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BPLAS haber, Gökçen Grup içinde, faaliyetlerinin 
çalışanları arasında paylaşımı ve gelişimi amacıyla 

hazırlanmış bir bültendir.
Kaynak olarak kullanılmaz, çoğaltılıp satışı yapılmaz.
Bulmacayı doğru olarak yanıtlayan ve gazete komitesine 

ulaştıranlar arasında kura yöntemiyle seçilen 3 kişiye 
armağan verilecektir. Bulmaca çözümünü

gazete@bplas.com.tr adresine mail olarak veya gazete 
komitesi üyelerinden birine elden teslim edebilirsiniz.

Her konuda makaleleriniz ve araştırmalarınızı bekliyoruz.
Yapmanız gereken yayın kuruluna ulaştırmak ya da 

gazete@bplas.com.tr  adresine mail atmak.

İçindekiler
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25 tam yılı arkamızda bıraktık. Birkaç kişi 
ile başlamış olduğum plastik enjeksiyon 
serüvenimiz  bunca sene sonunda bir sürü 
etaptan geçerek bugünkü haline geldi. 
İlk başladığımızda bir makine alabilmiştik. 
Oda gelirken yolda devrildi. Zar zor kredi 
ile yerine ikinci bir makine getirip işe 
başladık. 

Bir-iki makine ile başladığımız 
yolculuğumuz zaman içinde bugünkü irili 
ufaklı birçok makine seviyesine Türkiye’de 
yapılan ilklerle gelinmiş oldu.
25 yıllık süreçte birçok çalışanımız 
oldu, birçok değişik projelere imza attık. 
Kendimizi sürekli geliştirdik.

1987 yılında Türkiye’de ilk plastik 
tampon imalatı ile otomotiv sektöründe 
imalata başladık. İlerleyen yıllarda 3D 
kapı paneli üretimi ve 5000 ton kapasiteli 
enjeksiyon teknolojisini getirdik. 
Otomotiv sektöründe yaşanan gelişimlerle 
Türkiye’de ilk UV uygulamalı boyalı 
tampon imalatını gerçekleştirdik. 1995 
yılında Ürettiğimiz tüm ürünlerin testlerini 
yapabilecek laboratuvar ekipmanlarının 
oluşturduğu kendi laboratuarımızı kurduk. 
1998 yılında makine ve ürün patentli Çatı 
Kaplama Ecopan ürün ailesini oluşturduk. 
2000 yılında 5 eksenli kesme, 2002 
yılında Gölcük Tesisimizde V227 IP’nin 
sıralı sevkiyatını, 2003 yılında Palio/
Albea için 2 renkli boyalı IP uygulaması 
yaptık. Robotik boyama konusunda 
yaptığımız yatırımlarla OEM lerimize 
standart kalitede ürün vermeyi hedefledik. 
Ülkemizde otomotiv sektöründe üretilmiş 
en büyük enjeksiyon kalıp üretimini 
gerçekleştirecek kalıp üretim makine 
parkını oluşturduk. 
2004 yılında Ecodren su yalıtım 
malzemesini, 2005 yılında Ecowood 

zemin kaplama malzemelerini extrüzyon
yöntemleri ile üretime aldık.
Sahip olduğumuz bilgi birikimini ve
teknolojimizi plastik sektöründe daha
üst noktalara taşımak için 2011 yılında
AR-GE merkezimizi kurduk. Hedefimiz
daima, uluslararası platformda bir Türk
firmasının da plastik sektöründe ürün
tasarımından, hammadde üretimine, kalıp
teknolojisinden üretim teknolojisine kadar
isminden bahsedilen bir firma (FSS)
olması yönündedir.

Buralara kadar tüm çalışanlarımızla 
aynı yönde çalışarak geldik, bugünden
sonrada piyasa durumları ve yer/rekabet
şartlarından dolayı her zamankinden daha
fazla çalışmak zorundayız.

Çalışma hayatımıza  bizimle beraber bu
yolda 25 yıldır  yürümüş olan ,  BPlas’a
hizmet etmiş olan  tüm çalışanlarımıza
en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Ayrılıp başka yerlerde çalışmalarına
devam edenlere başarılar diliyorum.
Rahmete kavuşanlara da Allah’tan Rahmet
diliyorum. 

Camiamızda, sektöre birçok insan eğittik,
uzman ve yönetici yetiştirdik. Çok az
imkanlarla yola çıktığımız, büyük sıkıntılar
çekerek büyüdüğümüzü,  bunları başarmak
içinde çok çalışarak bugünkü teknolojiyi
elde ettiğimizi söylemek isterim. 
Bilindiği üzere, Yapı & İnşaat sektöründe
ECOFOAM markasıyla XPS (Ekstrüde
Polistren Köpük)  Isı Yalıtım  Levhalarının
üretimini,  TS 11989 ile Türkiye, TS
EN  13164  ile Avrupa standartlarında
% 50 enerji  tasarrufu sağlayan, yakıt
kullanımını en aza indirerek,  çevre kirliğini
azaltan ve binayı atmosferin olumsuz
etkilerinden koruyarak uzun ömürlü 

yapıların  oluşumuna katkıda bulunan 
ürünler olarak üretmekteyiz. CE belgesini 
alarak, insan sağlığına ve çevreye verdiği  
değeri bir kez daha kanıtlayan BPlas,  “16 
Eylül 2010 Uluslararası Ozon Tabakasının 
Korunması  Gününde”   Çevre ve Orman 
Bakanlığı Tarafından  ödüllendirilmiştir. 
“Ozon Tabakasının korunması yönünde 
yapmış olduğu  faaliyetler ve çevrenin 
korunması için gösterdiği duyarlılıktan  
ötürü”   Çevre ve Orman Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu’dan plaket  alan BPlas 
Türkiye’de bu alanda ödül alan dört 
firmadan biri  olmuştur.

Türkiye’de, İklim Değişikliği ile 
mücadele kapsamında taraf olduğu 
protokoller gereği İklim Değişiklikleri 
ile ilgili hedeflere ulaşmak için birçok 
proje yürütülüyor. Bu bağlamda; BPlas, 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) ve XPS Derneği ile birlikte 
standartların geliştirilmesi ve daha 
çevreci üretim koşulları için dünyada ilk 
kez denenen bir araştırmanın içinde yer 
almış ve uygulayıcısı olmuştur.

5 yıldır süren Yalın Yönetim çalışmalarını, 
Renoir Gurup ile ve idari binamızla yeni 
bir anlayışla yola devam edeceğimizi 
ve ileriye doğru tekrar atılım yaptığımızı 
biliyorsunuz. Ağustos ayında 4 farklı 
teknoloji ile kaplama tesisimizi devreye 
alacağız.

BPlas, plastik tecrübesi, üretim teknolojisi 
ve güçlü insan kaynakları ile en iyi ve 
güncel iş,  kalite ve etik uygulamalar ile 
dünya çapında müşteri ihtiyaçlarına; ürün 
ve hizmet üreten yenilikçi, öncü firma 
kimliğiyle yoluna devam etmektedir.

Değerli BPLAS çalışanları,

M. Celal GÖKÇEN
BPlas A.Ş. Yönetim Kurulu  Başkanı

Başkandan
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Kurumsal

EFQM Mükemmellik
Yolculuğunda: Başarı Ödülü

BPLAS olarak süreçlerimizdeki 
iyileşmeyi pekiştirmek ve bunu tüm 
paydaşların yararını da gözeterek 
planlamak amacıyla, 2010 yılında 
stratejik bir karar alarak EFQM 
Mükemmellik Modelini uygulamaya 
başladık.

Süreç EFQM model eğitimleri alınarak 
başlandı. Eğitimin hemen arkasından 

EFQM çalışma grupları oluşturuldu. Dört 
gruptan oluşan EFQM çalışma grubu 
bir danışman gözetiminde çalışmaları 
yürüttü. Gruplar kendi sorumluluğundaki 
çalışmaları yaparak EFQM Mükemmellik 
Modeli başvuru kitapçığı tamamlandı. 
Ortak çalışma doğrultusunda kitap 
hazırlanarak 13.01.2012 tarihinde 
Kalder’e teslim edildi.
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Daha sonra saha ziyaret süreci ve
heyecanı başladı. Büyük bir heyecan ve
özveri ile çalışan ekipler, nihayet 21-22
Mart 2012 tarihinde sekiz kişilik bir EFQM
değerlendirici ekibi ile  saha ziyareti
sürecine girdi.

