılı ﬁrmanız açısından nasıl bir yıl oldu?
2020 yılına pandemi sebebiyle tedirgin bir şekilde başlasak da İleten Metal Kaplama için oldukça verimli geçmiştir. İleten
Metal Kaplama bu dönemde birçok yeni müşteri ve yeni projeler üzerinde çalışıp bu projelerden gerek müşteri gerekse
yapılan iş açısından olumlu sonuçlar alınmıştır.
9) 2021-2022 sürecinde şirketiniz için planladığınız hedeﬂeriniz var mı?
2021-2022 yılları için özellikle elektrikli otomotiv gereklilikleriyle ilgili yatırımlar planlanmakta ve bu konu üzerinde daha da
yoğunlaşma hedeﬂerimiz bulunmaktadır. Aynı zamanda ihracat rakamlarımızı arttırarak ülkemiz ekonomisine katkıda
bulunmayı hedeﬂemekteyiz. Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 ve IATF 16949 standartlarının gereklerini yerine getirecek
şekilde dokümante edip, belgelendirmek ve Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek. Toplam kalite felsefesini esas
alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve süreç hedeﬂere ulaşmak. Müşteri, mevzuat ve diğer uygulanabilir şartları yerine
getirmek.
10) Çalışanlarınızı motive amaçlı ﬁrmanızda neler yapıyorsunuz?
En büyük motive aracımız aidiyet duygularını geliştirmek. Çalışanlarımızın sorunlarını önemsiyoruz, dinliyoruz ve çözümler
üretiyoruz. Sık ve etkili iletişim kuruyoruz. Sorun ya da projeyle ilgili verdikleri ﬁkirleri dinliyoruz, dikkate alıyoruz.
Yaşadığımız pandemi süreci nedeniyle düzenli sosyal aktiviteler yapamasak da birlikte piknik, akşam yemekleri, kahvaltı gibi
aktiviteleri yapmaya çalışıyoruz.
11) Sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor musunuz?
İleten Metal Kaplama ağır ve tehlikeli sınıfta olmasına rağmen birçok ﬁrmanın aksine kadın-erkek işgücü oranını %50’de
tutmayı amaçlamaktadır.
Şirket dışı görevlendirmeye giden çalışanların kamuoyu nezdinde şirketin itibarını ve saygınlığını korumak. Cinsiyet, cinsel
kimlik, yaş ve engellilik nedeniyle herhangi bir ayrımcılık yapmaya ve/veya yapılmasına izin vermemek.
12) Renkler’le ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Renkler AŞ. bizim her zaman gururla takip ettiğimiz ve karşılıklı iş yapmaktan zevk aldığımız kardeş ﬁrmamızdır. Karşılıklı
bilgi alışverişinde bulunurken Renkler AŞ’yi kendimize partner olarak görmekteyiz. Gelecek işlerde birlikte daha iyi yerlere
geleceğimizi düşünmekteyiz. Renkler AŞ. Depodan kaliteye, satın almadan muhasebeye, sevkiyattan ﬁnansa kadar tüm
birimlerle ahenk içerisinde çalışabildiğimiz bir ﬁrmadır.
13) Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?
Renkler AŞ ile çalışmalarımızı ve projelerimizi daha üst bir kademeye geçirmek düşüncelerimizden biri, ayrıca bu yeni
dönem içerisinde teknolojik ve sektörel konuda daha üst seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle 2021-2022 yılının daha
güzel geçmesini ve herkesin hedeﬂerinin daha üstünde olumlu bir yıl olmasını temenni etmekteyiz.
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KAIZEN PROJELERİ

Kemalpaşa Mobil Support Hızlandırma Projesi
Hedef: Siparişlerin artması sonucunda mevcut
sistem çevrimini hızlandırma.
Aksiyon: 2021 yılı içerisinde 98XXXX ve 98XXXX
referanslarının siparişlerinin artması sonucunda
mevcut sistem çevrimi yeterli ürün çıkaramamaktadır. Bu sorunun önüne geçmek adına kaynak
prosesini hızlandırma çalışması başlatılmıştır. Çalışma prensibi, ısı girdisi sabit tutularak akım ve voltaj
parametrelerinin uygun aralığa çekilmesine dayanmaktadır.
Sonuç: Aynı ısı girdisi ve aynı nüfıziyette daha hızlı
kaynak elde edilmiştir. Çalışma kapmasında 440
saniye olan çevrim süresi 330 saniyeye
düşürülmüştür. Bu sayede projenin yıllık kazancı
19K Eur olarak hesaplanmıştır.

