Geçtiğimiz günlerde Kızılay Gebze Şubesi ile yapılan bir kan bağışı kampanyasına
biz de Koçak-Speedol olarak destek verdik.
Başta şirket yöneticileri olmak üzere tüm
çalışanlarımız kan bağışında bulundular.
Yönetim Kurulu Başkanımız Yusuf KOÇAK, “Toplumda bir damla kana ihtiyacı
olan bir çok insanımız var. Türk Kızılay’ının
başlatmış olduğu bu kampanyaya biz ve
personelimiz
katkıda bulunmak istedik.Her hangi
bir engeli olmayan bütün
vatandaşların
bu
konuda
duyarlı olmaya ve kampanyaya katılmaya çağırıyoruz”
dedi.
Fabrikamıza kadar gelerek kan bağışını
organize eden Kızılay çalışanlarına da teşekkürlerimizi bildiriyoruz.

Kan Vermenin Faydaları

•

Kemik iliğinin yağlanmasını önleyip,
kan yapımı canlı tutulur.
• Verilen kanın yerine, anında vücuttan genç hücreler dolaşımına katıldığı için, bağışçı daha dinç ve canlı
olur.
• Kandaki yüksek yağ oranı düşer.
• Kan bağışı kalp krizi ihtimalini %90
azaltır.
• Kan bağışlayan kişide baş ağrısı,
stres, yüksek tansiyon, yorgunluk
gibi rahatsızlıkların giderilmesinde
çok büyük katkısı olur.
• Kan bağışçısı her kan verdiğinde:
AIDS , Hepatit B , Hepatit C , Sifiliz
ve Kan grubu taramasından ücretsiz
olarak yararlanmış olur.
Trafik kazasında yaralanan bir kimsenin, kan uyuşmazlığı olan bir bebeğin,
kan bulunmazsa ölecek bir hastanın sizin verdiğiniz kanla kurtulmasının, size verdiği
manevi duygu ölçüsüzdür. Bağışınız çok insancıl ve onurlu bir davranıştır.
Sürekli ve düzenli kan bağışlayanlara: 10 bağışta Bronz Madalya, 25 bağışta Gümüş
Madalya, 35 bağışta Altın Madalya, 40 bağışta Plaket verilerek taltif edilir.
Kan bağışında bulunanlara KAN SİGORTA KARTI tahsis edilir. Bu kart gerçekleşmesini arzu etmediğimiz acil kan ihtiyaçlarında size ve soyadınızı taşıyan tüm yakınlarınıza tüm Kızılay Kan Merkezlerinden azami öncelikli kan alma ve sosyal güvencesi
olmayanlar için ücretsiz kan temin edilmede kullanılır.
Kan bağışı tecrübeli hekimlerimiz tarafından muayene edilerek gerçekleştirilir.
www.kizilay.org.tr’den alınmıştır.

İnşaat Sektörü Speedol Kullanıyor

İnşaat sektörüne yapı elemanları üretimi yapan Belde Beton, yıllardır Speedol Madeni Yağlarını tercih ediyor.
Belde Beton Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Cengiz Büyükgöz’ü ziyaret ederek üretim süreçleri ile ilgili bilgi aldık.
Cengiz Bey, üretiminiz ve ürünleriniz hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Belde Beton Elemanları İnşaat Ltd.
Şti. 1994 yılında grup firması olarak
kurulmuştur. Aslında 1989 yılında Belde Planlama Ltd. Şti. bünyesinde başlatılan beton elemanları imalatı, montajı, çevre güvenlik sistemleri üretimleri 1994 yılından itibaren Belde Beton
bünyesinde profosyonelleştirilerek yeni
açılımlara kavuşturulmuştur.
Bugün 70’i aşkın ürün ile alışılagelmiş üretim modellerinden, standartlara uygun TSE belgeli ürün üretim
modeline geçerek sektör içinde önemli
pazar payına ve konumuna ulaştık.
Belde Beton olarak beton parke, parke taşları, aşık taşı, diktörtgen
taş, çim taşı, küp taşı, antik taş, beton
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Hepimiz bu gururun bir parçasıyız
Sektörel Performans Değerlendirme
ödülüne layık görüldük.

