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AYDA BİR YAYINLANIR

Yaza Merhaba!

BİZDEN HABERLER

• Kalite Yönetim Sistemi Danışmanımız Ali Naci 
Bayko'dan Köşe Yazısı

• Yazın Gözde Ürünleri

• Videolu tanıtımı ile ayın ürünü

Bu ayki sayımızda, yaz ayları için en çok tercih edilen ürünlerimiz ile 
ilgili tanıtımlar 1. sayfamızda, Kalite Danışmanımız Ali Naci 
Bayko'nun Setkim Günlükleri'ne özel kalite kontrole dair köşe yazısı 
2. sayfada sizleri bekliyor. Her ay olduğu gibi ayın ürününe ve
kullanım videosuna ise 3. sayfada erişebilirsiniz.

2022 AUTOMECHANIKA İSTANBUL'DAYIZ

Divortex Olarak Türkiye'nin Lider Uluslararası 
Otomotiv Endüstri Fuarı Automechanika 
Istanbul'dayız. 

Automechanika Istanbul 2-5 Haziran 2022 tarihleri 
arasında Tüyap Fuar Merkezi'nde yapılacak. Fuarda 
standımızı ziyaret edebilirsiniz.
Salon:12 Stand No:E135

Yaz Ayları İçin Önerilerimiz

Car Wash V2 Red Light/Fırçasız Renkli 
Araç Yıkama Şampuanı

Konsantre üründür. Tüm araç ve boya tiplerine 
uygundur. Her su sıcaklığı ve sertliğinde 
kullanılabilir. Tüm araçların dış yüzeyinin etkili, 
fırçaya süngere ihtiyaç olmadan köpürebilen 
alkalin esaslı bir temizleme ürünüdür. 
Ekonomiktir, enerji ve zaman tasarrufu sağlar.

Cam silecek sistemleri için  geliştirilmiş 
yüksek temizleme gücüne sahip cam 
suyudur. Araç cam ve farlarında oluşan trafik 
kirlerini etkili şekilde çözer ve 
temizler.Esansındaki çiçek kokusu ile aynı 
zamanda ferahlatıcı bir etki sunarken, 
polikarbonat cam, boya, far ve plastik 
malzemelerle de uyumlu yapıya sahiptir.

Şampuanlı ve Parfümlü Yazlık Cam Suyu

Lastik Parlatıcı 
Araç lastiklerini temizler. Uzun süreli kalıcı bir 
parlaklık sağlar. Paspas, kapı içi fitilleri ve 
diğer lastik parçalar olmak üzere, aracınızdaki 
tüm plastik yüzeylerde kullanılabilir.  
Uygulanan yüzeyin toz tutma ve kirlenme 
süresini geciktirir. Lastikleri kurumaya karşı 
korur. Anti statik özelliklidir. Lastiklere ıslak, 
siyah, parlak ve koyu bir görüntü verir. 

https://www.divortex.com.tr/arac-dis-yikama-urunleri-ve-cilalar-1/divortex-car-wash-v2-fircasiz-renkli-arac-yikama-sampuani
https://www.divortex.com.tr/arac-kis-bakim-urunleri-ve-cam-sulari/divortex-sampuanli-ve-parfumlu-yazlik-cam-suyu-1-lt
https://www.divortex.com.tr/lastik-parlatici-ve-jant-temizlik-urunleri/lastik-parlatici
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Setkim Kimya Kalite Danışmanımız Ali Naci Bayko, bültenimizde ki üçüncü 
köşe yazısında 'Takım Ruhu' ile ilgili yazdı.

ALİ NACİ BAYKO

KALİTE DANIŞMANI
ÜST YÖNETİMİN LİDERLİĞİNDE BİR 
TAKIM RUHU YARATMAK

Toplam Kalite Yönetim Sisteminin en 
önemli ilkelerinden biri de “Takım 
Çalışması”dır. Yani çalışma ortamında tüm 
üyeleri canlı tutmak için ortak bir ruh 
oluşturmanın adı “Bir Takım Ruhu” 
yaratmaktır. 
Takım Ruhu; kader birliği, iyi ve kötü günde 
yol arkadaşlığı, aynı duygu ve düşünceleri 
paylaşmak ve aynı felsefeye inanmak 
demektir. Birbirine inanmayan ve 
güvenmeyen takım çalışanlarından bir 
takım ruhunun ortaya çıkması beklenemez. 
Takım ruhu, aynı uyum içerisinde çalışan ve 
hedefe  kilitlenen bireylerden 
oluşmaktadır. Takım içinde her bireyin bir 
rolü ve amacı vardır. Takımın başarısı için 
tüm üyeler en iyi oldukları konularda 
sorumluluk alır, elinden gelen tüm 
fedakarlığı gösterir ve ortak başarıyı 
yakalarlarsa, bir takım ruhundan 
bahsedebiliriz. Bir takım ruhunun ortaya 
çıkması ve takım oyununun başarılı 
olabilmesi için empati, güven, sevgi, saygı, 
öz güven, adalet, disiplin, sorumluluk ve 
ahlak gibi kavramlara ihtiyaç vardır. Aynı 
amaç ve hedefe yürüyen ekip üyeleri, bu 
kavramların hepsini harmanlayıp gerekli 
sinerjiyi yakaladıklarında ortak başarı 
kaçınılmaz olur. Aynı hedefe kilitlenen
ve aynı frekansı yakalamış bireylerin 
takımlarını kimse mağlup edemez.
Takım ruhunun temelinde bireysel HIRS ve 
EGO yoktur. TAKIM ÇALIŞMASI ve BİZ 
vardır. Bir organizasyon içinde üst 
yönetimden başlayıp alt kademeye kadar 
çalışanlar “BEN” demeyi bırakıp “BİZ” 
demeye başladığı zaman, takım ruhu 
kendiliğinden oluşmaya başlamıştır. 
Bilinmeli ki, çalışanlar takımın başarısı için 
mücadele eder. Takım üyeleri, ortak 
değerleri paylaşan ve şirketinin başarısı için 
ortak hedeflere yürüyen kişilerden oluşur.