Kemalpaşa Bosch Boru Hurda Azaltma Projesi
Hedef: Parçaların çatlama oranını düşürmek.
Aksiyon: Giyotinde kesilip preshanede form verilen hammadde, kaynaklı imalatta kaynatılıp diğer form işlemleri için tekrar
preshaneye gönderilmektedir. Pres işlemi sonrası parçada biriken kalıntı gerilimler kaynak işlemi sonrası ısıl gerilimle birlikte ikinci form vermede çatlama oluşumuna sebebiyet vermektedir.
Parçaları suya atıp hızlı soğumasını sağlayarak Krom-Karbür çökelmelerine izin vermeyerek çatlama oranı düşürülmüştür.
Sonuç: Yapılan çalşmalar sonucu hurda oranı %20 den %0,13 e düşürülmüştür. Bu sayede projenin yıllık kazancı 1.7K Eur
olarak hesaplanmıştır.

öncesi
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sonrası

KAIZEN PROJELERİ
Kemalpaşa Pres 36 Robot Projesi
Hedef: Üretimde verimliliği arttırmak.
Aksiyon: İlk etapta toplamda 16 referans ve 32 operasyon manuel işlemden robot hattına taşınacaktır. Yaklaşık olarak
%52’lik bir verim artışı hesaplanan projede aynı zamanda bahsi geçen referansların kalıplarında da iyileştirmelere gidilmiştir.
Referansların her operasyonu çalışma öncesinde bir kalıpta basılırken yapılan kalıp iyileştirmeleri ile iki operasyon ortak bir
tablada işlem görecektir bu durum bir referansımızda ise üç olacaktır.
Sonuç: Proje sayesinde hem üretim verimliliği hem de kalıp değişim sürelerinden kazanç elde edilecektir bununla birlikte
yetkin operatör sayımızda da artış olacaktır. Proje ile paralel şekilde robot eğitimlerimiz de devam etmektedir.

Kemalpaşa Hidrolik Kontrol Masası Projesi
Hedef: Manisa lokasyonunda kaynak işlemi gören E000XXXXX referasında kalite şikayetlerini gidermek ve hatalı ürün
gönderilmesini engellemek.
Aksiyon: Ürünün kaynak noktalarında baskı uygulayarak kaynak sağlamlığını kontrol edecek bir makina tasarlanmıştır.
Makinanın sadece hidrolik aksamı için dışarıdan destek alınmış olup, tüm tasarım Renkler Makina üretim ekibi tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Sonuç: Olası müşteri şikayetlerinin önüne geçilmiştir.
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KAIZEN PROJELERİ
Manisa Kompresör Elektrik Tüketiminin Azaltılması Projesi
Hedef: Kompresör elektrik tüketimini %10 azaltmak.
Aksiyon: Montaj alanlarına hareket algılayıcı sensörler takıldı.
Her montaj alanının hava girişine selenoid valf takıldı.
Zamanlayıcı kullanılarak 5 dakika hareket algılanmayan alanda selenoid valﬂerin yardımıyla hava geçişi engellendi.
Sonuç: Bu sayede projenin yıllık kazancı 1K Eur’un üzerinde hesaplanmıştır.