Kocaeli Sanayi Odası öncülüğünde başlatılan “Sanayi Kuruluşları
Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu” TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirildi.
Verimlilik, istihdam, yenilikçilik ve markalaşma, finansal analiz, dış
ticaret, topluma katkı, çalışanların geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi
gibi 7 ana kriterde yapılan değerlendirmede “Petrol ve Sınai Gazlar sektörü” kategorisinde şirketimiz Koçak Petrol Ltd. Şti. ödüle layık görüldü.
Grand Yükseliş Otel’de gerçekleştirilen ödül töreni, Oda
Orkestrası’nın konseriyle başladı. Ardından açılış konuşmasını yapan
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Yılmaz Kanbak, ilk kez gerçekleştirilen
organizasyonu genele yayma ve geleneksel hale getirme niyetinde olduklarını söyledi. Kriz ortamında düzenlenen törenin şaşkınlık yaratmaması gerektiğini belirten Kanbak, “Krizde bu da nereden çıktı diye
düşünmeyin. Bizim amacımız krizleri fırsata dönüştürmek. Bu kriz nasıl olsa bitecek. Bu tören birçok firmamızın sektördeki yerlerini tam olarak görmelerine ve kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmalarına
vesile olacak. Böylece yol haritalarını daha rahat çıkarabilecekler” dedi.

bordür ve yol bordürü, drenaj
taşları, yağmur olukları, beton
boru, künk, muflu büzler, beton bacalar, beton çit direkleri,
beton panel gibi ürünleri üretiyoruz.
Yıllardır üretim süreçlerimizde ve üretim sonrasındaki
faaliyetlerimizde Speedol Madeni Yağlarını tercih ediyoruz.
Özellikle Speedol Kalıp yağlarını metal kalıplarımızda kullanıyoruz.

Suya dayanıklı olduğundan
beton kalıpların yağlanmasında
vazgeçemediğimiz bir yağdır.
Kalıp içinde ince bir film tabakası oluşturularak betonunun
kalıplara yapışmayı önlüyor ve
bizi kalıp temizleme zahmetinden kurtarıyor.
Bunun yanıda tüm araçlarımızda ve makinalarımızda da
güvenle Speedol ürünlerini kullanıyoruz.

Yusuf KOÇAK

Demiryollarının tercihi de Speedol

Speedol dostlarını bilgilendirmek için Koçak Basın ve
Halkla İlişkiler Bölümünde hazırlanmıştır. Ücretsizdir.

www.speedol.com.tr

Yılmaz KANBAK

Petrol ve Sınai Gazlar sektörü kategorisinde şirketimiz ödüle layık görüldü. Koçak
Petrol Genel Müdürü Yusuf KOÇAK, şirketi adına ödülünü Kocaeli Sanayi Odası
Başkanı Yılmaz KANBAK’tan aldı.

speedol@speedol.com.tr

Yapım: w w w. b u r a k t a n i t i m . c o m

Kan Bağışı Kampanyası
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TCDD bünyesindeki araç ve lokomotiflerde kullanılacak
madeni yağların ihalesini Koçak-Speedol kazandı. Özellikle
dizel ağır hizmet grubuna giren motor ve dişli yağları ve greslerin kullanıldığı araçlarda gösterdiği üstün performansı tercihte
önemli bir nokta olarak belirtiliyor. Bunun yanında ürün çeşiti
konusunda sunulan imkanlar TCDD tarafında kayde değer görülerek satış sözleşmesi imzalandı.