Saha ziyareti sonrası beklentiler ve
heyecan daha da artarak devam etti.
Nihayet 14 Nisan 2012 gecesi büyük
bir coşku ile EFQM ödül sürecinin
sonuna gelinmişti. Ödüller açıklanmaya
başlandığında BPLAS olarak EFQM
Mükemmellik Modeline göre Başarı
Ödülüne layık görüldü. Ödülü Yönetim
Kurulu Başkanı M. Celal Gökçen aldı.

Tüm BPLAS ailesine başarılarının
devamını dileriz.

SONUÇLAR

Liderlik Çalışanlar

Strateji

İşbirlikleri
ve Kaynaklar

Süreçler,
Ürünler ve
Hizmetler

Çalışanlarla
İlgili Sonuçlar

Temel
Performans
Sonuçları

Müşterilerle
İlgili Sonuçlar

Toplumla
İlgili Sonuçlar
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Kurumsal

Yönetim Kurulu Başkanı M. Celal 
Gökçen’in 2010 yılı  Gelir Vergisi 1. lik 
Ödülü Bursa Valisi Şahabettin Harput 
tarafından verildi.

Bursa Valisi Şahabettin Harput, 2010 
yılı gelir vergisi sıralamasında Bursa 

birincisi ve Türkiye genelinde 61. olan 
BPLAS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Celal Gökçen’i plaketle taltif etti.
Vali Harput, Türkiye’nin 100. yılında 
büyük hedefleri olduğunu kaydederek, 
“Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içine 
girmek nasıl olacak? Bu işadamları 
sayesinde oldu. Büyük istihdam ve 
gelir sağlayan bu kurumlar bizim için 

çok önemli. Bu başarılar tesadüfi değil.
İşadamlarımız ve kurumlarımız bu
başarıları kendilerini adeta otomatiğe
bağladı” dedi.

  İşadamı Mehmet
Celal Gökçen,
vergilerin ülkenin
kalkınması için
önemli olduğunu
ifade ederek, “Bu
ülkenin hizmete
ihtiyacı var.
Bu hizmetlerin
olması ve talep
edilen hizmetlerin
karşılanması için

verginin toplanabilmesi lazım. Herkesin 
bu kutsal görevi yapmalarını istiyorum” 
diye konuştu.

2010 Vergi Birinciliği Ödülü

13-14 Nisan 2012 tarihlerinde İstanbul 
Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri ve 
Girişimcilik Uygulama ve Araştırma 
Merkezinin (AGMER) İstanbul Kültür 
Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi’nde iki 
yılda bir düzenlediği 5. Aile İşletmeleri 
Kongresi’nde 1900 yılından önce 
kurulan ve halen faaliyette olan 14 
işletmeye ilk kez Uzun Ömürlü-Köklü 
İşletme Ödülleri verildi.

Kongrede, 1858 yılında kurulmuş olan 
Gökçen Grup adına ödülü Şukufe 

Gökçen ve M. Celal Gökçen aldı.

Kongrede tartışılan bazı konu başlıkları 
şöyle: “Aile işletmelerinde büyüme ve 
getirdiği sorunlar”, “Yeni TTK ve aile - 
işletme ilişkiler.”, “aile işletmelerinde 
yönetim kurulları”, “kurucudan sonra 
gelen kuşakların sorunları”, “aile 

değerleri ve çocukların yetiştirilmeleri”,
“aile anayasası”, “aile işletmelerinde
kurumsallaşma ve profesyonel yönetim”,
“kurumsallaşma sürecinde halka açılma”,
“aile işletmelerinde marka yaratma”, “aile
işletmelerinde strateji-rekabet ve bilgi
yönetimi”.

Uzun Ömürlü - Köklü İşletme Ödülü
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Türk-Japon Dokuma 
ve Boya Fabrikası
Asya’nın en doğusu ve en batısındaki iki 
ülkeyi buluşturan Türk-Japon Dokuma 
ve Boya Fabrikası, bugünkü S. Şükufe 
Gökçen ve Hamdi Gökçen İş Hanlarının 
bulunduğu yerdedir. Ortasından 
Cumhuriyet Caddesi geçtikten sonra uzun 
süre Yolgeçen fabrikası olarak anılmıştır.
Saffet beyzade Memduh Bey’in Kont 
Otani Kozui ile ortaklaşa kurduğu ipek 
dokuma ve boya fabrikasının açılışı 
4 ağustos 1929’da gerçekleşmiştir. 
Toplam sermayesi 131,109.81 Lira 
olup bu miktarın 70,593.310 Lirası 
Japonya, 60,516.500 Lirası Türkiye 
tarafından konulmuştur. Japonca “Nitto 

Orimono Gaisha (Türk-Japon Dokuma 
Şirketi)” Türkçesi ile “Türk-Japon 
Dokuma Fabrikası” olarak isimlendirilen 
işletme için, Kont Otani’nin Hoyuki 
Seyahatnamesi’nde “Kenpu Kojo (İpek 
Kumaş Fabrikası)”, “Toruko Kigyo (Türk 
Şirketi)” gibi çeşitli ifadeler kullanılmıştır.
18 adet dokuma makinesiyle ayda 5 
bin metre üretime dönük işletmenin 
ana ürünü başlangıçta yalnızca Bursa 
İpeği (Bursa cpėpe de chine) iken, bir 
yıl sonra crêpe de chine (Française), 
crêpe d’amour (crêpe Georgette), fil à fil 
simple gibi ürünlerin yanı sıra, Habutai, 
Sanya, Kimpa gibi Japon ipek çeşitleri 
de üretilmiştir. Fabrika iki yıl sonra 
Türk ve Japon toplam 95 çalışanıyla 
büyük atılım gösterecektir. Bu yükseliş, 
1931 Mayısında üretimin toplam 10 bin 

metreye ulaşması ve yazılan rapordaki 
“Ürün çeşidi, kalitesi, tasarımı açısından 
Bursa’daki ipek üretiminin birincisi olduk,” 
cümlesiyle kaydedilecektir.
Gazete haberleri; fabrikanın 4 Ocak 
1931’de Atatürk’ün ziyaretine mazhar 
olduğunu yazacaktır. Fabrikanın ürünleri 
İstanbul’daki Japon Ticaret Sergisinde, 
12-19 Ocak 1931 tarihleri arasındaki 
Türkiye ziyaretleri sırasında, Prens 
ve Prenses Takamatsu no Miya’nın 
beğenilerine sunulacaktır.
Kont Otani izlenimlerini aktardığı 
seyahatnamelerden birinde, kendisinden 
bir yaş genç olan Memduh Bey’i “Yaş 50 
küsür, akıllı ve canlı bir centilmen” olarak 
tanımlar. Memduh Bey’in vefatından 
bir yıl sonra biten ticari ortaklıktan arda 
sadece belgeler kalır.



Kurumsal

Kükürtlü Lions Kulübünden M. Celal Gökçen’e 
Yılın Başarılı İşadamı Ödülü

PETKİM  PETROKİMYA  HOLDİNG 
A.Ş.’nin her yıl kuruluş yıldönümünde 
geleneksel hâle getirdiği ‘Özel Ödüllerin’ 
takdimi 3 Nisan 2012 Salı günü saat 
10.30’da Petkim Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

2011 yılı baz alınarak yapılan 
değerlendirmede firmamız BPLAS 

yerlileştirmeye katkı sağlamak, yerli 
otomobil üreticilerin gereksinimleri ile 
plastik compound taleplerini karşılamak 
üzere ürün özelliklerinin geliştirilmesi 
için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı 
2011 yılı performansı en yüksek tedarikçi 
seçilerek,  ‘Proje İşbirliği ’ kategorisinde 
ödül almaya layık bulundu.

Ödülü BPLAS adına Genel Müdür 
Yardımcısı Erdoğan Tan teslim aldı.

