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Değerli Dostlarım,
Kıymetli Okurlarımız,

Dünyanın en güzel şeyi hayatınızın yarısından bile fazlasını 
adadığınız eserinizin gün yüzüne çıktığı ve herkesçe başarılı ol-
duğunun kabul edildiğini görmenizdir. Bolca gurur vardır için-
de, bolca uykusuzluk, yorgunluk, heyecan ve bazen korku… Çok 
zaman hayatınızın başka tarafından çalmak zorunda kaldığınız 
ve içinde sizin olamadığınız anılar vardır. Gün geçer iki kişiyle 
yola çıkılan oluşumda 1200 aile üyesi, 8 şirket ile ne doğru bir 
yolda yürüdüğünüzü tüm damarlarınızda hissedersiniz. Dönüp 
baktığınızda keşke demiyorsanız olduğunuz yerde mutlusunuz 
demektir. Ne büyük şans ki bana 45 yıl önceye dönsen “Neyi 
değiştirirdin” deseler “Hiçbir şeye dokunmazdım” derdim.

45 yıl dile kolay… Bir ömrü geçirdik hayalimizin peşinden ko-
şarken. İlk göz ağrım, ilk çocuğumdu Can Alüminyum… Bugün 
bize güç veren her şey Kent Meydanı’ndaki o dükkanda şekil-
lendi. İnanmaktan, çalışmaktan hiç vazgeçmediğimiz o zaman-
ların hayaliydi bugünler… Bugün kendi çocuklarım da dahil 
gençlere en büyük tavsiyem hayallerini asla bırakmamaları ve 
bunun için çok çalışmaları… Aslında sadece iş değil, hayatta bir 
şeyi başarmanın tek yolu da bunlardan geçiyor. 

Bugünler, şirketimiz için de artık farklı defterlerin açıldığı 
dönemler. Oğlum Yalçın Yeşilova’nın ve kızım Yasemin Yeşilo-
va’nın işe dört elle sarıldığı; tüm donanımlarıyla yapılanı gü-
nün şartlarına ustalıkla dönüştürdükleri bir dönem. İşleri eski-
sinden daha zor biliyorum, artık rekabet unsurları her anlamda 
zorlu. Biliyorum ki bizim kodlarımızda zoru sevmek vardır. Her 
şartta hem çocuklarıma hem de profesyonel yönetim takımı-
mıza güvenim sonsuz. Biz bir resim çizdik, ürettik, büyüttük 
şimdi onlar bu resmi tüm dünyayla paylaşarak geliştiriyorlar.

Yeşilova Holding’in bugünkü konumuna ulaşmasına katkı 
sağlayan tüm dostlarımıza, paydaşlarımıza ve bu başarının 
arkasında yer alan çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum.  Geçmişimizde başarılarla dolu, gurur ve onur du-
yacağımız bir 45 yılı geride bıraktık ama bilinmesini isterim ki 
bu yalnızca bir başlangıç... 

Hep birlikte başarılarla dolu nice yıllara…

Dear Friends, 
Our Dear Readers,

The most beautiful thing in the world is the moment when you 
see your masterpiece comes out and is accepted by everyone 
as successful. There are proud moments, many sleepless nigh-
ts, fatigue, excitement and sometimes fear in this masterpiece. 
When day goes by, you feel in all your veins that you have 
been walking on the right path with 1200 family member and 
8 companies even though you started this journey just with 
two people. When you look back and don’t regret anything, it 
means that you are happy where you are. Lucky me, if someo-
ne asks me if I wanted to change anything from 45 years ago, I 
would reply: “Not even one thing.”.

Easier said than done, we have had 45 years... We have spent a 
lifetime while chasing our dreams. My first child, Can Aluminum... 
Everything that empowers us today was formed in that store 
in Kent Meydanı. Today is a result of those times that we never 
stopped working and dreaming... My greatest advice to youth, inc-
luding my own children, is never giving up on their dreams and 
working hard for it... In fact, not just in business life, also in daily 
life these advices are significant for achieving your goals. 

These are the days when different periods start for our company. 
It’s a time when my son Yalçın Yeşilova and my daughter Yasemin 
Yeşilova works for our company wholeheartedly and expertly 
transform what was done into current conditions with all their 
experience. I know that their work is getting tough, now that the 
factors of competition are more challenging in every way. I know 
that’s in our code, we love challenges. In any case, I have absolute 
confidence in my children and our professional management 
team. We drew a picture, produced it, grew it and now they are 
developing this picture by sharing it with the world.

I would like to thank all our friends and stakeholders who have 
contributed to Yesilova Group to reach its current position and 
colleagues behind this success.  We have left behind 45 years 
of success, pride and honor in our past and I would like it to be 
know that this is the only beginning. 

To many years full of success.

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı - Yeşilova Group Chairman
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Sevgili Çalışma Arkadaşlarım,
Değerli paydaşlarımız,

Bir hayali paylaşmaktan daha güzeli o hayalin temellerini 
atarken toprağıyla, kazmasıyla, küreğiyle o hayalin içinde to-
humlarla bir olabilmektir. Ne mutlu ki biz o hayali kuran, o 
tohumu büyüteceğimiz havayı koklayan, suya dokunan yeri 
geldiğinde suyun da çamurun da içine girebilen bir ekiple ile-
tişim yapıyoruz.

‘İletişimi etkin kullanabilenler, kendilerinin dünya deneyim-
leri ve dünyanın onlar üzerindeki deneyimlerini değiştirebilir’ 
diyor George Shinn. Bizler de her birimizin dünya ile ilgili de-
neyimlerine değer katmak üzerine yola çıktık. Karşılıklı pay-
laşımlarla büyüttük heyecanımızı… Bir kurumun çalışanları 
değil, bir ailenin üyeleri olduk bu süreçte. 