Hisarcıklıoğlu: Prangalarımızı çözün

Organizasyona katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasının konusu ise ekonomik kriz oldu. 360 oda ve borsa içerisinde
ilk kez böyle bir etkinliğe Kocaeli Sanayi Odası’nın soyunduğunu dile
getiren Hisarcıklıoğlu, birçok ilke imza atan Kocaeli Sanayi Odasını kutladı. “Ekonominin fotoğrafını açılan kapanan şirketlerden görebiliriz.
Türkiye genelinde yeni açılan şirket sayısı 45 binden 42 bine düşerken,
Kocaeli’nde 934’den, 938’e çıkmış. Bölgede inşaat sektörünün yüzde 13,
ana metalin yüzde 13, lojistik sektörlerinin ise % 8 üstünlüğü var. Yani
anlayacağınız Kocaeli’nde birinin ayağına diken batsa Türkiye’nin başı
ağrır. Kocaeli Türkiye’nin gözbebeği” diye konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu,
kriz ve alınabilecek tedbirlere dair sanayicileri şöyle uyardı:
“Her şeyden önce iş yapan bir insanın moralinin düzgün olması
lazım. Bu en üstten en alt kademeye kadar herkesin vazifesi. Ülkemiz
büyümeye muhtaç. Her yıl 700 bin kişinin iş bulması lazım. Bunu sağlayamazsak sosyal denge bozulur. Aslında bana kalırsa Türkiye’nin birinci
meselesi de bu, yani istihdam. Bunu yapmak için de moral lazım. Bu
yaşadığımız küresel sistemin ilk krizi. Gelişmiş ülkelerden gelişmekte
olan ülkelere doğru hızla yayılıyor. 38 ülke birbiri ardına tedbir paketi hazırladı. Avrupa ve OECD ülkeleri içinde tedbir almayan tek ülkeyiz. Türkiye’de sistemin çivisi çıkmış durumda. Anayasa, siyasi partiler
yasası, hukuk reformu hepsini birden yapmamız lazım, yapamazsak
geçmiş olsun bize. Sizlere öğüdüm, iş’ten artmaz, dişten artar. Zaman
panik yapma zamanı değil. Alacak verecek hesabınıza çok dikkat edin,
borçlanmayın. Krizden etkilenmeyen Güney ABD, Uzakdoğu, Afrika
gibi kendinize yeni pazarlar edinin. Aynı iş kolunda faaliyet gösteren
firmalar birleşin. Ortaklık kültürüne, kurumsallaşmaya, markalaşmaya
ve yenilikçiliğe önem verin.”

YENİ İHRACAT
MARKAMIZ: RANUNA

Koçak Petrol’ün yeni ihracat markası Ranuna, yurtdışında yeni pazarlara ulaşarak,
“Kaliteli Türk Malı” imajını yükseltmeye çalışıyor.
Küresel madeni yağ pazarında sesimizi
duyurma yolunda önemli adımlardan biri olduğuna inandığımız Ranuna’nın ilk sevkiyatı
kardeş ülke Azerbaycan’a yapıldı.
Koçak Petrol’ün sahip olduğu OEM onaylarına ek olarak Ranuna OEM belgeleri ile ilgili çalışmalarda sürmekte.
Bir kaç yıl öncesine dayanan Ranuna ürün
geliştirme faaliyetlerimize ek olarak 2008 yılı

MADENİ YAĞLAR İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZ

içerisinde markalaşma sürecine girdik. Bugün Ranuna ürün kalitesi, global ürünlerle
rekabet edecek duruma gelmiştir.
Satış hedeflerimizi ise özelikle küresel
ekonomik krizden daha az etkilenen ülkelere
doğru yöneltip, hedef pazarlardaki iklim ve
ekonomik şartlarına göre de ürün yelpazemizde değişilklikler
yapmaktayız.

Aysun AKBULUT / Satış Planlama Yönetmeni

• Motor yağı neden koyulaşarak kirli gibi görünür?
Motor yağının görevlerinden birisi de temizliktir. Kaliteli bir
motor yağı, içeriğinde ki
dağıtıcı ve deterjan katıkları
sayesinde motorda oluşan
kurum parçalarını dağıtarak
bünyesine alır, metal yüzeylere yapışmasını engeller.
Metal yüzeylere yapışanları
da deterjanla temizler. Bu
nedenle de motor yağı kirlenir. Dolayısıyla kirli görünen motor yağı, görevini iyi
yerine getiriyor demektir.
• Fren hidroliklerinde DOT3
ve DOT4 nedir? Ne farkları vardır?
DOT3 ve DOT4, higroskopik (havadan nem emme)
niteliği olan fren sıvısı özellikleridir. DOT3 ve DOT4’ün ayrı ayrı kaynama noktaları vardır.
DOT3 140°C’de, DOT4 ise 155°C’de kaynar. Bu nedenle DOT4
kullanması gereken araçlarda kesinlikle DOT3 kullanılmamalıdır.
• Dişli yağı ambalajları üzerinde görülen GL-4 veya GL-5 ne anlama gelir?
Her ikisi de dişli yağları için kullanılan API sınıflandırmasıdır. GL-5’te
aşırı basınç katığı daha fazladır ve
genellikle ağır çalışma koşullarında
kullanılır. Araç üreticisi tarafından
aksi belirtilmediği sürece GL-4 dişli
yağı tavsiye edilen yerlerde GL-5 kullanılmamalıdır. Çünkü GL-5’te bulunan aşırı basınç katığındaki kükürt, sarı metalleri aşındırır.