Performansı En Yüksek Tedarikçi Ödülü
Petkim’den BPLAS’a

Lions Nedir? 
Lions her meslek gurubundan yetişmiş 
kimselerin yörelerinde bir araya gelerek 
hiçbir karşılık beklemeden insanlığın 
mutluluğu ve yücelmesi için , gönüllü 
çalışan “Bir Hizmet Kuruluşudur” 

Amacı :
Dünya ulusları arasında bir anlayış
yaratmak ve geliştirmek,
İyi yönetim ve iyi vatandaşlık ilkelerinin
gelişmesini sağlamak,
Toplumun uygar, kültürel , sosyal ve

ahlaki kalkınmasına
etkin katılımda
bulunmak,
Kulüpleri dostluk,
arkadaşlık ve
karşılıklı anlayış
bağları ile
birleştirmek,
Hizmete yatkın
kişilerin maddi

karşılık beklemeden toplumlarına yararlı
olmalarını teşvik etmek, yeterliliğe
özendirmek ve ticari , sanai , meslek ve
kamu hizmetleri ile özel girişimlerde
yüksek törel ilkeleri yerleştirmek,
Kükürtlü Lions  Kulubü Yılın Başarılı İş
Adamı Kategorisine M. Celal Gökçen’i
seçti.
Ödül töreni için düzenlenen gecenin
gelirleri LIONS ONKO DAY HASTA KONUK
EVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
projesine aktarılacak.
Geceye katılamayan M. Celal Gökçen’in
ödülünü Babası M. Memduh Gökçen aldı.
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Savunma Sanayi Müsteşarı BPLAS’ı Ziyaret Etti
11-13 Nisan 2012 
tarihlerinde BUSİAD 
(Bursa Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği) 
ile SASAD (Savunma 
ve Havacılık Sanayii 
İmalatçılar Derneği) ın 
ortaklaşa düzenlediği 
“BURSA SAVUNMA 
SANAYİ BULUŞMASI” 
günlerinde çeşitli 
organizasyonlar yapıldı.

Buluşmanın amacı
Otomotiv sanayinde

İlimizin sahip olduğu bilgi
birikimi ve potansiyelini
Savunma Sanayiinin
de ihtiyaçlarını karşılayabileceğini 
göstermekti. Otomotiv sektöründe Ulusal 
ve Uluslararası platformda lokomotif 

konumundaki firmamızın teknolojik 
anlamda potansiyelini ve bilgi birikimini 
yerinde inceleme gezisi düzenlendi. 

Teknik inceleme gezisine Savunma 
Sanayii Müsteşarı Murad Bayar ve BUSİAD 
Başkanı Oya Coşkunöz Yöney katıldı, 
BPLAS Yönetim Kurulu Başkanı M. Celal 
Gökçen tarafından teknik geziye katılan 
misafirler karşılanmış ve firmamızın 
potansiyeli hakkında bilgi verilmiş,  imalat 
sahaları gezdirilmiştir.
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Kurumsal

Savunma Sanayi Proje Geliştirme Görüşmeleri
11-13 Nisan 2012 Tarihinde BUSİAD 
(Bursa Sanayicileri ve İş Adamları 
Derneği) ve SASAD (Savunma ve 
Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği) 
tarafından Bursa’da düzenlenen 
Savunma sanayi buluşmasına BPLAS 
adına Ali Başak ve Levent Ceylan katıldı.

Buluşmanın 2. Gününde Savunma 
Sanayinin lider kuruluşları olan TAI, 

ASELSAN, ROKETSAN, TEI firmaları 
ile ileriye dönük Mühendislik, kalıp ve 
plastik parça üretimi ile ilgili olarak ön 
görüşmeler yapıldı.

Otomotiv ve yapı 
sektöründe sürekli 
gelişim içinde 
olan, Ülkemizde bu 
sektörlerde bir çok 
teknolojide ve üründe 
ilk olma hedefi yle ARGE 

konusuna verdiği değeri artırmak, bir 
sistematik içine toplamak amacı ile 
2011 yılının son çeyreğin de BPLAS 
AR-GE Merkezi oluşumu ile ilgili olarak 
Bilim ve Teknoloji Bakanlığına başvuru 
yapmıştır. 

Çeşitli Üniversitelerden görevlendirilen 
Hakem Öğretim üyelerinin incelemesi 

sonucunda BPLAS  “12 Mart 2008 tarihli 
Ç
Resmi Gazetede yayımlanan, 5746 sayılı 
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun
çerçevesinde AR-GE Merkezi oluşumu”
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
12.12.2011 Tarihinde Yönetim Kurulu
Başkanı M. Celal Gökçen’in katıldığı

Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığından 
BPLAS’a Ar-Ge Merkezi Belgesi

toplantıda bildirmiş ve AR-GE konusunda 
başarılarımızın devamı temenni edilmiştir. 
TAYSAD da bu oluşuma verdiği desteği 
plaketle gösterdi.
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Ülkemizde yakın zamanda temel 
kanunların değiştiğini görmekteyiz. 

Bunları Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni 
Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 
Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar 
Kanunu ve İş Kanunu olarak belirtebiliriz.

İklim değişikliklerinin doğadaki 
yansımaları gibi, temel kanunlar da mali, 
ticari ve ekonomik alanda önemli sonuçlar 
doğurmaktadır. Son zamanlarda ticari 
işletmeler ve şirketlere uygulanan iç hukuk 
kuralları, çoğunluk uluslarüstü hukuk 
kuralları esas alınarak hazırlanmaktadır. 
Sadece teknoloji alanında yaşananlar 
değil, hukuk alanında yapılan yeni 
düzenlemeler işletmeler ve ticaret 
şirketleri ile çalışanlar yönünden önemli 
değişimleri de beraberinde getirmektedir. 
Bu sebeble , serbest piyasada faaliyet 
gösteren aktörlerin küresel rekabette önde 
olabilmeleri  için bu değişim rüzgarını, 
açmış oldukları yelkenlerinin arkasına 
alarak yol almaları zorunlu bulunmaktadır. 
Bir taraftan teknolojisini yenileyen, üretim 
ve pazarlama tekniklerine başvuran 
işletmeler , diğer yandan da çalışanlarını 
eğitmek , korumak ve işyeri kültürünü 
yerleşik kılmak için hukuki çalışmalara 
ağırlık vermektedirler. Bu aynı zamanda 
endüstriyel demokrasinin de bir gereğidir. 
Ülkemizde ilk defa, Bplas Bursa Plastik 
Metal İnşaat Enerji  Madencilik  Jeotermal 

Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
(kısaca “ BPLAS ”) hukuk dalında önemli 
bir çalışmayı başarı ile sonuçlandırmıştır. 
BPLAS tarafından Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Celal Gökçen’in Başkanlığında 
oluşturulan Hukuk Komisyonu tarafından 
“İş Hukuku ve Ticaret Hukuku Uygulama 
Kılavuzu ” hazırlanarak uygulamaya 
konulmuş bulunmaktadır.
Söz konusu Kılavuz’da “çalışanlar” 
merkez kavram olarak kabul edilerek, 
işyerlerinde hukukun egemen olması 
amaçlanmıştır. Kılavuz iki ayrı kitaptan 
oluşmaktadır. Bunlardan Birinci Kitap, İş 
Hukuku Uygulama Kılavuzu ve İkinci Kitap 
ise Ticaret Hukuku Uygulama Kılavuzudur. 

A. İş Hukuku Uygulama Kılavuzu’nun 
içeriği başlıklar halinde şöyledir : 
- İşveren ve işçi arasında kurulan iş 
sözleşmeleri
- Taahhütname 
- Çalışma Yasağı ve rekabet yasağı ile 
gizlilik sözleşmesi
- Personel seçme ve yerleştirme 
belgeleri
- Personele çalıştıkları süre içinde 
imzalatılan belgeler 
- Eğitim yönetimi 
- İşçinin iş sözleşmesini feshi ile işten 
ayrılışında düzenlenen belgeler
- İşveren tarafından işten çıkartılan 
işçiye imzalatılan belgeler
- İzin uygulaması
- Yönetim kurulu kararları ve yönergeler

B. Ticaret Hukuku Uygulama 
Kılavuzu’nun içeriği başlıklar halinde 
şöyledir : 
- Yönetim devri hakkında Yönetim 
Kurulu Kararı 
Her iki Uygulama Kılavuzu tamamen 
işlemler, kararlar ve düzenlemeleri kapsar. 