45 yılın kültürünü taşıyan bir şirketin değerlerine dokunduk. 
Hiç yılmadan anlattık, hiç yılmadan dinledik bu duygudaş-
lıkta. İşte bizim iletişim stratejimiz de bu çerçevede oluştu. 
Mutluluk dağıtmak istedik çünkü biliyoruz ki; mutluluk se-
çilebilir, mutluluk paylaşılabilir, mutluluk güçlendirir insanı. 
Sonuçta da her ne yaptıysak o tarifin içine mutluluğu kattık. 

Bu yıl hayata geçen ‘Ümitalan Yardımlaşma Etkinliği’nde bir 
çocuğumuz mektubunda: ‘Sevgi olmadan, yardımlaşma olma-
dan insan bu dünyada yaşayamaz’ demişti. Ne de güzel söyle-
mişti, insan olmanın sevgi ve yardımlaşmadan geçtiğini öğre-
necek kadar olgun kalbiyle… Bizler de yıl boyu hayata geçen ve 
tüm çalışma arkadaşlarımızın emeği olan projelerimizle mut-
luluğumuzu başkalarına da bulaştırmanın sevincini yaşadık. 

Ve yeni sayımız… Dergimizin bu sayısında Yeşilova Holding’in 
45 yılına ışık tutan hikayesini, bir ‘Ar-Ge Merkezi’ nasıl haya-
ta geçer sorusunun cevabını, kurumların DNA’sına ışık tutan 
analizleri ve bir kurumda 25 yılı geçirmenin nasıl bir duygu 
olduğunu mercek altına aldık ve elinizdeki keyifli dergi ortaya 
çıktı. 

Nice 45 yıllara ışık olması dileğiyle.

Doğum günün kutlu olsun Yeşilova…

Dear Colleagues,
Dear partners,

The only thing better than sharing a dream is to be in that dre-
am with the seeds among soil, shovel and pickaxe while laying 
its foundation. Fortunately, we are communicating with a team 
who dreams, sniffs the air that we grow that seed in, touches 
the water and even can get into the mud and water.

‘Those who can use communication effectively can change 
their own world experiences and the world’s experiences on 
themselves’ says Georhe Shinn. We set out to add value to each 
and every one of our world experinces. We grew our excitement 
through mutual sharing... We became members of a family, not 
employees of an institution. 

We touched the values of a company that had 45 years of 
culture. We talked about it, we listened to it without being 
intimidated. That’s how our understanding of communication 
formed. We wanted to spread happiness because we know 
that happiness is a choice, it can be shared and it empowers 
people. In the end, whatever we did, we added happiness to 
that recipe.

In the Ümitalan Solidarity Activity that was held this year, 
one of our kids wrote in her letter: “Without love and solida-
rity, a human cannot survive in this world.” How true she said, 
with her heart mature enough to know that being a human 
is about love and solidarity. We also had the joy of spreading 
our happiness to others during the whole year, thanks to the 
projects for which all of our colleagues made an effort.

And our new issue… In this issue of our magazine; we scru-
tinized the 45-year story of Yeşilova Holding, the answer to 
the question “how an R&D department is established?”, the 
analyses that light the way for the DNAs of the institutions,  
and what kind of a feeling it is to have 25 years in a company. 
This is how this joyous issue of the magazine came out.

I hope that this light never fades away.

Happy Birthday Yeşilova ...

Yeşilova Canlı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Yeşilova Canlı Managing Editor
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çok sonra anladım. Aynı sene içinde bir 
sabah uyandığımızda babam “Gel bakalım 
benimle seninle bir yere gideceğiz” dedi. 
Sabah saat 8’de beni Gazcılar Caddesi’nin 
girişinde küçük, bir kişinin çalıştığı alü-
minyum profil satan bir yere getirdi. Zeki 
Can’ın sahibi olduğu 70 metrekarelik bir 
dükkandı burası. Ben oraya neden gitti-
ğimizi düşünürken babam, Zeki Bey’e ‘Eti 
de senin, kemiği de senin’ diyerek beni 
teslim etti. Elbette şaşkınlığımı atama-
mıştım o an; çünkü o sene Akademi 3. sı-
nıfa başlamıştım. Babam gittikten sonra 
anlaşıldı ki ben oraya tezgahtar olarak 
getirilmişim. Zeki Amca asker emeklisi 
olan son derece disiplinli, sert bir adam-
dı. Onun yanında tezgahtar, kâtip, çaycı 
olarak yani o günün kültüründe her işi 
yapan bir çırak olarak çalışmaya başla-
dım. Bu sebeple de okul hayatımı akşam 
derslerine devam ederek tamamladım. 
Okula giden, aralarda gezen tozan biriy-
ken; bir anda sabah 8’de iş başı yapıp ak-
şama kadar çalışan, akşamları da dersle-
rine odaklanan biri olmuştum. 

Önce toprağa bir tohum düştü; genç bir adamın başarabileceğine olan inancıydı gücü. Arkasından tohum kök saldı 
toprakta, adı daha iyisini yapmayı istemenin körüklediği dinmez merak duygusuydu. Toprakta ilk filiz baş gösterdi 

sonra; adı güvendi, hem özüne hem sözüne güvenildi. O filizin dalları her sene biraz daha büyüdü, bugün 45. yılında 
ilk günden bu yana kaybolmayan heyecan, prensip ve özeniyle yoluna devam ediyor. Yeşilova Holding’in ilk günün-
den başlayarak bugüne ışık tutan hikayesini hem kurucumuz Ali İhsan Yeşilova’dan hem de bu yolculuk boyunca 

kendisine her daim huzurla eşlik eden aile üyelerinden dinledik.