OEM BELGELERİ
OEM ve OEM Onayı ne demektir?
OEM, Original Equipment Manufacturer, yani “orjinal ürün üreticisi” anlamına gelmektedir. OEM belgesi
ise orijinal ürün üreticilerinin bizim ürünlerimizi test
ederek kendi ürettikleri ürünlerde kullanılabileceğine
dair vermiş oldukları onaydır. Dolayısı ile OEM belgesi
ürünün kalitesinin test edilip onaylandığını gösterir.

• Motor yağlarının cinsi ile yağ değişim km.si arasında bağlantı
var mıdır?
Araçların yağ değişim km.lerini sadece araç üreticileri belirler.
Bu nedenle, kullanım süresi araç üreticisinin tavsiyesi doğrultusunda belirlenmelidir. Sentetik yağların mineral yağlara oranla
çok daha dayanıklı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla kullanılan yağın sentetik veya mineral olması motor performansını ve korumasını doğrudan etkileyen bir faktördür. Ancak yağ değişim km.si
araç üreticilerinin onayı olmadan uzatıldığı takdirde, beklenen
performans ve koruma sağlanamayabilir.

Speedol’ün sahip olduğu OEM belgeleri:
Speedol MAN M 3275, VOLVO VDS 2, VOLVO VDS
3, Daimler MB 228.3, MTU Category 2, ZF ve VOITH
onaylarına sahiptir. Son olarak; uzun zamandır beklediğimiz onay çalışmalarımız tamamlanarak Speedol SHPD
Tirot 15W40, Speedol S UHPD 10W40 ve SPEEDOL
Semi Synth UHPD 10W40 ürünlerimiz RENAULT
TRUCKS ve MAN tarafından onaylanarak MAN 3277,
MAN 3275 ve RENAULT RLD/RLD-2/RXD onayları
ve bunlara ek olarak ATF Dextron II ürünü için MAN
339 Type V1/Z1 onayları OEM belgelerimiz arasına eklenmiştir. Ayrıca Speedol Ultra HDX 40 ürünümüzün
CATERPILLAR Amerika laboratuvarı’nda devam eden
analizleri de tamamlanarak ürünümüz CATERPİLLAR firmasının testlerinden başarıyla geçmiştir.

• Sabahları aracın zor çalışması motor yağıyla ilgili bir sorun
mudur?
Araçlar soğuk havalarda genellikle zor çalışırlar. Çok soğuk
havada kalınlaşan yağ, ilk çalışma anında motorun içinde rahat
dolaşamaz ve bu nedenle ilk çalışma anında sorun yaşanır. Özellikle soğuk hava koşullarında düşük viskoziteli (yani ince), kısmi
sentetik ya da tam sentetik yağlar kullanılmalıdır.

Yeni OEM belgelerimizi yakında alıyoruz.
OEM belgesi almak için yeni başvurularımız var. Dünyanın
önde gelen Orijinal Ekipman Üreticilerinin onayına sahip olan
SPEEDOL, markasını ve kalitesini tescillemek için onay başvurularına devam ediyor.

Hanife OLGUN / Kimya Müh.- Ürün Geliştirme Müd.

• İnce yağ motora zarar verir mi?
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, aracın motoruna uygun ve araç üreticisi tarafından tavsiye edilen yağın kullanılmasıdır. Kullanılan ince yağ sentetik içerikliyse motora zarar vermez.
Sentetik yağlar ince olmasına rağmen mineral yağlara göre çok
daha dayanıklıdır ve performansı yüksektir.