Manisa Set Montaj Alanında 5s Çalışmaları Projesi
Hedef: SET montaj alanında 5S denetleme skorunun 85 puan olması.
Aksiyon: Alanda çalışan operatörler, for- men ve proje ekibiyle alandaki gereksiz ve kullanılmayan malzemeler ve ekipmanlar ayıklanarak kırmızı etiket masasına koyuldu. Bu sayede alanda sadece ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipman kaldı.
Eski montaj masası yerine artık kullanılmayan Aselsan montaj masaları kullanılarak gereksiz çekmece ve bölmelerden
arındırıldı ve daha kullanışlı hale getirildi.
Kapak, kilit ve çekmece kullanımından kaçınılarak her nesne için uygun yerler belirlendi. Montaj masası ergonomi ve verimlilik açısından daha uygun olacak şekilde yeniden tasarlandı ve uygulamaya alındı.
Sonuç: 5S denetimleri sonucu fabrika hedeﬁ olan 85 puanın üzerine çıkılarak proje başarıya ulaştırıldı.
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KAIZEN PROJELERİ
Manisa Punch Tezgahlarında Belirsiz Duruş Azaltma & Sıfır Setup Projesi
Hedef: Punch tezgah kullanılabilirliklerini en az %10 arttırmak.
Aksiyon:
Setup duruşu azaltmak.
- Operatör sadece üretim yapar. Setup işlemlerini punch takım odası operatörü yapar.
- Kesilecek plaka sayıları ve süreleri, teorik kesim süreleri tezgahlarda listelenerek takip arttırılmıştır. Setup çakışmaları
azaltılmaya çalışılmıştır.
İlk onay duruşu
- İlk onay duruşlarında 2D makinesini devreye alınmıştır.

Hammadde bekleme azaltma
- Fireleri forkliftçinin araması
- Hammaddenin iş başlamadan hazır olması

Çapak alma duruşu azaltma
- Uzun iş kesen operatörün kısa iş kesene yardım etmesi

Haftalık otonom bakımları sahada takibi

Sonuç: %19 oranında kullanılabilirlik kazancı sağlanmıştır. Bu sayede projenin yıllık kazancı 13K Eur hesaplanmıştır.
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KAIZEN PROJELERİ

Her iki lokasyonumuzda da ay bazında yaptığımız 5S denetimi skorlarımıza bakacak olursak;
Kemalpaşa 5S Birincilerimiz;

AY

BÖLÜM

PUAN

TEMMUZ

MONTAJ

98

AĞUSTOS

KALIPHANE, TALAŞLI İMALAT

96

EYLÜL

KAYNAKHANE

95,5

AY

BÖLÜM

PUAN

TEMMUZ

LOJİSTİK 2

92,3

AĞUSTOS

LAZER

92,9

EYLÜL

PROTOTİP

96,5

Manisa 5S Birincilerimiz;

1. olan bölümlerimizi gösterdikleri özen için tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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ROTA - TERSİNE MENTORLUK TOPLANTISI
“YERİNDE DURAN BİR ŞEY GERİYE GİDİYOR DEMEKTİR” Mustafa Kemal Atatürk
Renkler ailesi olarak kuruluşumuzdan bugüne sürekli kendimizi geliştirme, daha iyiye doğru gitme amacındayız. Buna istinaden, part time çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız tersine mentorluk toplantımızda, kendilerini dörderli gruplara ayırıp
istedikleri bir konuyu seçmelerini istedik. Bunu yönetime ve müdürlerine sunmalarını rica ettik. Sunumlarından sonra konularını “Renkler Makina bünyesinde nasıl uygulayabiliriz”i konuştuk. Böylelikle hem kendileri sunum becerisi kazanmış; hem
de Renkler Makina kendini geliştirmek için fırsatlar elde etmiştir.
Öncelikle destekleri için ROTA ekibindeki tüm arkadaşlarımıza tek tek teşekkür eder, sonra da kariyer yolculuklarında
başarılar dileriz.
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DÖK DEVİR TESLİM
DÖK de Yeni Dönem Başladı…
DÖK yani Değerlendirme ve Ödüllendirme Kurulu.
Şirketimizde sürecin kurulduğu ilk günden bu yana en çok değer verdiğimiz süreçlerimizden bir tanesi öneri sistemi. Üretim
alanlarımızda bulunan kiosklardan ya da şirket ağlarına bağlı bilgisayarlardan giriş yapabildiğimiz öneri, dilek/şikayet ve
ramak kalaları bildirebildiğimiz bu sistem ile hem sürekli gelişmeye/geliştirmeye devam ediyor hem de ramak kalalar
sayesinde olası iş kazalarını minimize edebiliyoruz. Buradan bir istatistiği daha hatırlatalım, her 10 ramak kala olayında 1
yaralanmalı kaza gerçekleşmektedir.
Bildiğiniz üzere bu sistemi yöneten, girişleri değerlendiren, ilgili kişilere yönlendirilmesini sağlayan ve aksiyonları takip eden
bir kurulumuz var. Manisa Fabrikamızda bu sürecin başkanlığını Manisa Mühendislik ve Proje Müdürümüz Sn. Alper Yontar,
Kemalpaşa da ise Kemalpaşa Mühendislik ve Proje Müdürümüz Sn.Tevﬁk Sel neredeyse 10 senedir yapıyorlardı. 2021 yılı
son çeyreği itibari ile de DÖK kurulunun tek çatı altında ve tek bir ekip ile yönetilmesine karar verildi. Yeni kurulun başkanlığına ise Satış Müdürümüz Sn. Mehmet Yıldırım seçildi.
Katkılarından dolayı Sn. Tevﬁk Sel’e ve Sn. Alper Yontar’a teşekkür eder, Sn. Mehmet Yıldırım’a ve ekibine görevlerinde
başarılar dileriz.
Renkler Öneri sistemimizden de Proje Şeﬁmiz Melih Işıldak ın hazırladığı içerik ile kısaca bahsedelim.