First a seed fell into the ground; his strength was his belief in a young man who could achieve. After that, the seed rooted in 
the soil, his name was an unstoppable sense of curiosity that fueled by desiring to do better. Then the first sprout appeared in 
the soul; his name was trust; his essence and word were trusted.  The branches of that sprout have grown a little bigger every 

year, today in his 45th year he is carrying on the path with his excitement, principle and attention which have not been lost 
since the first day. Starting from the first day of Yeşilova Holding, we heard the story that sheds light on today both from our 

founder Ali İhsan Yeşilova and from the family members who accompanied him peacefully during this journey.

“Her şey ‘Eti senin, 
kemiği de senin’ ile

başladı.”

T H E  S T O R Y  O F  Y E Ş I L O VA

Şirketlerimizin de temelini oluşturan 
Can Alüminyum’un kuruluş süreci-
ni sizden dinleyebilir miyiz? Yeşilova 
Holding’in kurucusu Ali İhsan Yeşilova 
bugüne nasıl ulaştı?
Kestel’e bağlı Kozluören Köyü’nde doğ-
dum, ilkokul, ortaokul ve liseyi Bursa’da 
bitirdim. Hayalim o dönemlerde hu-
kukçu olmaktı ancak Bursa Ticaret Li-
sesi’nde okuyordum ve o yıl sistemdeki 
değişiklik hayalimi gerçekleştirmemde 
engeldi.  Dolayısıyla ben de fark ders-
leri vererek aynı anda Erkek Lisesi’ni de 
bitirip hayalim olan Hukuk Fakültesi’ni 
kazandım. Tabii hayattaki her şeyi o dö-
nemin şartlarına göre değerlendirmek 
gerekiyor. Öğrenciler arasında kaosun 
hakim olduğu bir zaman dilimiydi, o 
sebeple babamın yönlendirmesiyle Bur-
sa’da yeni kurulan İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi’ne 1972 yılında kayıt 
yaptırdım. O dönem Bursa Ticaret Li-
sesi’nde öğrencilerin disiplin anlayışı 
ve öğretmenlerimizin donanımı ile çok 
iyi bir eğitim gördüm. Akademi’nin ilk 
senesini başarıyla bitirdikten sonra 
ikinci yıl gençliğin de verdiği heyecan-
la biraz rehavete kapılmış olacağım ki 
dersleri aksatmaya başladım. Babam da 
beni yakından takip eden biri olarak bu 
rehavetimi gözlemliyormuş, ben bunu 

Can we hear from you the establishment pro-
cess of Can Aluminum, which forms the basis 
of our companies? How did Ali İhsan Yeşilova, 
the founder of Yeşilova Group, reach today?
I was born in Kozluören Village in Kestel and 
completed primary school, secondary school 
and high school in Bursa. At that time, my 
wish was to become a jurist, but I was study-
ing at Bursa Commercial High School and a 
change that was occurred in the system was 
blocking me to reach my wish. Therefore, I 
completed Bursa Boys’ High School at the 
same time while taking different courses. Af-
ter that, I had a chance to get into Faculty of 
Law. Of course, we must evaluate everything 
according to the conditions of that time. In 
that period, there were a dominant chaos 
among students, for this reason I enrolled at 
the newly established Economic and Com-
mercial Sciences Academy in Bursa at that 
time under the guidance of my father in 1972. 
At that time, I had a very good education at 
the Bursa Commercial High School with the 
discipline understanding of the students 
and the qualification of our teachers. After 
successfully completing the first year of the 
academy, I was caught up in a little bit of 
languor by the excitement of youth, I started 
to become careless about my classes. My 
father, as someone who's been following 
me closely, was observing my languor, and 
I found that out a long time later. When we 
woke up one morning in the same year, my 

father said, "Come with me and we will go 
somewhere together." At 8 in the morning, 
he brought me to a small, aluminum pro-
file-selling place at the entrance of Gazcılar 
Avenue, where one person was working. 
This was a 70-square-meter shop owned by 
Zeki Can. While I was thinking about why 
we were  there, my father handed me over 
to Mr. Zeki saying ‘Don't spare the rod, now 
he is at your command’. Of course, I couldn't 
help but wonder, because that was the year I 
started third grade at the Academy. After my 
father left, it became clear that I was brought 
there as a clerk. Uncle Zeki was a highly 
disciplined, thought man as a retired soldier. 
I started working for him as a clerk, scribe, 
tea maker and an apprentice who did all the 
work in the culture of that time. 

I was still continuing my education but I 
had to attend evening classes. I used to be a 
person who went to school and wandered in 
between breaks; then I suddenly became a 
person who started work at 8 in the morning 
and worked until the evening and focused on 
lessons after the shift. 

Çok yoğun da bir iş temposu yoktu o 
zamanlarda, alüminyum bugünkü ka-
dar yoğun kullanılmıyordu. Bu süreçte 
günde en  fazla 3 – 4 tane müşteri geli-
yordu dükkana.  Ben bir süre sonra üze-
rimdeki şaşkınlığı atarak, işlere dört 
elle sarıldım. Telefona bakıyordum, 
yerleri süpürüyordum, sabah dükkanı 
açıyordum, defterleri tutuyordum, pat-
ronun arabasını yıkıyordum. Çalışma 
azmim rahmetli Zeki Can’ın çok hoşu-
na gitmiş olacak ki o senenin sonuna 
doğru beni bir gün çağırdı ve “Oğlum 