YENİ ÜRÜNLER
Koçak 1989 yılında başladığı yolda
emin adımlarla ilerliyor. Güçlü ve
eğitimli kadrosu, otomasyon üretim
tesisi, almış olduğu OEM onayları
ve yenilikçi bakışıyla kaliteden
ödün vermeden kendini sürekli
geliştiriyor ve yeniliyor.
Bizler de Koçak çalışanları olarak bu zincirin bir halŞengül ÇAKMAK / Üretim Müdürü
kası olmaktan gururluyuz…
Üretim
süreçlerimizde
çevre ve insan sağlığı bizim için ilk kural olarak belirlenmiş olup
kalite ve güveni müşteriye taşımak, kullanıcıların talebine kulak
vermek, pazarı yakından takip ederek ihtiyaç duyulan yeni ürün
talebini karşılamak gibi noktalara da büyük önem vermekteyiz.
Yeni Ürünlerimiz:
2008 yılı içerisinde geliştirdiğimiz bir çok ürün sektörde eksikliği hissedilen, tüketicinin ihtiyaç duyupta temininde zorlandığı
özel ürünlerdir..
Bunlardan bazıları…
Donmaz Kriko Yağı:
Kış aylarında araç kabinini kaldırılması sırasında kabin kriko yağının donması sürücülere zorluk
çıkartmaktadır. Bunun önüne geçmek için “Donmaz Kriko Yağı”nı
geliştirdik.
Semi Sentetik olan bu ürün ile
soğuk hava ve zorlu şartlarda krikonun hareket mekanizmasının
işlevini sorunsuz devam ettirerek,
kullanıcının en büyük problemini
ortadan kaldırmayı hedeflemektir .
TAXI 20W50 Semi-Sentetik:
Bu ürün grubunda yer alan bir çok kalemle kullanımda maksimum güç kazanmak ve kullanıcının mineral yağlara oranla daha
uzun kilometre kullanacağı uzun ömürlü yağ elde etmek hedeflenmiştir.
Otomotiv sektörünün geliştirdiği yeni motorlar, motor yağı
teknolojisini de ileriye
taşımaktadır. Buradan
hareketle yeni geliştirdiğimiz 20W50 SemiSentetik, madeni yağ
sektöründe ilk olma
özelliğine sahiptir.
LPG’li
araçlar
için, yüksek kaliteli baz yağlarla üstün
özellik içeren katıkların harmanlanmasıyla hazırlanmış dört
mevsim kullanılabilen
üstün kaliteli, çok dereceli semi-sentetik motor yağıdır.
Dizel ve benzinli araçlarda da üstün performans sağlar.
Özellikleri:
• Soğuk iklim koşullarında çabuk yağ dolaşımını sağlar.
• Motora kolay çalışma imkanı verir.
• Sıcak havalarda eksilmez, basıncı düşmez.
• Metal üzerinde film oluşturarak aşınmayı önler.
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var mıdır?
Araçların yağ değişim km.lerini sadece araç üreticileri belirler.
Bu nedenle, kullanım süresi araç üreticisinin tavsiyesi doğrultusunda belirlenmelidir. Sentetik yağların mineral yağlara oranla
çok daha dayanıklı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla kullanılan yağın sentetik veya mineral olması motor performansını ve korumasını doğrudan etkileyen bir faktördür. Ancak yağ değişim km.si
araç üreticilerinin onayı olmadan uzatıldığı takdirde, beklenen
performans ve koruma sağlanamayabilir.

Speedol’ün sahip olduğu OEM belgeleri:
Speedol MAN M 3275, VOLVO VDS 2, VOLVO VDS
3, Daimler MB 228.3, MTU Category 2, ZF ve VOITH
onaylarına sahiptir. Son olarak; uzun zamandır beklediğimiz onay çalışmalarımız tamamlanarak Speedol SHPD
Tirot 15W40, Speedol S UHPD 10W40 ve SPEEDOL
Semi Synth UHPD 10W40 ürünlerimiz RENAULT
TRUCKS ve MAN tarafından onaylanarak MAN 3277,
MAN 3275 ve RENAULT RLD/RLD-2/RXD onayları
ve bunlara ek olarak ATF Dextron II ürünü için MAN
339 Type V1/Z1 onayları OEM belgelerimiz arasına eklenmiştir. Ayrıca Speedol Ultra HDX 40 ürünümüzün
CATERPILLAR Amerika laboratuvarı’nda devam eden
analizleri de tamamlanarak ürünümüz CATERPİLLAR firmasının testlerinden başarıyla geçmiştir.

• Sabahları aracın zor çalışması motor yağıyla ilgili bir sorun
mudur?
Araçlar soğuk havalarda genellikle zor çalışırlar. Çok soğuk
havada kalınlaşan yağ, ilk çalışma anında motorun içinde rahat
dolaşamaz ve bu nedenle ilk çalışma anında sorun yaşanır. Özellikle soğuk hava koşullarında düşük viskoziteli (yani ince), kısmi
sentetik ya da tam sentetik yağlar kullanılmalıdır.

Yeni OEM belgelerimizi yakında alıyoruz.
OEM belgesi almak için yeni başvurularımız var. Dünyanın
önde gelen Orijinal Ekipman Üreticilerinin onayına sahip olan
SPEEDOL, markasını ve kalitesini tescillemek için onay başvurularına devam ediyor.

Hanife OLGUN / Kimya Müh.- Ürün Geliştirme Müd.