Bundan sonraki aşama ise, uygulama 
olacaktır.
Hukuk Komisyonu, pek çok toplantı 
yapmış , tartışmış ve nihayette mevcut 
hale getirmiştir. Bu çalışmaların tam, 
doğru ve adil bir şekilde uygulanabilmesi 
için, bunların özellikle yöneticilere eğitim 
verilerek aktarılması gerekmektedir. 
Nitekim, BPLAS’da bu amaçla eğitimlerin 
ilkini üst yöneticilerden başlamak üzere 
vermeye başlamış bulunmaktadır.

Çalışanların işyerlerinde sağlıklı, 
huzurlu ve güvenli bir ortamda verimli 
çalışmalarının sağlanması için, Hukuk 
Komisyonu’nca hazırlanan İş Hukuku ve 
Ticaret Hukuku Uygulama Kılavuzu’nun 
en iyi şekilde uygulanması gerekir. 
Bu çalışmalar ile çalışanlara sağlanan 
hakların güvenceye kavuşturulması 
ve diğer yandan BPLAS’a üstlendiği 
yükümlülükler önemli bulunmaktadır.

Ülkemizde bir ilk olarak başarılan bu 
çalışma, diğer tüm firmalara örnek olacak 
bir eser olarak kabul edilebilir. Bu eserin 
diğer bir özelliği ise, sürekli değiştirilebilir 
ve yeni lebilir olmasıdır. Böylece format 
olarak güncellenerek, iş hukukunun 
sürekli değişen dinamik yapısına uygun 
hale getirilmiştir. Böylesi bir eseri Türk 
İş Hukuku ve Ticaret Hukukuna kazandıran 
BPLAS Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Mehmet Celal Gökçen ile Hukuk Komisyon 
üyelerini içtenlikle kutlarız. 

Saygılarımla,

İş Hukuku Ve
Ticaret Hukuku 
Uygulama
Kılavuzu

Dr.Jur. Mevci Ergün
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İtalyan Kültür Derneği’nin Yeni Başkanı
M. Celal Gökçen

İtalyan Kültür Derneği 20. Kuruluş Yıldönümü Balosu Düzenlendi

İTALYAN Kültür Derneği’nin 1992 
yılından bu yana kurucu başkanlığını 
yapan Oya İzmirli, yapılan olağan genel 
kurulda görevi M. Celal Gökçen’e 
devretti.

Bursa’nın İtalya Fahri Konsolosu olan 
Dr. Oya İzmirli yeni Başkan M. Celal 

Gökçen ve yönetim kurulu üyelerine
başarı dileklerini iletti. Oya İzmirli ayrıca,
desteklerinin her zaman süreceğini de
söyledi. M. Celal Gökçen de hedeflerinin
aldıkları hizmet bayrağını daha da
yukarılara taşımak olacağını belirtti.

İtalyan Kültür Derneği’nin 20. Kuruluş 
yıldönümü, geçtiğimiz günlerde Club 
Altın Ceylan’da düzenlenen renkli geceyle 
kutlandı.
Başkan Oya izmirli konuşmasında 
Bursa’yı bir kültür şehri haline getirmek 
için tam yirmi yıl önce yola çıktıklarını 

ifade etti. Bugüne kadar yaptıkları çok
sayıda faaliyetin hayata geçirilmesinde
yol gösteren yönetim kurulu, kurucu
üyeler ve kurumlara teşekkür eden izmirli,
kültür derneklerinin bir şehrin mihenk taşı
olduğu vurgulayarak, en büyük gayesinin
Türk ve İtalyan kültürünü birbirine tanıtmak

olduğunu söyledi. BPLAS Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Celal Gökçen’e İtalyan 
Kültür Derneği Başkanlığını devreden 
Oya İzmirli, Derneği’nin bundan sonra 
da iki ülke arasında kültür köprüsü olma 
görevine devam edeceğine olan inancını 
dile getirdi.

Kurumsal
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Bursa ve Uludağ Soroptimist Kulübü, iş 
ve meslek kadınlarının bir araya gelerek 
seslerini Bilinçlendirme, Bilinçlendirme 
ve Eylem yoluyla duyurmalarını 
hedefl eyen bir kuruluştur.

Kulüp,
a) Toplumda kadının konumunu
güçlendirmek
b) Yüksek ahlak ilkelerine uymak
c) İnsan haklarının tam ve adil olarak
uygulamasını sağlamak için çalışmak,
d) Toplumda eşitlik, ilerleme barışın
sağlanması
Amaçlarım uluslar arası iyiniyet, anlayış
ve dostluk yoluyla gerçekleştirir.
Kulüp,
e) Yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde
topluma hizmet götürür,
e) Toplumun her kesiminde kadınların
karar mekanizmalarına katılımım sağlamak
için çalışır.
f) Toplumun her kesiminde kadınların
karar mekanizmalarına katılımım sağlamak
için çalışır.

Bursa ve Uludağ Soroptimist Kulübü 
Üyelerinin Sahne Aldığı SAVAŞ KİMİ VURUR?
Oyununa BPLAS Sponsor Oldu
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Kurumsal

Magna Ziyareti

VW Ziyareti

18 Nisan da Magna Avrupa Başkanı 
Albert Lidauer, Başkan Yardımcısı 
Victor Schneider ve beraberlerinde 
çok sayıda üst düzey yöneticilerin 
bulunduğu bir ekiple BPLAS Adapazarı 
fabrikasını ziyaret ettiler.

Magna heyetini, BPLAS Yönetim Kurulu
Başkanı M. Celal Gökçen karşılamış,
fabrika turunu takiben kendilerine
kurulumu tamamlanmış olan tam
otomatik 12 boya robotlu tampon boya
hattı hakkında detaylı bilgi verdiler.
Ziyaretçiler, bir önceki ziyaretten bu
güne dek yakalanan gelişimi takdir ile
karşıladılar.
BPLAS Adapazarı Tesisi, aralarında 4000
tonluk bir enjeksiyon makinesinin de
olduğu ilave yeni enjeksiyon makineleri
kurulumu ve 3.000 tampon/gün’lük robotik
boya hattı ile V362 ve V363 projelerine
ait tampon gruplarının üretimini
gerçekleştirecektir. V362 parçalarının

%50 sinin onayları tamamlanmış olup 
planlama doğrultusunda çalışmalar 
devam etmektedir. Diğer yandan 
BPLAS’ın sorumluluğunda olan V363 
tampon gruplarına ait kalıpların imalatı 
ise öngörülen süreden daha kısa zamanda 
tamamlanması öngörülmektedir.

BPLAS Bursa fabrikasında 10-12 Nisan 
tarihleri arasında VW Türkiye ve VW 
Almanya ekiplerinin katıldığı sistem ve 
proses denetimi gerçekleşti.

3 gün boyunca, giriş 
kabulden bitmiş ürüne dek 
tüm süreçler ve prosesler 
detaylı olarak incelenmiş, 
özellikle boya uygulamaları 
ve kabiliyetleri irdelenmiş 
ve tesislerin yetkinliği teyit 
edildi. Denetim esnasında 
denetçilerin pozitif ve eğitici 
yaklaşımları, işletmede 
çalışan arkadaşların 
gösterdikleri titizlik ve 
hassasiyet olarak yansıma 
buldu.
Denetim sonucunda BPLAS 
“Potansiyel Tedarikçi” 

olarak nitelendirilmiş olup, VW sistemine
tanımlandı.
Yönetim Kurulu Üyesi Birgit Gökçen’in
tüm denetim boyunca refakati ve liderliği
bu sonucun oluşumuna önemli katkı

sağladı. Bu motivasyon önümüzdeki
günlerde gelişecek olası VW projelerini
BPLAS’a kazandırmak için hepimize itici
güç olacaktır.
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ISO TS 16949 Kalite Sistem Yönetimi
denetimi Bureau Veritas firması
tarafından BPLAS Bursa fabrikasında
26-27 Mart 2012 ve BPLAS Gölcük
fabrikasında  28-29 Mart 2012 tarihlerinde
gerçekleştirildi. 2. ara denetim olarak
gerçekleşen denetimlerde uygunsuzluk
tespit edilmedi.

ISO TS 16949 
Kalite Sistem
Denetimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem
denetimi Bureau Veritas firması tarafından,
BPLAS Bursa fabrikasında 27 Şubat 2012
tarihinde 2 adam gün olarak gerçekleşti.
BPLAS Gölcük fabrikasında 07 Mart 2012
tarihinde 1 adam gün, BPLAS Adapazarı
fabrikasında 08-09 Mart 2012 tarihlerinde
1.5 adam gün olarak gerçekleşti.  Bursa
ve Adapazarı fabrikalarında uygunsuzluk
tespit edilmedi. Gölcük fabrikasında 1
adet uygunsuzluk tespit edildi.