sen ilerde başarılı bir adam olacak-
sın, görevlerini iyi yapıyorsun, seni 
çok beğeniyorum. Ben bu işi yapamı-
yorum asker emeklisiyim, git babanla 
konuş burayı sana devredeyim” dedi. 
Babamla konuşup onun da olurunu 
alınca aylık taksitlerle anlaşarak 1 Ocak 
1975’te mağazayı devraldık. İlk işim 
‘Can Alüminyum Ticareti, Zeki Can’ 
yazan tabelayı ‘Can Alüminyum Tica-
reti Ali İhsan Yeşilova’ olarak değiş-
tirmek oldu. İsmimi o tabelada görmek 
çok farklı bir histi hala tam kelimelere 
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started to sell aluminum, which was sold by 
meters and very primitive methods until that 
day, by weight with the scales that I bought 
from İstanbul. Even this simple change has 
had a serious impact on the market. Because 
when I started selling in this way, prices in 
the market got 15-20%  cheaper and my busi-
ness started to become more active. Knowing 
that their profiles were of high quality, I 
bought a dealership from Aksan Aluminum, 
which made a bigger impact. Then, with the 
development of the industry in Bursa, dif-
ferent demands began to emerge. In order to 
keep a close eye on this change, I would often 
go to the Bursa Union Warehouse and look 
at the goods from that came from İstanbul to 
Bursa. As a result of these visits, I observed 
that the aluminum plate market in Bursa was 
slowly starting to form and I started the first 
plate sale in Bursa by building a small shelf.  
Again in my observations in the warehouse, 
I saw that aluminum curtain rails were sold 
in Bursa gradually. I was aware that I needed 
to bring diversity to my product line, and I 
added curtain rails. Although I had difficulty 
in selling this product in the first place, I 
had a great success by doing what was never 
done. I have implemented the service that 
has seriously affected the sales of products. 
Since there were no cars back then, I was 
delivering orders to my customers in 1 hour 
by horse-drawn carriages. 

» Yalçın Yeşilova: The dust of aluminum 
entered our lives in our childhood.
I was 5 years old when I first started working, 
and I was sweeping the front of the shop 
in Can Aluminum. This way of working, 
which seemed like a game to me at the time, 
continued throughout my educational life. 

Can Alüminyum’un büyümesi nasıl 
gerçekleşti? Bu büyümeyle beraber di-
ğer şirketlerin oluşumlarından da bah-
seder misiniz?
Şehir büyümeye başladıkça Gazcılar Cad-
desi’ndeki yerim bana küçük gelmeye 
başladı.  Şu anki otelin yapıldığı yerde 60 
metrekarelik dükkanlar vardı. Önce on-
lardan birini kiraladım. Sonra yanındaki 
boşalınca onu da kiralayarak arkadaki 
duvarı yıkıp iki dükkanı birleştirdim. 
Bu arada yavaş yavaş Anadolu’dan da 
müşterilerimiz olmaya başladı. Bursa’ya 
yaptığımız servisi çevre illere yapma-
ya karar verdim. Kamyonetin arkasına 
farklı malzemeler koyarak siparişlerin 
haricinde de mal satıyordum. İnsanları 
alışkanlıklarından vazgeçirmek için bu 
satış stratejileri çok önemliydi. Derken 
piyasada doğrama profiller konuşul-
maya başlanmıştı. Nedir bu doğrama 
profili diye araştırıp ilk defa doğrama 
profillerini Bursa’ya getirerek satma-
ya başladım. Bu arada tekstil şehri olan 
Bursa yavaş yavaş otomotiv şehri olmaya 
başladı. Doğrama ile ilgili talepler arttı. 
Ben de bu talebi karşılayabilmek adına 

Elmasbahçeler’deki evimizin arkasın-
daki 175m2’lik bahçeye beton atıp orayı 
küçük bir doğrama atölyesine dönüştür-
düm. Bu arada babamın karoseri atölyesi 
vardı ve çok yorulduğunu gözlemliyor-
dum. Gece- gündüz çalışıyordu. Kendisi 
çok zanaatkar bir insandı, elinden de her 
iş gelirdi. Bir gün dedim ki “Baba kapat 
dükkanı gel bizim doğrama atölyesinin 
başına.” Biz babamla beraber çalışmaya 
başladık ve uzun yıllar çalıştık.

Fakat bir süre sonra alüminyum doğra-
manın hayalimdeki iş olmadığını anla-
dım. Hayalim daha büyük bir iş yerinde 
seri üretim yapmaktı. Buna giden yolda 
karşıma çok güzel bir fırsat çıktı…  Bir 
gün Çekirge Caddesi’nde oturan bir ha-
nımefendi aradı, balkonunun kapan-
masını istiyordu. Ben gittim ölçü al-
dım. Genelde balkonlar problemli olur 
çünkü balkonun betonu çok milimetrik 
değildir. O evde de her şey çok düzgün 
gitmişti. Ben akşamüzeri gittim çalı-
şanlarımızı almaya, onlar da bitirmişler 
işlerini. Evin hanımı çay ikram etti, çay 
içerken eşi bana kartını verdi. 

There was no intense work pressure at the 
time, aluminum was not used as intensively 
as it is today. In this period of time, at the 
most, three or four customers used to come 
to the shop in a day.  After a while, I started to 
buckle down as overcoming my confusion. I 
was answering the phone, sweeping the floor, 
opening up shop in the morning, keeping 
the accounts, washing the boss's car. My 
determination to work must have been highly 
appreciated by Zeki Can that one day towards 
the end of that year he called me and said; 
"Son, one day you will be a very successful 
man, you work hard and I appreciate it. I can't 
do this job anymore, I'm a retired soldier. Go 
talk to your father and I'll hand this place over 
you.” After talking with my father and taking 
his consent, we took over the store in 1975 
with monthly installments. The first thing I 
did was to change shop's signboard from 'Can 
Aluminum Commerce Zeki Can' to 'Can Alu-
minum Commerce Ali İhsan Yeşilova'. It was 
a very different feeling to see my name on 
that signboard and I still can't put it into full 
words; there was excitement, fear, determi-
nation and happiness inside of me. The next 
day, even though it was Sunday, I walked up 
and down in the Gazcılar Avenue and watched 
the shop from the outside. That day was the 
day the foundations of Yeşilova Holding were 
laid. Now it has entered its 45th year.