• İnce yağ motora zarar verir mi?
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, aracın motoruna uygun ve araç üreticisi tarafından tavsiye edilen yağın kullanılmasıdır. Kullanılan ince yağ sentetik içerikliyse motora zarar vermez.
Sentetik yağlar ince olmasına rağmen mineral yağlara göre çok
daha dayanıklıdır ve performansı yüksektir.

YENİ ÜRÜNLER
Koçak 1989 yılında başladığı yolda
emin adımlarla ilerliyor. Güçlü ve
eğitimli kadrosu, otomasyon üretim
tesisi, almış olduğu OEM onayları
ve yenilikçi bakışıyla kaliteden
ödün vermeden kendini sürekli
geliştiriyor ve yeniliyor.
Bizler de Koçak çalışanları olarak bu zincirin bir halŞengül ÇAKMAK / Üretim Müdürü
kası olmaktan gururluyuz…
Üretim
süreçlerimizde
çevre ve insan sağlığı bizim için ilk kural olarak belirlenmiş olup
kalite ve güveni müşteriye taşımak, kullanıcıların talebine kulak
vermek, pazarı yakından takip ederek ihtiyaç duyulan yeni ürün
talebini karşılamak gibi noktalara da büyük önem vermekteyiz.
Yeni Ürünlerimiz:
2008 yılı içerisinde geliştirdiğimiz bir çok ürün sektörde eksikliği hissedilen, tüketicinin ihtiyaç duyupta temininde zorlandığı
özel ürünlerdir..
Bunlardan bazıları…
Donmaz Kriko Yağı:
Kış aylarında araç kabinini kaldırılması sırasında kabin kriko yağının donması sürücülere zorluk
çıkartmaktadır. Bunun önüne geçmek için “Donmaz Kriko Yağı”nı
geliştirdik.
Semi Sentetik olan bu ürün ile
soğuk hava ve zorlu şartlarda krikonun hareket mekanizmasının
işlevini sorunsuz devam ettirerek,
kullanıcının en büyük problemini
ortadan kaldırmayı hedeflemektir .
TAXI 20W50 Semi-Sentetik:
Bu ürün grubunda yer alan bir çok kalemle kullanımda maksimum güç kazanmak ve kullanıcının mineral yağlara oranla daha
uzun kilometre kullanacağı uzun ömürlü yağ elde etmek hedeflenmiştir.
Otomotiv sektörünün geliştirdiği yeni motorlar, motor yağı
teknolojisini de ileriye
taşımaktadır. Buradan
hareketle yeni geliştirdiğimiz 20W50 SemiSentetik, madeni yağ
sektöründe ilk olma
özelliğine sahiptir.
LPG’li
araçlar
için, yüksek kaliteli baz yağlarla üstün
özellik içeren katıkların harmanlanmasıyla hazırlanmış dört
mevsim kullanılabilen
üstün kaliteli, çok dereceli semi-sentetik motor yağıdır.
Dizel ve benzinli araçlarda da üstün performans sağlar.
Özellikleri:
• Soğuk iklim koşullarında çabuk yağ dolaşımını sağlar.
• Motora kolay çalışma imkanı verir.
• Sıcak havalarda eksilmez, basıncı düşmez.
• Metal üzerinde film oluşturarak aşınmayı önler.

Geçtiğimiz günlerde Kızılay Gebze Şubesi ile yapılan bir kan bağışı kampanyasına
biz de Koçak-Speedol olarak destek verdik.
Başta şirket yöneticileri olmak üzere tüm
çalışanlarımız kan bağışında bulundular.
Yönetim Kurulu Başkanımız Yusuf KOÇAK, “Toplumda bir damla kana ihtiyacı
olan bir çok insanımız var. Türk Kızılay’ının
başlatmış olduğu bu kampanyaya biz ve
personelimiz
katkıda bulunmak istedik.Her hangi
bir engeli olmayan bütün
vatandaşların
bu
konuda
duyarlı olmaya ve kampanyaya katılmaya çağırıyoruz”
dedi.
Fabrikamıza kadar gelerek kan bağışını
organize eden Kızılay çalışanlarına da teşekkürlerimizi bildiriyoruz.