ISO 14001
Çevre Yönetim 
Sistem
Denetimi 

BPLAS Adapazarı Fabrikasında 
Tavan Vinci Eğitimi
10 çalışanımızın katıldığı tavan vinci
kullanma eğitimi 14 – 15 Nisan tarihlerinde
Adapazarı fabrikasında gerçekleştirildi. 

İş Güvenliği Uzmanımız Barış Kotan’ın 
nezaretinde ve Makine Mühendisleri Odası 
ile organize edilen eğitimin 1. gününde 
Mak. Müh. Burhan Bayramoğlu tavan 
vincinin güvenli kullanımı konusunda 
bilgiler verdi. 
İkinci gün sahada uygulamalı eğitim 
ve ardından yazılı sınav uygulandı. 
Sınav sonucunda eğitime katılan  tüm 
personelimiz sertifika almaya hak kazandı.

refakat ettiler. BPLAS’ ta Enjeksiyon,
Boyahane ve Blow-Molding üretim
tesisleri yanı sıra Kalıphane ve CAD-CAM

birimleri ziyaret edilerek,
misafirlere ilgili bölüm
sorumluları tarafından
teknik bilgilendirme
yapıldı. ODTÜ tarafından
her sene geleneksel olarak
yapılan ziyaret sonrasında
öğrenciler memnuniyetleri
belirterek firmamızdan
ayrıldılar.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
BPLAS’ı Ziyaret etti
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Bölümü öğrencilerinin Akademik Uzman 
Ataman Özdemir koordinatörlüğünde 
fi rmamıza düzenlemiş oldukları 
sanayi gezisinde, derslerde pratik 
olarak öğrendikleri üretim aşamalarını 
yakından izleme olanağı buldular.

3öğretim üyesi ve 46 öğrenciden 
oluşan kafileye firmamızdan Ercan 

Güler, Cem Şanlı ve Mustafa Durmuş 
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1943 yılında Yozgat’ın Babayağmur 
köyünde dünyaya geldi. Tam günü 
bilinmiyor, nüfus kağıdında 00.00.1943 
yazıyor.  4 erkek kardeşin en küçüğüydü. 
Bugün hala anlatılıyor, bir Robin Hood 
dönemi olmuş çocukluk ve ilk gençlik 
yıllarında. Kız kaçırma olayına bile 
karıştığı rivayet edilir. Hem de kendisine 
değil arkadaşına. Adalet arayıp, adalet 
dağıtmaktadır amacı, çocukluk ve ergenlik 
dönemlerinde.  Çok koruyup, çok kollamış 
ihtiyacı olanları, zayıfları. Ambarındaki 
buğdayı, her ihtiyacı olanla paylaşan ve 
kapısını açık bırakan bir anne babanın 
oğludur.

O yörede çocuklar geç okula verilmektedir. 
Bir ışıltı görürler, yaşını büyütüp okula 
verirler.  Matematiği sever, dersleri iyidir, 
ekmek parası da lazım, Astsubay okuluna 
verirler. 1961-57 sicil numarasıyla Hava 
Kuvvetleri’ne katılır.

Çok geçmeden Emine Hanım’la evlenir, 
1967 yılında Tamer, 1971 yılında ise Özer 
adına iki oğlu dünyaya gelir. Diyarbakır, 
Eskişehir, Bursa, İstanbul ve en sonunda 
tekrar Bursa son görev yeri olur Arif 
Bey’in.  İlk emeklilik günleri de 1981 
yılında Bursa’da başlar.
Askerlik anılarının hiç bitmez, kimi zaman 

ansızın bir askeri kapımızı 
çalar elini öper. Bir araya 
geldiğinde eski günleri 
andıkları kimi arkadaşları ile 
yolları hiç ayrılmaz. Askerlik 
günlerinde askerleriyle güreş 
tutmaları, askeri kampta 
salata yapma konusunda 
aldığı ödül hala konuşulur. 

Çalışkanlığı, tutarlılığı, 
gücü, iş ahlakı, inancı, ihtiyatlılığı, 
adaleti, yardımseverliği herkese örnek 
olur. Askerliğinin son günündeki veda 
sahnesini hala unutamıyorum; yolun 
her iki tarafına dizilen askerleri öpe öpe 
vedalaşırken babamın ilk defa ağladığını 
gördüm.

Sonrasında, yeniden sıfırdan başlayarak, 
Bemsa, Bplas günleri başladı. İş 
hayatında bir aile ortamı içinde çalışma 
fırsatı buldu, gerçek dostluklar kazanmaya 
devam etti.  Bu dönemde çocuklarını 
okuttu ve çok istediği, ellerine ekmeklerini 
almaları amacına ulaştı. Çok sevildi, çok 
saygı duyuldu. Çünkü o da çok sevdi 
ve çok saygı duydu yaptığı işe, çalışma 
arkadaşlarına. İkinci kez emekli olana 
dek huzurlu ve mutlu, çalıştı ve yaşadı. 
Emeklilik günlerinde de Bplas onu hiç 
bırakmadı, O da Bplas’ı.

“Çocuk sermaye, torun kar..” derdi. Çok 
sevdi torunlarını. Aramızdan ayrıldığında 

kalbine sevgi dolu 
bir güneş vardı. 
Atatürk’le aynı kaderi 
paylaşıp saat dokuzu 
beş geçe hayatını 
kaybetmesi, onun 
Atatürkçü hayat 
felsefesini ne güzel 
anlatıyor.
Nasıl bir çalışma 
arkadaşı olduğunu 
a r k a d a ş l a r ın d a n , 
nasıl bir asker 
olduğunu silah 

arkadaşlarından, nasıl bir baba olduğunu 
oğullarından, nasıl bir eş olduğunu 
eşinden dinlediğimizde hem aynı 
sözcükler; “mükemmel bir insan, 
mükemmel bir baba, mükemmel bir eş..”

“O bambaşkaydı..” diyor onu tanıyan, 
onu başkasından dinleyen herkes söz 
birliği etmişcesine. Güzel mangal yakar, 
en büyük keyfi etrafındakilerin keyfi 
yerindeyse alır, sanki başkaları için 
yaşardı. 

Bir şarkının dediği gibi,  “bu dünyadaki en 
mutlu kişi mutluluk verendir,
bu dünyadaki en bilge kişi sevmeyi 
bilendir”

KISA KISA
BABA AYNI BABA
Babam hikayeler anlatır, öğütlerini 
hikayelerinin ardına gizlerdi. Gizlediğini 
sonradan anladık tabi. Şimdi aynı yöntemi 
çocuklarıma uyguluyorum, çünkü 
etkilenirdim, öğütlere gösterdiğim tepkiyi 
göstermezdim.  

Bu hikayelerden biri iki kişinin, çocukluk, 
gençlik ve olgunluk çağlarındaki sohbeti 
üstüne. Bunu bana anlattığında gençlik 
yıllarımdaydım, lise sanırım. 
İki kişi çocukken konuşuyorlar ve biri 
diğerine diyor ki, benim babam çok akıllı 
çok kültürlü.
Aradan yıllar geçiyor, artık gençler, aynı 
çocuk aynı arkadaşına bu sefer diyor ki, 
babam pek okumuyor, bir şey bildiği de 
yok.

Arif Gülce
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Olgunluk çağlarında yine konuşuyorlar, 
aynı çocuk bu sefer diyor ki, babam 
aradan geçen zamanda çok okumuş, 
kendini yetiştirmiş. Her şeyi biliyor.

Babam hikayesini sonlandırırken 
düşünecek zaman bırakırdı. Biz 
tahminlerimizi, fikrimizi söylerdik. O 
her zamanki gibi az ve öz söylerdi. Bu 
hikayenin sonunda şunu dedi: Baba hep 
aynı baba.