After I got rid of my inexperience, I slowly 
began to dream about the future of this 
business and how to improve it. I started 
to develop new sales techniques using the 
advantages of my educational background. I 

dökemem; heyecan, korku, azim, mut-
luluk her renk vardı içimde. Ertesi gün 
pazar günü olmasına rağmen Gazcılar 
Caddesi’nde bir sağa bir sola yürüyüp 
dükkanı dışarıdan seyretmiştim. İşte o 
gün, 45. yılına giren Yeşilova Holding’in 
temellerinin atıldığı gündü.

Ben ilk acemiliğimi üzerimden attık-
tan sonra yavaş yavaş ‘Bu işi nasıl ge-
liştiririm?’ diye gelecekle ilgili hayaller 
kurmaya başladım. Okuduğum okulun 
avantajlarını kullanarak yeni satış tek-
nikleri geliştirmeye başladım. O güne 
kadar metreyle, çok ilkel usullerle sa-
tılan alüminyumu, İstanbul’dan kantar 
alarak kilo ile satmaya başladım. Bu 
basit değişiklik bile piyasada ciddi etki 
yarattı. Çünkü ben bu şekilde satış yap-
maya başladığımda piyasadaki fiyatlar 
yüzde 15-20 ucuzladı ve benim işlerimde 
de hareketlilik yaşanmaya başladı. Pro-
fillerinin kaliteli olduğunu bildiğimden 
Aksan Alüminyum’dan bayilik aldım ki 
bu daha büyük bir etki yarattı. Derken 
Bursa’da sanayinin gelişmesiyle beraber 
farklı talepler oluşmaya başladı. Bu de-
ğişikliği yakından takip edebilmek için 
sık sık Bursa Birlik Ambarı’na giderek 
İstanbul’dan Bursa’ya gelen mallara ba-
kardım. Bu ziyaretlerim sonucunda Bur-
sa’da alüminyum levha pazarının yavaş 
yavaş oluşmaya başladığını gözlemledim 
ve küçük bir raf yaptırarak Bursa’daki ilk 
levha satışını başlattım.  

Yine ambardaki gözlemlerimde Bur-
sa’ya perde raylarının gelmeye başladı-
ğını gördüm. Elimdeki ürünlere çeşitli-
lik katmam gerektiğinin farkındaydım 
ve perde raylarını da ürün grubuma 
ekledim. İlk etapta bu ürünün satışında 
zorlansam da hiç yapılmayanı yaparak 
büyük bir başarı yakaladım. Ürün sa-
tışını ciddi etkileyen servis hizmetini 
hayata geçirdim. O zamanlarda araba 
olmadığı için at arabalarıyla siparişleri 
1 saat içerisinde müşterilerime ulaştı-
rıyordum. 

Alüminyumun tozu çocukluğu-
muzda hayatımıza girdi.
İlk defa çalışmaya başladığımda 
5 yaşındaydım ve Can Alümin-
yum’da dükkanın önünü süpürü-
yordum. O zamanlar bana oyun 
gibi gelen bu çalışma şekli eği-
tim hayatım süresince devam 
etti. Sekreterlikten tutun da tez-
gahtarlığa, satıştan üretime her 
kademede çalıştım. Dolayısıyla 
babamın bana iş hayatımla ilgili 
kattığı en önemli şeylerden biri 
çok küçük yaşta alüminyum tozu-
nu bize bulaştırmak oldu diyebi-
lirim. 

Yalçın YEŞİLOVA
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Baktım ki kartta Tofaş Satınalma Mü-
dürü yazıyor. Bunu görünce kendisiyle 
biraz daha konuşmak istedim. Geldiğim 
yolu anlattım ona, bu işin beni bir türlü 
mutlu etmediğini söyledim ve Tofaş’la 
çalışmak istediğimi söyledim. Tabii o za-
man şimdiki gibi kurallar, sistemler yok 
ama piyasaya satmak gibi kolay da değil 
Tofaş’a mal satmak. O dönem 131, Kartal, 
Doğan gibi arabalar üretiliyor. O seride 
de alüminyum çıtalar kullanılıyordu. 
Teklifimi değerlendireceğini söyledi, biz 
de çaylarımızı içip çıktık. Ardından 15-20 
gün geçti, atölyeye biri geldi ve beni sor-
du.  Koltuğunun altında da gazeteye sa-
rılı bir demet alüminyum vardı. Kendisi 
Tofaş’ın Satınalma Bölümü’nde yeni işe 
başlamış bir uzmandı ve benimle görüş-
mesini o gün evinde tanıştığımız Tofaş 
Satınalma Müdürü Kaynak Küçükpınar 
söylemişti. 

Getirdiklerini göstererek o ürünlerden 
yapmamı istediklerini söyledi. Ben de 
kolları sıvayarak başladım işe. Babam da 
zanaatkarlığıyla bana çok yardımcı oldu. 
Tabii ben bir heyecanla işe girdim ama 
eşim, dostum bu işi çok mantıklı görmü-
yordu. Hatta büyük işletmeler özellikle 
kalite süreçlerinde çok ret verir, batar-
sın diyorlardı.  Fakat ben biliyordum ki; 
düzgün üretim yaparsam hiçbir sıkıntı 
yaşamam. İlk yıllar inanılmaz mücade-
le ettim. Atölyemin alt katına küçük bir 
eloksal tesisi kurdum. Böylece Tofaş’ın 

yan sanayisi olduk ve alüminyum profil-
lerini üretmeye başladık.

O arada Karsan j9 minibüsler üretiliyor-
du ki onların da yan camları olduğu gibi 
alüminyum çerçeveydi. Çok uzun yıllar 
bu çerçeveleri ürettik. Bu arada firma-
ları ziyaretlerim de devam ediyordu. 
BMC’yi ziyaret ettiğimde gördüm ki ora-
da da yüksek potansiyelli profil işleri var 
ve onlar da bu ürünleri ithal ediyorlar-
mış. Hepsini kucakladım aldım, üretime 
başladım. 