Kan Vermenin Faydaları

•

Kemik iliğinin yağlanmasını önleyip,
kan yapımı canlı tutulur.
• Verilen kanın yerine, anında vücuttan genç hücreler dolaşımına katıldığı için, bağışçı daha dinç ve canlı
olur.
• Kandaki yüksek yağ oranı düşer.
• Kan bağışı kalp krizi ihtimalini %90
azaltır.
• Kan bağışlayan kişide baş ağrısı,
stres, yüksek tansiyon, yorgunluk
gibi rahatsızlıkların giderilmesinde
çok büyük katkısı olur.
• Kan bağışçısı her kan verdiğinde:
AIDS , Hepatit B , Hepatit C , Sifiliz
ve Kan grubu taramasından ücretsiz
olarak yararlanmış olur.
Trafik kazasında yaralanan bir kimsenin, kan uyuşmazlığı olan bir bebeğin,
kan bulunmazsa ölecek bir hastanın sizin verdiğiniz kanla kurtulmasının, size verdiği
manevi duygu ölçüsüzdür. Bağışınız çok insancıl ve onurlu bir davranıştır.
Sürekli ve düzenli kan bağışlayanlara: 10 bağışta Bronz Madalya, 25 bağışta Gümüş
Madalya, 35 bağışta Altın Madalya, 40 bağışta Plaket verilerek taltif edilir.
Kan bağışında bulunanlara KAN SİGORTA KARTI tahsis edilir. Bu kart gerçekleşmesini arzu etmediğimiz acil kan ihtiyaçlarında size ve soyadınızı taşıyan tüm yakınlarınıza tüm Kızılay Kan Merkezlerinden azami öncelikli kan alma ve sosyal güvencesi
olmayanlar için ücretsiz kan temin edilmede kullanılır.
Kan bağışı tecrübeli hekimlerimiz tarafından muayene edilerek gerçekleştirilir.
www.kizilay.org.tr’den alınmıştır.

İnşaat Sektörü Speedol Kullanıyor

İnşaat sektörüne yapı elemanları üretimi yapan Belde Beton, yıllardır Speedol Madeni Yağlarını tercih ediyor.
Belde Beton Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Cengiz Büyükgöz’ü ziyaret ederek üretim süreçleri ile ilgili bilgi aldık.
Cengiz Bey, üretiminiz ve ürünleriniz hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Belde Beton Elemanları İnşaat Ltd.
Şti. 1994 yılında grup firması olarak
kurulmuştur. Aslında 1989 yılında Belde Planlama Ltd. Şti. bünyesinde başlatılan beton elemanları imalatı, montajı, çevre güvenlik sistemleri üretimleri 1994 yılından itibaren Belde Beton
bünyesinde profosyonelleştirilerek yeni
açılımlara kavuşturulmuştur.
Bugün 70’i aşkın ürün ile alışılagelmiş üretim modellerinden, standartlara uygun TSE belgeli ürün üretim
modeline geçerek sektör içinde önemli
pazar payına ve konumuna ulaştık.
Belde Beton olarak beton parke, parke taşları, aşık taşı, diktörtgen
taş, çim taşı, küp taşı, antik taş, beton
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Hepimiz bu gururun bir parçasıyız
Sektörel Performans Değerlendirme
ödülüne layık görüldük.

Kocaeli Sanayi Odası öncülüğünde başlatılan “Sanayi Kuruluşları
Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu” TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirildi.
Verimlilik, istihdam, yenilikçilik ve markalaşma, finansal analiz, dış
ticaret, topluma katkı, çalışanların geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi
gibi 7 ana kriterde yapılan değerlendirmede “Petrol ve Sınai Gazlar sektörü” kategorisinde şirketimiz Koçak Petrol Ltd. Şti. ödüle layık görüldü.
Grand Yükseliş Otel’de gerçekleştirilen ödül töreni, Oda
Orkestrası’nın konseriyle başladı. Ardından açılış konuşmasını yapan
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Yılmaz Kanbak, ilk kez gerçekleştirilen
organizasyonu genele yayma ve geleneksel hale getirme niyetinde olduklarını söyledi. Kriz ortamında düzenlenen törenin şaşkınlık yaratmaması gerektiğini belirten Kanbak, “Krizde bu da nereden çıktı diye
düşünmeyin. Bizim amacımız krizleri fırsata dönüştürmek. Bu kriz nasıl olsa bitecek. Bu tören birçok firmamızın sektördeki yerlerini tam olarak görmelerine ve kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmalarına
vesile olacak. Böylece yol haritalarını daha rahat çıkarabilecekler” dedi.

bordür ve yol bordürü, drenaj
taşları, yağmur olukları, beton
boru, künk, muflu büzler, beton bacalar, beton çit direkleri,
beton panel gibi ürünleri üretiyoruz.
Yıllardır üretim süreçlerimizde ve üretim sonrasındaki
faaliyetlerimizde Speedol Madeni Yağlarını tercih ediyoruz.
Özellikle Speedol Kalıp yağlarını metal kalıplarımızda kullanıyoruz.