Renkler Öneri Sistemi

Fikrim " Öneri " Mi ?
Fikirlerinizin öneri niteliği taşıması için;
• Maliyetleri düşürmesi gereklidir.

" Ramak Kala " nedir.
Öneriler hangi aşamalardan geçiyor.
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riskleri veya meydana gelen ve ileride daha
ciddi iş güvenliği riskleri oluşturacak
durumlardır.

• İşlemlerin tekrar etmesini önlemelidir.

İş sahasında tespit ettiğimiz potansiyel veya

• Operasyonel işlemlerde ortam
iyileştirmesi sağlamalıdır.

Dilek-Şikayet nedir.

Çalışma alanlarımızda potansiyel iş güvenliği

• İş Güvenliği veya Çevre İyileştirmesi
sağlamalıdır.

• Kâr 'ı artırmalıdır.

Sistem nasıl çalışıyor.

Ramak Kala Nedir ?

• Kayıpları minimize etmelidir.

• Verimliliği artırmalıdır.

Fikrim " Öneri " mi.

Ramak Kala Nedir?
Dilek/Şikayet Nedir?

• Kalite süreçlerini iyileştirmelidir.
Fikirleriniz bunlardan herhangi birisini
kapsıyorsa öneri olarak değerlendirilecektir.

meydana gelen fakat zarara uğratmayan
tüm uygunsuzlukları bu başlık adı altında
sisteme kaydetmeliyiz.
Dilek - Şikâyet Nedir?
Öneri niteliği taşımayan tüm taleplerinizi
Dilek, Şikâyet, Temenni, vb. bu başlık ile
sistemden ulaştırabilirsiniz.

Unutmayın!
Bunlar "Öneri" değildir.
• Tamirat ve Bakım talepleri.
• Temenni, Dilek-Şikayetler.
• Çizim ve Talimatlardaki eksik noktaların
tespiti.
• Çözümü olmayan ﬁkirden öteye gidemeyen
talepler.
• Mevcut durum tespitleri.

SİSTEM AŞAMALARI
Bekleme Aşaması

Analiz Aşaması

Kullanıcılar önerileri sisteme girdikten sonra kurul üyeleri
önerileri kontrol edene kadar bu aşamada bekler.
Max: 15 Gün

Kurul üyeleri önerilerin analiz edilmesi için ilgili bölüm
sorumluları ile paylaşır. Bu süreçte önerilerin ﬁzibilite
çalışmaları tamamlanır.
Max: 30 Gün

İzleme Aşaması

Onay Aşaması

Fizibilite çalışması uygun çıkan öneriler için aksiyon alınarak,
uygulama izlenir.