O dönemde bize kazandıran zamanında 
teslimat ve her an ulaşılabilen bir teda-
rikçi olmamızdı ve bu yeteneklerimiz 
bizi hızlı büyüyen bir otomotiv yan sa-
nayisi yaptı. Bu işi atölyede yapamaya-
cağımızı gördüğümüzde de Ovaakça’daki 
yerimizi alarak, 1988 yılında Canel Oto-
motiv’i kurduk. 

» Nezihe YEŞİLOVA
Kemerleri sıkmak o dönemlerde ara-
mızda espri konusu olmuştu
İhsan Bey’in eve geç geldiği zamanlar bir 
miktar daha artmıştı, sessiz sedasız gü-
vendiği bir iş arkadaşıyla birlikte Ovaak-
ça’da bir köy kahvesine gittiğini öğren-
dim. İhsan Bey aklındaki projeyi hayata 
geçirmeden, hedeflerine yaklaşmadan 
anlatan bir insan değildir; ilk önce pro-
jenin temel taşlarını oluşturur, ondan 
sonra paylaşır. 

Yaptıklarını anlatmaktan ziyade uygula-
yıp, izleyerek mutlu olan taraftadır. Bir 
akşam, Ovaakça’da bir arsa bulduğunu, 
hayalinin otomotiv sektörü ile ilgili ol-
duğunu anlattı. Bunları anlatırken de 
müthiş bir heyecan duyduğu hissedi-
liyordu. Aramızda ‘kemerleri sıkmak’ 
deyimini çok kullanırdık ve bu konu 
tatlı bir espri haline de gelmişti. Bana 
“Hatun” diye hitap eder İhsan Bey, “Ha-
tun, kemerlerimizi yine sıkacağız” dedi, 
“Olsun, benim belim çok incedir zaten, 
son deliğe kadar sıkabilirim. Hiç merak 
etme” dediğim günler dün gibi… 

O dönem Türkiye’deki her şey karabor-
saydı. Çünkü ithalat yoktu, yerli üretici 
çok azdı. Türk insanının değişim yılları 
başladı. Alüminyumda 5-6 ay sıra olu-
yordu. Oldukça zor temin ediyorduk. 
Dedim ki bu iş böyle olmayacak benim 
bunu üretmem lazım. O arada da fabri-
kalara gidip gelirken üretime olan mera-
kımdan dolayı girdiğim tüm fabrikaları 
yakından inceliyordum. Tüm bu gözlem-
lerim ve ihtiyaçlar dahilinde Canel bi-
nasının yan tarafında Cansan doğmuş 

oldu. Sol tarafta Canel çerçeveleri yapa-
cak, sağ tarafta da İstanbul’dan ikinci el 
olarak aldığımız ekstrüzyon çalışacaktı. 
İş hayatındaki ilerlememiz temelde nasıl 
daha kaliteli üretiriz sorusunun yanıtı-
nı ararken oldu. Cansan Alüminyum bu 
sorunun cevabıydı bizim için, kendimiz 
üretiriz ve bu sayede müşteriye de doğru 
zamanda iletebiliriz diye düşündük. 

» Yasemin YEŞİLOVA
Yasemin Pres’in kapanış törenine çocuk 
aklımla yer bulamasam da bugün o duy-
gunun ne kadar anlamlı olduğunu daha 
net görüyorum. 
Aklımda kalan en hoş anı “Yasemin 
Pres”in kapanış törenidir. Ekstrüzyon 
hatlarımızdan biri olan Yasemin Pres, 
Canel lokasyonundaydı, oldukça eski bir 
makine olduğu için artık çalıştırılmaya-
caktı ve bu makine için bir kapanış tö-
reni düzenlenmişti. Pres kurdeleler ile 
süslendi, pres ile çekilmiş fotoğraflar 
yayınlandı, onunla yaşanan anılar hem 
ustalar hem de yöneticiler tarafından 

“İş hayatındaki ilerlememizin ana tetikleyicisi 
nasıl daha iyi yaparız, daha kaliteli üretiriz 

sorusunun yanıtını ararken oldu.”

From being a secretary to clerk, from sales to 
production... So one of the most important 
things that my father brought to me about my 
work life was introducing aluminum dust to 
us at a very young age. 

How did Can Aluminum grow? Can you tell 
us about the formation of other companies 
with this growth?
As the city began to grow, my place on 
Gazcılar Avenue became smaller for me 
to continue this business.  There were 60 
square meters of shops at the site where the 
current hotel is being built. First, I rented 
one of these shops. Then when the shop 
next door became empty, I also rented it and 
connected those two shops by removing the 
wall in between. In the meantime, we started 
to have customers from Anatolia. I decided 
to start to give the same service as we did in 
Bursa to nearby cities. I was loading different 
materials on the back of the truck and selling 
goods apart from orders. These sales strate-
gies were very important to dissuade people 
from their habits. Then joinery profiles 
started to become popular in the market. 
I did a research on these popular joinery 
profiles to learn more about them. Then, I 
brought those profiles to Bursa and started 
to sell them. Meanwhile, Bursa, the city of 
textile industry, gradually became the city of 
automotive industry. Demand for joinery has 
increased. So, in order to meet this demand, 
I laid concrete into the 175m2 garden behind 
our house in Elmasbahçeler and turned it 
into a small joinery workshop. By the way, my 
father had a bodywork workshop, and I ob-
served that he was exhausted. He was work-
ing day and night. He was a very successful 
artisan, and he could do anything. One day, I 
asked my father to close his workshop and to 
become the head of our joinery workshop... 
Then, we started to work together and it con-
tinued many years.