Suya dayanıklı olduğundan
beton kalıpların yağlanmasında
vazgeçemediğimiz bir yağdır.
Kalıp içinde ince bir film tabakası oluşturularak betonunun
kalıplara yapışmayı önlüyor ve
bizi kalıp temizleme zahmetinden kurtarıyor.
Bunun yanıda tüm araçlarımızda ve makinalarımızda da
güvenle Speedol ürünlerini kullanıyoruz.

Yusuf KOÇAK

Demiryollarının tercihi de Speedol

Speedol dostlarını bilgilendirmek için Koçak Basın ve
Halkla İlişkiler Bölümünde hazırlanmıştır. Ücretsizdir.

www.speedol.com.tr

Yılmaz KANBAK

Petrol ve Sınai Gazlar sektörü kategorisinde şirketimiz ödüle layık görüldü. Koçak
Petrol Genel Müdürü Yusuf KOÇAK, şirketi adına ödülünü Kocaeli Sanayi Odası
Başkanı Yılmaz KANBAK’tan aldı.

speedol@speedol.com.tr

Yapım: w w w. b u r a k t a n i t i m . c o m

Kan Bağışı Kampanyası
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TCDD bünyesindeki araç ve lokomotiflerde kullanılacak
madeni yağların ihalesini Koçak-Speedol kazandı. Özellikle
dizel ağır hizmet grubuna giren motor ve dişli yağları ve greslerin kullanıldığı araçlarda gösterdiği üstün performansı tercihte
önemli bir nokta olarak belirtiliyor. Bunun yanında ürün çeşiti
konusunda sunulan imkanlar TCDD tarafında kayde değer görülerek satış sözleşmesi imzalandı.

Hisarcıklıoğlu: Prangalarımızı çözün

Organizasyona katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasının konusu ise ekonomik kriz oldu. 360 oda ve borsa içerisinde
ilk kez böyle bir etkinliğe Kocaeli Sanayi Odası’nın soyunduğunu dile
getiren Hisarcıklıoğlu, birçok ilke imza atan Kocaeli Sanayi Odasını kutladı. “Ekonominin fotoğrafını açılan kapanan şirketlerden görebiliriz.
Türkiye genelinde yeni açılan şirket sayısı 45 binden 42 bine düşerken,
Kocaeli’nde 934’den, 938’e çıkmış. Bölgede inşaat sektörünün yüzde 13,
ana metalin yüzde 13, lojistik sektörlerinin ise % 8 üstünlüğü var. Yani
anlayacağınız Kocaeli’nde birinin ayağına diken batsa Türkiye’nin başı
ağrır. Kocaeli Türkiye’nin gözbebeği” diye konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu,
kriz ve alınabilecek tedbirlere dair sanayicileri şöyle uyardı:
“Her şeyden önce iş yapan bir insanın moralinin düzgün olması
lazım. Bu en üstten en alt kademeye kadar herkesin vazifesi. Ülkemiz
büyümeye muhtaç. Her yıl 700 bin kişinin iş bulması lazım. Bunu sağlayamazsak sosyal denge bozulur. Aslında bana kalırsa Türkiye’nin birinci
meselesi de bu, yani istihdam. Bunu yapmak için de moral lazım. Bu
yaşadığımız küresel sistemin ilk krizi. Gelişmiş ülkelerden gelişmekte
olan ülkelere doğru hızla yayılıyor. 38 ülke birbiri ardına tedbir paketi hazırladı. Avrupa ve OECD ülkeleri içinde tedbir almayan tek ülkeyiz. Türkiye’de sistemin çivisi çıkmış durumda. Anayasa, siyasi partiler
yasası, hukuk reformu hepsini birden yapmamız lazım, yapamazsak
geçmiş olsun bize. Sizlere öğüdüm, iş’ten artmaz, dişten artar. Zaman
panik yapma zamanı değil. Alacak verecek hesabınıza çok dikkat edin,
borçlanmayın. Krizden etkilenmeyen Güney ABD, Uzakdoğu, Afrika
gibi kendinize yeni pazarlar edinin. Aynı iş kolunda faaliyet gösteren
firmalar birleşin. Ortaklık kültürüne, kurumsallaşmaya, markalaşmaya
ve yenilikçiliğe önem verin.”