Organizasyon içinde sevk ve idarenin sağlıklı yürütülmesi için bir takım oyunu planlamasına ve 
bu planlamanın kuralına göre oynayabilecek takım oyuncularına ihtiyaç vardır. Planlamaya 
göre takım oyunu oynanmaz ise, sağlıklı ve verimli bir takım çalışması ortaya çıkmaz. Takım 
üyeleri arasında menfaat ve çıkar çatışması olmaz, olamaz, olmamalıdır…
Bireylerin özel hayatı ve/veya iş yaşamında ruh sağlığı için moral ve motivasyon çok önemlidir. 
Ruh sağlığı yerinde, mutlu ve huzurlu bireylerden sağlıklı takımlar ve daha verimli işler ortaya 
çıkar. Moral ve motivasyon insanları ve takım üyelerini zinde tutar, zorluklara karşı 
mücadeleci kılar ve pes etmemeyi öğretir. Moral ve motivasyon desteğinin sağlanmasında en 
büyük görev üst yönetim ile Takım Liderlerine düşmektedir. Günümüzde, çalışma hayatında 
sıkça vurgulanan, “Biz”, “Biz bir aileyiz” ve “Takım ruhu” gibi kavramlarının altı doldurulmalı, 
sözde değil özde olmalıdır. Bu kavramların altını doldurmak için tüm takım üyelerine büyük 
görevler düşmektedir. Yapılan uygulamalar ve alınan kararlar ile bu kavramların altı 
doldurulamaz ise, üyeler arasında bir motivasyon kaybı ve tek taraflı bir başarısızlık düşüncesi 
oluşur ki, takım ruhu bilinci tamamen yok edilebilir.
Takım Ruhu Oluşturmak için Gerekli İlkeler;
Çalışma hayatında başarı ve verimliliği yakalamak için yapılan takım çalışmaları sayesinde 
takım içi dayanışmayı artırmak, tüm üyelerin aktif katılımını sağlamak açısından oldukça 
önemlidir. Takım çalışmalarında ekip ruhunu yakalayabilmek için her bir üyenin istekli ve 
yetkin olduğu pozisyona getirilmesi gerekir. Aşağıdaki yöntemleri kullanarak organizasyon 
içinde takım olma bilincini oluşturabilir ve takım ruhunu yaratarak, takımın uyum içinde 
çalışmasını sağlayabilirsiniz. 
 Takım Lideri; her şeyden önce takım üyelerini ortak bir hedefe yönlendiren etkili bir Takım
Lideri’ne ihtiyaç vardır. Bu lider üst yönetimden biri olabileceği gibi, üyelerin kendi içinde
bağımsız ve kendi hür iradelerini kullanarak bir “Takım Lideri” seçebilmelidir. Takım Lideri, bir
yönetici rolüne soyunmadan, takımın bir üyesi olduğunu unutmamalıdır. Takım Lideri’nin
amacı; yönettiği takımı sürekli canlı tutmak ve üyelerin bu amaç doğrultusunda aynı frekans
ve aynı tempoda çalışmasını sağlamaktır. Takım ruhu sadece aynı hedefe yürümekle değil,
aynı frekansta olabilmekle yakalanır. Takım üyelerini aynı yönü gösterirken, hiçbirinin geride
kalmamasını sağlayan bir liderlik, birliktelik duygusunu besleyen, dayanışma ruhunu canlı
tutmaktır.
 Rol Üstlenme; takım içindeki üyelerin kendi yeteneklerine uygun bir rol üstlenmesi, ekip
ruhu oluşturmada en önemli adımdır. Özgün yetkinliklere sahip üyeler, çalışma ortamında
görev almak, istedikleri pozisyonu kendileri seçebilmelidir. Bir Takım Lideri yönetiminde
oluşturulan ekiplerde ise her üyeye karakteristik özelliklerine ve becerilerine göre bir rol
verilmesi uygun olacaktır. Örneğin, lider ruhlu kişiler projelerin
yönetiminde, takım oyuncuları organizasyon aşamasında, eleştirel kişiliğe sahip üyeler ise öz
denetim çalışmalarında daha başarılı olması beklenir.
 İletişim Kurma; takım üyelerinin kendilerini sosyal açıdan rahat ve güvende hissetmelerini
sağlamak, tüm üyelerin üzerinde çalıştıkları konuya ilişkin farklı yaklaşımlar sunarak işi
kolaylaştırmaları açısından önemlidir. Faaliyet konusunun belirlenmesinden iş bölümünün
yapılmasına, problem çözümünden rapor oluşturmaya kadar çalışmanın tüm basamaklarında
etkili bir iletişim kurmak; işin çok daha kısa sürede tamamlanmasını ve ekibin uyum içinde
çalışmasını sağlar.