But after a while, I realized that aluminum 
joinery business was not my dream job. My 
dream was to mass-produce at a bigger 
workplace. On the way to achieve this dream, 
I had a very nice opportunity...  One day, a 
lady who lived in Çekirge Street called me 
and asked us to cover her balcony. I went and 
took measurements. In general, balconies 
are problematic because the concrete of the 
balcony is not very millimetric. Everything 
went so well in that house. I went to pick up 
our employees in that afternoon, and they 
finished their work. The lady of the house 
served me tea, and while I was drinking tea, 
her husband gave me his card. I looked at the 
card that says Tofaş Purchasing Manager. 

When I saw this, I wanted to talk to him a 
little more. I told him about my background 
and my unsatisfaction with the business I've 
been doing. I also told him that I wanted to 
work with Tofaş. Of course, then, there were 
no rules, no systems like now, but selling 
goods to Tofaş was not as easy as selling to 
the market. At that time, cars such as 131, 
Kartal, Doğan were produced. And in those 
car series, the aluminum bar was used. He 
said that he would consider my offer, then 
after drinking our tea we left the house. Then 
15 or 20 days passed, someone came to the 
workshop and asked for me.  He also had a 
bunch of aluminum wrapped in a newspaper 
under his arm He was an expert who had 
just started his job in Tofaş's Purchasing 
Department and Kaynak Küçükpınar , the 
man that I met in that house, told him to 
meet me. He showed me what he brought 
and said they wanted me to make those 
products. So I started this job by rolling up 
my sleeves. My father helped me a lot with 
his knowledge of crafting. Of course I started 
this job with a great excitement but people 
around me had some doubts about it. They 
told me that large enterprises often rejects 
products, especially in quality processes, so 
it would drag me to a bankrupt.  But I knew 
that if I produced properly, I wouldn't have 
any trouble. I struggled incredibly in the early 
years. I set up a small eloxal facility down-
stairs of my workshop. Thus, we became the 
sub-industry of Tofaş and started to produce 
their aluminum profiles. Meanwhile, Karsan 
J9 minibuses were being produced, which had 
aluminum frames on their side windows. We 
have produced these frames for many years. 
Meanwhile, I was still visiting companies. 
When I visited BMC, I saw that they have 
high-potential profile jobs there, and they're 
importing these products. I held and took 
them all and I started to produce. What made 
us different at the time was on-time delivery 
and becoming an ever-accessible supplier, 
and these capabilities made us a fast-growing 
automotive subsidiary industry. When we 
understood we could not do this work in the 
workshop, we bought our place in Ovaakça 
and founded Canel Automotive in 1988. 

» Nezihe Yeşilova: Tightening the belts was 
the matter of joke among us at that time
Mr. İhsan started to come home later then he 
used to do, I learned that he went to a village 
coffeehouse in Ovaakça with a coworker that 
he trusted. Mr. İhsan is not a person who 
talks about the project without implementing 
it first or without getting close to his goals; 
first he creates the basic cornerstones of the 
project, then he shares it. He's on the happy 
side by practicing and watching rather than 

paylaşıldı, konuşmalar yapıldı, prese bu-
güne kadar işletmeye sağladığı katkılar-
dan dolayı teşekkür edildi ve son baskısı 
alınıp kapatılarak sergilenmek üzere 
Cansan’ın bahçesine taşındı. Bir makine 
için bu törenin yapılmış olmasını o gün 
çocuk aklımla tam yerine oturtamasam 
da bugün işin içinde biri olarak o duygu-
nun ne kadar anlamlı olduğunu daha net 
görüyorum. 

Potansiyelimiz arttıkça Ovaakça Fabri-
kası küçük gelmeye başladı ve Cansan’ı 
taşımaya karar verdim. Pek çok yer bak-
tık ve bu süreçte de Bursa’nın nereye 
doğru büyüyeceğini öngörmem gereki-
yordu.  Diğer yandan da ülke tarihinin 
en net krizlerinden biri yaşanıyordu.
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telling what he's done. One evening, he said 
that he had found a plot in Ovaakça and his 
dream had always been about automotive 
sector. And when he told it, it felt like he was 
really excited about it. We used to use the 
phrase ‘tighten your belts’ a lot, and it be-
came a sweet joke between us. Mr. İhsan call 
on me as "Woman". He said "Woman, we are 
tightening our belts again." and I replied him 
"Well, no problem at all. My belly is already 
very thin, I can tighten it until the last hole. 
Don't worry at all!". I still remember those 
days like yesterday. 

At the time, black market was very effective 
in Turkey. Because there were no imports, 
there were very few domestic producers. 
The years of change of Turkish people have 
begun. People had to wait for 5-6 months for 
aluminum. We could hardly supply it. I told 
myself that it could not continue like that, 
I should start to produce. In the meantime, 
while I was visiting the factories, I was ob-
serving closely all the factories that I entered 
because of my curiosity about production. 
With all my observations and in parallel with 
requirements, Cansan was born next door 
to the Canel building. On the left side, Canel 
would make frames and on the right the ex-
trusion we received as second-hand from Is-
tanbul would work. Our progress in business 
life was based on searching for the answer to 
the question of how to produce better quality. 
Cansan Aluminum was the answer to this 
question for us, we thought we could produce 
it ourselves so that we could deliver it to the 
customer at the right time. 

» Yasemin Yeşilova: Even though I could 
not find a place for the closing ceremony of 
Yasemin Press due to my little age, today I 
clearly see how meaningful that feeling was. 
The most pleasant memory I can remem-
ber is the closing ceremony of "Yasemin 
Press". Yasemin Press, which was one of our 
extrusion lines, was at Canel, it could no 
longer be used because it could not work as it 
was an extremely old machine, and a closing 
ceremony was held for this machine. The 
press machine was decorated with ribbons, 
photos taken with the press were published, 
memories with that machine were shared by 
both administrators and mechanics, speech-
es were made, Press was thanked for its con-
tributions to the business until that time and 
we got the last product from it and moved it 
to the garden of Cansan, where it would be 
put on display. Even though I couldn't really 
understand why a closing ceremony would be 
held for a machine as a kid, today as someone 
involved to the sector, I clearly see how 
meaningful that feeling was. 