BU KADAR MI SEVİLİR?
Babamız mükemmeliyetçiydi, hele konu 
matematikse! Bir kez 8 alsam hemen 
bu aralar notların düştü der, 8’in etkisi 
8 ayda geçmezdi. Arkadaşlarımız sınıfta 
kalmadıklarında ödül alır, biz 8 alsak ceza 
alırdık.
Matematik, fizik iyi ama biyoloji, resim 
pek iyi değildi. Veli toplantısı oldu, 
ertesi gün tüm bu düşük notlu derslerin 
öğretmenleri sınıfta herkesin ortasında, 
“senin ne kadar iyi, ne kadar …, ne kadar 
… bir baban var. Senin notlarının çok daha 
yüksek olması lazım”. Nitekim yükselirdi 
notlarım. Babama sorardım, ne dedin, ne 
konuştunuz. Hiç derdi. Konuştuk. Bir veli 
toplantısında, o kısıtlı sürede, öğretmenin 
benle konuşacağı kadar nasıl sevdirirdi 
kendini. Keşke sırrını söyleseydi, çok 
işimize yarardı. 
Hastanede, kemoterapi bölümünden 
hemşireler ziyarete gelirdi. Hastanedeki 
son gün işlemleri takip ederken, görevli 
dedi ki, sizinle görüşmek isteyen 
arkadaşlarımız var.  Çıkarken bir baktım bu 
sefer başka hemşireler. Biz Arif Amca’yı 
çok severdik. Babam daha önce gırtlak 
kanserinden ameliyatlı, zaten sesini 
zor duyuruyor. O duyursa dinleyen zor 
duyuyor. Üstelik kemoterapide. Ne yaptın, 
ne dedi de bu kadar sevildi? Sihirbaz gibi.

EN İYİSİ ve DAHA İYİSİ
Tertipli ve metodik çalışırdı. Bir işi 
iyi yapmak kadar, o işin ileride de en 
iyi yapılması için uğraşırdı. Planla, 
planladığın gibi yap. Ama işin zamanında 
bitmesi de önemli.  O zaman da şunu 

derdi, en iyi iyinin düşmanıdır.

BABAM EN ÇOK TORUNLARINI SEVDİ
İki oğlum yaz tatillerini babamın yanında 
geçirdiler, sanırım hem babamın hem 
Deniz ve Ege’nin en mutlu günleriydi.  
Deniz ve Ege için babam, benim babam 
olarak değil onların dedesiydi. Onların 
arasında benim de iyi bilmediğim bir 
yakınlık vardı. 
İstanbul’a döndüğümüzde, babam arasıra 
telefon eder, çocukların ne kadar anlayışa 
ihtiyacı olduğundan bahsederdi. Merak 
ederdim, bunlar doğru da babam şimdi 
niye aradı, iyiki aramış tam da zamanıydı 
derdim. Çocuklarla ya bir tartışmamız 
üstüne ya evde bir kural vb. uygulamaya 
çalışırken. Bir süre tesadüf sandım.
Bir gün yine çocuklarla tartıştık. Ve yine 
babam aradı. Konuştuk babamla, baktım 
çocuklar odalarından çıkıyorlar, ikisi de 
yüzüme bakmıyor ama yüzlerinde seni 
uyarmıştık, dinlemeliydin gibi bir ifade 
var bana karşı. Meğer bu ikisi, beni 
sürekli babama şikayet etmişler ve sürekli 
azar işitmişim babamdan. Ellerindeki 
telefondan anladım. 
Onlara babamın 
vefatını yeni 
s ö y l e y e b i l d i m . 
Hepimiz bir gün 
öleceğiz gibi bir 
yöntemle ifade 
ettim. Bu beni de 
avutuyordu. Ama 
Deniz ağlayarak 
şu soruyu sordu: 
Neden şimdi? 
Ben de tanrıya 
soruyorum, neden 
şimdi.

BEKARLIK GÜNLERİ
Kardeşim ve Annem 2 yıl Elazığ’da 
kaldılar, kardeşimin Anadolu lisesinde 
okuması için. O dönemde babamın yaptığı 
börek ve yemekleri hala anlata anlata 
bitiremem. Annem kimi zaman kıskansa 
da daha iyisini yapsa da o dönemin tadını 
hiç unutmadım. Hele bir böreği vardı, son 
yıllarda dahi yapmıştı yemiştik.

ÖLÜMSÜZLÜK
Babam çok okur ve çok bilirdi. Bilge 
bir kişiydi. Onunla konuşmayı, hatta 
tartışmayı çok severdik. O hep anahtarı 
vermek isterdi, kendiniz okuyun ve kendi 
görüşünüzü oluşturun derdi. Ama onun 
görüşlerini tahmin edip aksini savununca 
tüm bilgi ve birikimini hap gibi sunardı.
Babamın sol görüşü savunduğu 
dönemlerde, siyaset konuşurduk. Lise 
veya üniversitenin ilk sınıfındaydım. 
Sağdan soldan okuyup derlediğim 
fikirlerle O’na, rekabet olmadan, daha 
çoğunu herkesten çok istemeden, neden 
insanlar daha yaratıcı olsun diye sorardım. 
Bu soruya verecek yanıtı olmadığından 
emindim ama O, yıllar sonra anlayacağım 
şu yanıtı verdi. Ölümsüzlük için. 

ÖLÜM
Onun kaybını anlayabilmiş değiliz, 
anlamaya da çalışmıyoruz. Sanki bir 
yere gitti, uzun sürecek bir işi var. Belki 
de kalbimizde yaşatmak budur. Belki o 
bahsettiği ölümsüzlük budur.

SENİ SAYGI VE SEVGİYLE ANIYORUZ. SEN HEP KALBİMİZDESİN... BPLAS AİLESİ
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Çalışanlarımız

1. Hangi bölümde ne zamandır 
çalışıyorsunuz?
1992 Yılından bu yana BPLAS bünyesinde
çalışmaktayım. Güvenlik kadrosunda
işe başladım, daha sonra şoför olarak
görevime devam ettim.

2. Hobileriniz nelerdir?
Araba tamirleri, modelleri, onlarla ilgili
yapılabilecek her şey işimiz de gereği
bana büyük zevk veriyor. Yoğun çalışma
saatlerimiz olduğunda işimiz hobimiz
haline geldi. 

3. Aileniz hakkında kısa bilgi verir 
misiniz?
Evliyim, bir oğlum (17), bir kızım (24)
var. Eşim Fatma ile 26 yıllık mutlu bir
evliliğimiz var. Eşim ev hanımı, kızım
ve oğlum bekarlar ve çalışıyorlar.
Çocuklarıma çok düşkünüm. Onlarla vakit
geçirmek en güzel zamanlarım.

4. Tüm BPLAS ile paylaşmak 
istediğiniz bir şey söyler misiniz?
Bir de BPLAS ailem var. Uzun yılları
geçirdiğim firmamda herkes benim
ailem oldu. İşimi severek yapıyorum.
BPLAS, çalıştığım ilk iş yerim, buradan
emekli oldum ve halen devam ediyorum.
Tavsiyem, dürüst, doğru ve kurallara
bağlı çalışmanın insanın hayatına düzen,
mutluluk ve başarı getirdiğine inanıyorum.

Adem BURHAN
Dosab BPLAS

1. Hangi bölümde ne zamandır 
çalışıyorsunuz?
2002 yılından  bu yana BPLAS’ da
çalışmaktayım. 2006 yılından beri
Enjeksiyon 3  tesisinde Grup Liderliği
görevini sürdürmekteyim.

2. Hobileriniz nelerdir?
Balık Tutmak, yüzmek ve avcılık.

3. Aileniz hakkında kısa bilgi verir 
misiniz?
1996 yılında evlendim. 1997 yılında
oğlum İsa Mert ve 1999 yılında kızım Nisa
Nur dünyaya geldi. Eşim Aycan ile birlikte
mutlu bir evlilik sürdürmekteyiz.

4. Tüm BPLAS ile paylaşmak 
istediğiniz bir şey söyler misiniz?
BPLAS gibi büyük ve sektörünün lideri
bir firmada çalışmaktan mutluyum.
İşimizi severek ve sürekli gelişerek
yapmamız hem bizim için hem de
firmamız için önemlidir. Tüm Gökçen
Ailesine ve çalışma arkadaşlarıma saygı
ve sevgilerimle.