AYIN ÜRÜNÜ

ÜRÜNLERİMİZLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN:
www.divortex.com.tr

2005 yılında kurulan Setkim Kimya, ‘global düşün, yerel davran’ ilkesiyle ilk 
günden itibaren istikrarlı ve yenilikçi adımlar atmıştır. 2005 yılında başlayan 
yolculuk, 2007 yılında ilk yerli araç bakım ve temizlik malzemeleri ve 2012 
yılında aeresol ve katkı ürünleri üretimine başlanması ile 2014’te 18 farklı 
ülkeye ihracat yapan dünya çapında bir kuruluş olmuştur. Aynı ivme 
korunarak 2018 yılında kurumsal Private Label ürün üretiminde pazar lideri 
konumuna erişmiştir. 2020 yılında Çin’de retail satış noktasının açılması ile 
başlangıç değerlerine ve ilkesine sadık kalıp, hem yurt içi hem yurt dışı 
başarılarını devam ettirerek günümüzde 53 ülkeye ihracat yapan sektör lideri 
olmuştur. 
Setkim, 2016 yılında alınan Reach ve Rosh gibi dünya çapında kabul gören bir 
çok üstün kalite belgeleriyle üretimlerine devam etmektedir.

Divortex Klima Fresh 
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 Rekabetin Olmadığı Huzurlu bir Çalışma Ortamı; takım çalışmasında ekip ruhunu oluşturabilmek için üyelerin stressiz
bir ortamda, huzur ve güven içinde çalışmalarını sağlamak gerekir. Özellikle profesyonel hayatta pek çok işveren,
çalışanlarını işe teşvik etmek için rekabetin gerekli olduğunu düşünmektedir. Oysa rekabetçi ortamlarda çalışanların
takım halinde hareket etmelerini sağlamak mümkün değildir. Bu nedenle üst yönetimin Takım Liderleri dahil tüm takım
üyelerini dayanışma içinde çalışmaya yönlendirmesi, pozitif teşviklerle çalışanları motive etmesi önemlidir.
 Bilgilendirme ve Paylaşım; takım içinde verimliliği sağlamak açısından büyük önem taşır. İş akışının nasıl
yürütüleceğini, kimin hangi alanda görev alacağını ve probleme yönelik çözüm alternatiflerinin belirlenmesinde
hedeflenen sonuç hakkında ekip üyelerinin açıkça bilgilendirilmesi gerekir.
 Teşvik ve Destekleme; takım ruhunu oluşturmak ve iş disiplini sağlamak için tüm çalışanların bir Takım Lideri
yönetiminde hareket etmesi en etkili yoldur. Fakat üst yönetimin sürekli baskıcı ve eleştirel bir yaklaşım sergilemesi
çalışanların kendi kabuğuna çekilmesine yol açacak, takım çalışması bilincini olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle Takım
Lideri’nin denetim rolünü takımla paylaşması, çalışanları teşvik edici ve destekleyici bir yönetim tarzını benimsemesi
gerekir.
 Birlikte Mücadele Etmek ve Keyif Almak; yapılan işi aynı zamanda neşe kaynağı haline
getirmek, takım ruhunun harcıdır. Birlikte eğlenebilen takımların enerjisi dışarı taşar. Birlikte neşelenmek, gülmek,
eğlenmek, zoru başarmak bir nevi enerji kaynağıdır. Bu enerji kaynağı,
takım üyelerinin ortaya koyacağı mücadelenin temel yakıtıdır.

Yaza 'Fresh' bir başlangıç yapmak ister misiniz?

4 farklı koku seçeneği ile DVX Klima Koku Giderici 
karşınızda! 
Taşıt aracı klima sistemlerinde ve araçlarının iç 
bölümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış hızlı ve 
hijyenik bir temizlik ürünüdür. Kaloriferin petek 
girişinden itibaren klima sistemini komple dezenfekte 
eder ve tüm kokuları yok eder. İçeriğindeki 
antibakteriyel gümüş iyonları kokuların yeniden 
oluşmasını engeller. Alerjik reaksiyonları önler ve hoş 
bir koku bırakır. Kullanım videosuna bu linke tıklayarak 
ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=R-9pgFvtQsE&feature=youtu.be