İzleme aşamasında önerinin uygun olarak hayata geçtiğine
dair onay verilmesi durumunda DÖK kurulunun onayına
sunulur.
Max: 30 Gün

Ödüllendirildi

Ret

Öneri için ödül verildiği veya kişinin yılsonu performans
metriklerine eklendiği anlamına gelir.
Uygulamaya geçen Dilek-Şikâyet ve Ramak Kala talepleri de
bu kapsamdadır.

Önerinin herhangi bir aşamadan sonra olumlu olarak
değerlendirilmediğini ifade eder.
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KIZILAY KAN BAĞIŞI

15 Eylül Çarşamba günü, her iki lokasyonumuzda da ağırladığımız Kızılay’a, Renkler ailesi
olarak kan bağışı gerçekleştirdik.

Toplumsal dayanışmanın önemli
olduğu şu günlerde, ihtiyaç sahipleri
için kan bağışlamanın ne kadar
önemli olduğunu biliyor, elimizden
geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu vesile
ile sizlere Kızılay’dan gelen bilgilendirmeleri hatırlatmak isteriz;
- Bağışlanan bir ünite kan 3 kişiye
hayat vermektedir.
- Vücudumuzda 5-6 litreye yakın kan
vardır. Kan bağışıyla alınan miktar
sadece 450 ml’dir.
- Sadece 3 gün içerisinde verdiğiniz
kan sıvı olarak yerine konmaktadır ve
18-65 yaş arası sağlıklı her birey yılda
4 defa kan bağışı yapabilmektedir.
- Kullanılan her ilaç kan bağışına engel
olmaz. Tansiyon, şeker veya aspirin
gibi birçok ilacı kullanırken kan bağışı
yapabilirsiniz.
- Alkol alımı sonrası 12 saat geçmesi
yeterlidir.
- Covid-19 hastalığı geçirdiyseniz 28
gün sonra, Covid-19 aşısı yapıldıktan 1
hafta sonra kan bağışı yapabilirsiniz.
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KELİMELER

Haftanın günlerinin Türkçe, İngilizce kökenleri ve anlamlarını sizler için araştırdık.
Dilimizdeki gün ve ay isimlerinin kökenleri büyük oranda Osmanlı İmparatorluğu'na, özellikle de Farsça ve Arapçaya dayanmaktadır.
Birçok uygarlıkta Pazar günü uzun bir süre boyunca haftanın ilk günü olarak sayılmıştır. Hatta halen bazı Batılı ülkelerde
Pazar günü, haftanın ilk günü olarak kabul edilmektedir.
Buna istinaden,
Pazartesi
(Türkçe): Pazar (Farsça) Ertesi (Türkçe)
(İngilizce): Monday Moonday (Ayın ilk günü)
Salı
(Türkçe): El-selase (Arapça’dan gelmiştir, kısa söylenişidir)
(İngilizce): Tuesday (Cermen gök tanrısı “Tiwaz’ın Günü)
Çarşamba
(Türkçe): Çehar-şanbe (Farsça’dan gelmiştir, kısa söylenişidir)
(İngilizce): Wednesday (İskandinav panteonun en büyük tanrısı olan Odin’in (ya da Wodin) günü)
Perşembe
(Türkçe): Penç-şanbe (Farsça’dan gelmiştir, kısa söylenişidir)
(İngilizce): Thursday (İskandinav tanrılarının en güçlüsü, şimşek tanrısı 'Thor’un günü')
Cuma
(Türkçe): Cuma (Arapçadan gelmiştir, toplanma günü, cem günü. (Camia, cami, cemiyet gibi sözcükler de aynı kökenden
gelir.)
(İngilizce): Friday (İskandinav mitolojisinde cennetin, aşkın tanrıçası Frigga’nın günü.)
Cumartesi
(Türkçe): Cuma (Arapça) Ertesi (Türkçe)
(İngilizce): Saturday (Roma mitolojisinde tarım, adalet, güç ve dansın tanrısı Satürn’ün günü)
Pazar
(Türkçe): Pazar (Farsça’dan gelmiştir, alışveriş edilen yer)
(İngilizce): Sunday (Güneşin günü)
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