Adem DALYAN
Dosab BPLAS

1. Hangi bölümde ne zamandır 
çalışıyorsunuz?
BPLAS  Tesis 1 Boyahane bölümünde 
1995 yılından bu yana çalışmaktayım.

2. Hobileriniz nelerdir?
Balık tutmak, müzik dinlemek ve araba 
kullanmak.

3. Aileniz hakkında kısa bilgi verir 
misiniz?
2002 Yılında eşim Mürfet hanım ile 
evlendik, 9 yaşında Melek isminde bir 
kızımız ve 7 yaşında Feyzullah isminde bir 
oğlumuz var.

4. Tüm BPLAS ile paylaşmak 
istediğiniz bir şey söyler misiniz?
Otomotiv sektöründe kendi alanında lider 
bir firma olan BPLAS’ın çalışanı olarak, 
rekabetin kızıştığı, kalite beklentilerinin 
ve müşteri taleplerinin arttığı bir ortamda 
bizlerden işimizi daha iyi, daha rekabetçi 
şartlarda yapabilmek için kendimize düşen 
sorumluluk bilinci ile hareket etmeliyiz.
Bu vesile ile tüm BPLAS çalışanlarına iş 
ve kalite kazalarından uzak bir iş hayatı ve 
mutlu bir yaşam diliyorum.

Ercan ÖZTÜRK
Dosab BPLAS
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1. Hangi bölümde ne zamandır 
çalışıyorsunuz?
8 Yıldır Tesis II Boyahane bölümünde
çalışmaktayım.

2. Hobileriniz nelerdir?
Kitap okumak, spor yapmak ve seyahat
yapmayı severim.

3. Aileniz hakkında kısa bilgi verir 
misiniz?
Evliyim, 9 yaşında Diler adında bir oğlum
var.

4. Tüm BPLAS ile paylaşmak 
istediğiniz bir şey söyler misiniz?
Daha iyi bir gelecek için BPLAS’ı  beraberlik
içinde  iyi bir yere taşımalıyız.Takım
halinde çalışarak bölümümüzü,firmamızı
ve ülkemizi çok daha iyi noktalara
taşıyabileceğimizi düşünüyorum.  Buda
bizim ne kadar çalışkan, hırslı ve başarılı
olduğumuzu gösterir.

1. Hangi bölümde ne zamandır 
çalışıyorsunuz?
Lojistik-Depo’da 18 yıldır çalışıyorum.

2. Hobileriniz nelerdir?
Futbol, sinema ve gezi.

3. Aileniz hakkında kısa bilgi verir 
misiniz?
4 kardeşiz, annem ile birlikte yaşıyorum.

4. Tüm BPLAS ile paylaşmak 
istediğiniz bir şey söyler misiniz?
Uzun yıllardır BPLAS bünyesinde
çalışmaktayım. İlk başladığımdan bu
yana gelinen noktada fabrikamızın çok
büyük bir gelişme kaydettiği açıkça
görülmektedir. Hem teknoloji hem
de kalite konusunda öncü bir firma
konumuna gelmiştir. Başarıya ulaşmak
için yürütülen ekip çalışması, takım ruhu
ve süreçlerin yalınlaştırılması sonucunda
daha rekabetçi ve sektöründe lider bir
firma olacağını düşünmekteyim. B-Plas
ailesinin bir ferdi olduğumdan dolayı
mutluyum.
Herkese çalışma hayatlarında başarılar
dilerim.

1. Hangi bölümde ne zamandır 
çalışıyorsunuz?
15.11.2001 tarihinde Gölcük BPLAS’ta işe
başladım. Yaklaşık 11 Yıldır Gölcük B-Plas
Güvenlik Bölümünde çalışmaktayım.

2. Hobileriniz nelerdir?
Balık tumak, futbol oynamak, basketbol
oynamak ve kızlarımla vakit geçirmek.

3. Aileniz hakkında kısa bilgi verir 
misiniz?
7 yıllık mutlı bir evliliğim var. 3,5 yaşında
Sedanur  ve 6 yaşında Nisanur adında 2
güzel kızım var.

4. Tüm BPLAS ile paylaşmak 
istediğiniz bir şey söyler misiniz?
Firmamızda iş sağlığı ve güvenliğinin
sağlanması, çevrenin korunması ve
iyileştirilmesinin yasal zorunlulukların
ötesinde faaliyetlerimizin ayrılmaz
bir parçası olarak kabul ediyoruz.
Çalışmalarımızı da bu yönde
sürdürmekteyiz.Tüm BPLAS ailesine
sağlık mutluluk  dolu günler dilerim.

Ercüment YENER
Gölcük BPLAS

Erdal KAYA
Dosab BPLAS

Zeliha MURATOĞLU
Dosab BPLAS
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Küresel ısınmanın beraberinde getirdiği 
anormal iklim değişiklikleri, atmosferdeki 
ozon tabakasının harabiyeti, çevremizdeki 
kontrolsüz gıda maddeleri, hemen 
hepimizin maruz kaldığı ekonomik ve 
sosyal stresler bağışıklık sistemimizi 
olumsuz etkilemektedirler. Bu da 
hastalıklara daha sık yakalanmamıza, 
iyileşme dönemimizin uzamasına neden 
olmaktadır.

Bağışıklık sistemimizi
kötü yönde etkileyen
yukarıdaki faktörlere
fazlaca bir müdahale
şansımız olmadığına
göre, sağlıklı
yaşamanın olmazsa
olmazı güçlü bir
bağışıklık sistemine

sahip olmak  için neler yapabiliriz 
sorusuna cevap aramalıyız.

Bağışıklık sistemi,  vücudumuzda hastalık 
yapabilecek bakteri, virüs, mantar, parazit 
vb. organizmaların vücuda girişini, 
çoğalmasını ve yayılmasını önleyen 
sistemdir. Bu sistem deri,solunum 
yolu, tükürük, gözyaşı,bağışıklık 
hücreleri, bunları yapan bezler, bazı 
hormonlar, kemik iliği, dalak,lenf dokusu 
ve beyaz kan hücrelerinden oluşur. 
Vücudumuza hastalık yapacak yabancı 
mikroorganizmalar girdiğinde bağışıklık 
h ü c r e l e r i  bunları yakalar ve yok 
e d e r . Bu hücrelerin 

zararlı canlıları 

algılamaları ve yok edebilme yetenekleri
kişinin bağışıklık sisteminin gücü ile
doğru orantılıdır.
Bağışıklık iki şekildedir.

Doğal bağışıklık : Genetik geçiş,
anne sütüyle geçen koruyucu maddeler
ve geçirilen enfeksiyonlarla kazanılan
bağışıklıktır. 

Kazanılmış bağışıklık: Çocuklara veya
risk gurubundaki kişilere (aşı, serum vb.)
dışarıdan verilen bazı maddelerle sağlanan
bağışıklıktır. Burada hastalık mikroplarının
ölü ya da zayıflatılmış şekilleri kişilere
verilerek bağışıklık sistemine bunlar
tanıtılır. Kompleks bir sistemle bağışıklık
hücreleri bu yabancı mikroorganizmaları
tanır, onları yok edecek mekanizmaları
geliştirir, bir sonraki karşılaşmada  ise
benzer mikroorganizmaları kolayca yok
eder.

İster doğal, ister kazanılmış bağışıklık
olsun, işlevini yapabilmesi için
vücudumuzun hormon, kan ve
bazı organlarının sağlıklı işleyiş
mekanizmalarına ihtiyacı  vardır. Bunun
için de stresten uzak kalmak, dengeli
ve düzenli  beslenmek, alkol ve sigara
tüketmemek ve  spor yapmak şarttır.  

Günümüzde sağlıklı ve güçlü bir bağışıklık
sistemi gereksinimlerinden  beslenme en
ileri çıkmaktadır. Vücutta enerji üretimi
sırasında ve  çevresel zararlı etkilerle
(hava kirliliği, sigara dumanı, egzoz
gazı, UV ışınları, radyasyon vb.)   serbest
radikaller oluşmaktadır. Kanserden
kalp hastalığına, bağışıklık sistemine
olumsuz etkisinden erken yaşlanmaya
kadar birçok sonucu beraberinde getiren
serbest radikal artışının önlenmesi ve yok
edilmesi antioksidan gıdalarla olmaktadır.

Bilinen en güçlü antioksidanlar A,C,E
vitaminleri ile selenyum ve çinkodur.
A vitamini, havuç, ıspanak, kabak, marul,
brokoli, karaciğer ve domateste bulunur.
Bağışıklık sistemine katkısı çok fazladır.
C vitamini, limon, portakal, çilek,

greyfurt, kivi, dolmalık biber, enginar, 
brokoli, fasulye, maydanoz, kuşburnu ve 
ahududunda vardır. Serbest radikallere 
karşı en güçlü silahtır.
E vitamini, ayçiçeği yağı, fındık,  zeytin 
yağı, badem, soya, ceviz ve fıstık 
çeşitlerinde bulunur. Kalp krizi riskini 
azaltır, kansere karşı da koruyucudur.

Çinko içeren besinler, karides, istiridye, 
balık, et, karaciğer, buğday tohumu, 
kabak çekirdeği, tahıllar, ceviz, badem, 
yumurtadır. Bağışıklık sisteminin güçlü 
olmasına yardımcıdır.
Selenyum içeren besinler, arpa, buğday, 
deniz ürünleri, et, karaciğer, pekmez, süt 
ve süt ürünleri, yumurta, tereyağı, mantar, 

soğan, tavuk eti ve brokoli bol miktarda 
selenyum ihtiva etmektedir. Selenyum 
çok güçlü bir antioksidandır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere 
karşı koruyucudur.

Sonuç olarak, basit bir grip 
enfeksiyonundan başlayarak kalp 
hastalıkları ve kanser hastalığına kadar 
uzanan geniş bir hastalık yelpazesi 
bağışıklık sistemi ile yakın ilişkidedir.

Görevimiz, çevremizdeki çocuk ve 
yaşlıların ilgili hastalıklarına karşı 
aşılanmalarını sağlamak, sağlıklı ve 
dengeli bir beslenme yanında antioksidan 
ve bağışıklığı arttırıcı gıda maddelerine 
yer vermek, stresten olabildiğince uzak 
durmak, alkol ve sigara kullanmamak ve 
spor yapmak olmalıdır.

Havaların değiştiği, kışı hissettiğimiz bu 
günlerde hastalıklardan uzak kalmanız 
dileğiyle,
           Dr. Alp Kızılsu 

Güçlü Bir
Bağışıklık Sistemi

Sağlık
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Hoşgeldin Bebek
Güncel

Muhammet Hamza Akmak
Burak Çağlayan
Güneş Yılmaz
Melis Duru Deliçay
Elif İbişoğlu
Şerife Coşkun
Batuhan Sevim
Aslı Çelik
Hümeyra Koçyiğit
Yasin Çetin
Anıl Hatipoğlu
Anıl Güler
Şükrü Can Şen
Cansunur Tara
Fatih Güneş
Ramazan Efe Elagöz
Yiğit Efe Aşik
Beyza Bayram
Efe Helvacı
Esila Baykan
Nehir Türk
Melisa Kıral
Behtiye Nur Özmen
Eslem Temiz
Ayşe Aybey
Ali Eymen Bircan
İrem Arıkan
Ceyhun Yıldız
Mert Sağlam
Yağmur Oğuz
Kerem Aybey
Koray Kurtulmuş
İlayda Hancı
Mehmet Emin Ertürk
Minel Ceylan
Azra Şentürk
Hümeyra İp
Meryem Azra Kara
Rabia Altın
Kaan Gem
Emre Akren
Ecrin Nur Yiğit
Hülya Aras
Yiğit Erdoğan
Fatmagül Toçu
Çınar Çetin
Necati Burak Vonal
Emir Türedi
Mete Akgün
Kerim Yusuf Oktay
Yusuf Akın
Eylül Sancaktutan
Serra Nur Birinci
Kaan Utku
Elisan Kalyoncu
Yüsra Uysal
Mustafa Yiğit Eratik
Anıl Yiğit Kızılboğa
Ali Polat Aydoğdu
Elifsu Yaşar
Hamza Uysal
Rabia Orbay
Şevval Dur
Ece Akpınar
Elif Deniz Parmaksız
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Baba
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Baba
Baba
Baba
Baba
Baba
Baba
Baba
Baba
Baba
Anne
Anne

Kemal Akmak
İkram Çağlayan
Kemal Yılmaz
Kazım Deliçay
Abdullah İbişoğlu
Ramazan Coşkun
Ali Osman Sevim
Ferudun Çelik
Murat Koçyiğit
Mustafa Çetin
Fatih Hatipoğlu
Kasım Güler
Okan Şen
Murat Tara
Nurullah Güneş
İrfan Elagöz
Vedat Aşik
Özcan Bayram
İsmail Helvacı
Ali Baykan
İsmail Türk
Ahmet Kıral
Erkan Özmen
Ethem Temiz
Aydemir Aybey
Şenol Bircan
Savaş Arıkan
Ömer Yıldız
Murat Sağlam
Nurullah Oğuz
Muharrem Aybey
Berkan Kurtulmuş
Birol Hancı
Metin Ertürk
Basri Ceylan
Fatih Şentürk
Fatih İp
Kenan Kara
Ahmet Altın
İlkay GemGemkay Glkay GeGemy
F didFerdi AkrenFeFerdi Akren
İsa YiğitYisa Yiğitİsa YiğitğiğğYiğitYiği
Selçuk Araslççuk Ak ukçuk A
Osman Erdoğansmman ErEasman Er
Fethi TopçuFeethi TopçpFethi Topçu
RRRıza ÇetiniRRız
Mutlu VonalMutlu VonalM
Mesut TürediiM
Tuncay Akgünn
Hakan Oktay
Tolga Akın

tananCevdet Sancaktuuta
Uğur Birinci
Cihan Utku

alyoncuAdem KalyoAdem Kalyon
Mehmet Uysalh
Serdar Eratik
Hakan Kızılboğa
İbrahim Aydoğdu
İrfan Yaşar
Serdar Uysal
İshak Orbay
Yasin Dur
Gönül Akpınar
Habibe Parmaksız
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Evlenen Çalışanlarımız
Gökhan Yılmaz Metod
Ömer Faruk Konukpay Kalıp Üretim
Cemil Eldeniz Enjeksiyon-1
Mustafa Koç Enjeksiyon-1
Emrah Özer Enjeksiyon-1
Mümün Ömer Enjeksiyon-1
Bayram Sağaslan Enjeksiyon-1
Reşat Erdem Küçük Enjeksiyon-1
Metin Mendi Enjeksiyon-1
İlker Ertürk Enjeksiyon-1
Bayram Durak Enjeksiyon-1
Özkan Karcı Enjeksiyon-2
Murat Subaşı Enjeksiyon-2
Fatih Delikanlı Enjeksiyon-3

Mustafa Avcu Makine Bakım
Suat Ertaş Makine Bakım
Hanife Özer Boyahane-1
Erdal Ulucan Metal Kaplama
Erkan Cuşan Extrüzyon
Zafer Serindere Gölcük İk
İrfan Karakaş Gölcük Montaj
Raşit Yarkın Gölcük Montaj
Müslim Şahin Gölcük Montaj
Mustafa Kızılkaya Gölcük Blowmounding
Ercüment Özçelik Gölcük Blowmounding
Kadir Peşin Sakarya Enjeksiyon
Rasim Öztürk Sakarya Enjeksiyon
Mutlu Akduman Sakarya Enjeksiyon

Güncel

Sudoku

2 5 7

3 7 8 4

8 9

2 8 9 1 6 5

1 4 5 3 8

5 3 2 8 9 1

9 5

7 4 3 6

3 1 8

Sudoku bazı karelerin rakamlarla 
doldurulması ile başlar. Doldurulan kare 
sayısı belli olmamakla birlikte zorluk 
derecesi arttıkça daha az olmakta.
Sudoku’nun mantığı kalan boş kareleri 1 
ile 9 arasındaki rakamlarla doldurmaktır. 
Bu rakamları yerleştirirken dikkat etmeniz
gerekenler:
1. Rakam o satırda sadece bir kez 
kullanılabilir. 
2. Rakam o sütunda sadece bir kez
kullanılabilir 
3. Rakam o bölgede (3x3’lük alan) 
sadece bir kez kullanılabilir. 
Başka bir deyişle her satır, her sütun 
ve her bölge (3x3’lük alan) 1 ile 9 
arasındaki rakamlardan sadece bir kere 
yerleştirilmesiyle doldurulmalıdır. 

Adı - Soyadı :
Bölümü :
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