O krizden istifade biz de 2001 yılında 
kredilerle mevcuttaki Hasanağa’daki 
arsamızı aldık. Tesisi ve içerisini yaptık 
böylece Cansan Alüminyum’u da oraya 
taşımış olduk. Tüm bu oluşumu hep kre-
di destekleri ile gerçekleştirdik; makine-
ler, tesis, arsa… Makineleri Avrupa’dan 
alacaktık kriz çıkınca ve Dolar da artın-
ca Uzak Doğu Pazarı’nı keşfettik. Uzak 
Doğulular Türkiye’yi bilmiyor, Türkiye 
de o zamanlar Uzak Doğu’yu bilmiyor, 
ben tesadüfen oraları buldum, gittim. 
Bütün bunlar tabii ikili ilişkiler ve gü-
venle ortaya çıktı. Güven yoksa inanın 
hiçbir şeyinizin olma şansı yok. Tüm 
bunları bankaların bana güvenmesi ve 
kredi vermesiyle gerçekleştirdim. Krizli 
yıllarda arsa aldım, yine bir bankadan 
destek alarak, oranın teminatıyla Tay-
van’dan presleri aldık, o yıllarda hiçbir 

şey yok. Her şey kredi, bunun için iliş-
kilerde güven çok önemli. O yüzden de 
ticaret anlayışım hep ‘güven’ kelimesiyle 
şekillendi. Babam için zorluklar güçlenmenin 

zeminidir ve bu zorlukları çalış-
kanlığıyla aşar. 
Babamın sosyal girişimleri her za-
man çok yoğundu ancak bütün ça-
lışmalarını iş hayatından hiç taviz 
vermeden yaptı. Bursaspor’da asbaş-
kanlık yaptığı dönemde her akşam 
19.00’da şirketten çıkar, Bursaspor 
Vakıfköy tesislerine gider, oradaki 
ekibiyle 19.30’dan sonra çalışırdı. 8,5 
yıl babam bu görevi nedeniyle pazar-
tesi akşamları gece yarısında geldi 
eve. Özetle babam için zorluklar güç-
lenmenin zeminidir ve bu zorlukları 
çalışkanlığıyla aşar. 

Yalçın YEŞİLOVA

As our potential grew, the Ovaakça Factory 
became small for us and I decided to move 
Cansan. We saw a lot of places and during 
that time, I had to predict to where Bursa 
would grow.  On the other hand, the country 
was experiencing one of the clearest crises in 
history. We benefited from that crisis and in 
2001 we bought our existing land in Hasanağa 
with loans. We built the facility and the inte-
rior, so we moved Cansan Aluminum there. 
We bought all these machines, facilities and 
land with the help of loans. We were going 
to buy the machines from Europe but when 
the crisis broke out and the value of dollar 
increased, we discovered the Far East Market. 
Far Easterners do not know Turkey, Turkey 
did not know the Far East at that time, I 
found there by chance and I went there. All 
this, of course, came about with bilateral re-
lations and confidence. Believe me, if there is 
no reliance, then there is no chance for any-
thing to happen. I've done all this thanks to 
the banks trusting me and giving me credit. I 
bought the land during the crisis years, again 
with a support from a bank, by providing it 
as a guarantee, we bought press machines 
from Taiwan, we had nothing in those years. 
It's all about bank loans and for this, trust is 
very important in relationships. That's why, 
my understanding of trade has always been 
shaped by ‘trust’.

In the early years when I started my 
business life, I had no one I knew except 
my core family in Bursa and I experi-
enced the difficulty of this in a serious 
way. My friends, who already had this 
opportunity, were not even aware of the 
doors that I had been trying to get into 
for months. They thought you could just 
walk in here. I've been walking around 
those doors for months, but I can't get 
in. I learned something in those days, 
and I saw that I needed people to say 
“hello” somewhere. I always say that, 
you should socialize first, be social 
promoters. You can't go out on the street 
and just say that you are going to be 
a Social Entrepreneur, of course. My 
process started with the management 
of the Otosansit Cooperative, which was 
established by the bodyworkers and 
led to the establishment of the Otosan-
sit Cooperative and then Bursaspor 
Management, Rotary studies, BUSİAD 
and TÜSIAD Management happened via 
these relations.

I used to go to 2 or 3 meetings in one 
night; I never said “Enough!”. I learned 
very serious things there, learned some 
serious lessons and built good relation-

İş hayatına başladığım ilk yıllarda Bursa’da çekirdek ailem dışında tanıdık 
hiç kimsem yoktu ve bunun zorluğunu ciddi şekilde yaşadım. Zaten elinde 
bu imkan olan dostlarım farkında bile değildi benim içine girmek için aylardır 
uğraştığım kapıların. Onlar zannediyordu ki buralara elini kolunu sallayarak 
giriliyor. O kapıların önünde aylardır dolanıyorum ama içeri giremiyorum. O 
günlerde bir şey öğrendim ve gördüm ki, benim bir yerlerde “Merhaba” diye-
cek insanlara ihtiyacım var. Bunu hep söylüyorum, önce sosyalleşin, sosyal 
girişimci olun. Sokağa çıkıp ben sosyal girişimci olacağım deyip olunmuyor 
tabii ki. Karosercilerin kurduğu Otosansit Kooperatifi’nin yönetimiyle baş-
layan sürecim, Bursaspor Yönetimi, Rotary çalışmaları, BUSİAD ve TÜSİAD 
Yönetimi ile devam etti. Bir gecede 2 - 3 yere toplantıya giderdim; hiçbir za-
man “Of” demedim. Oralarda çok ciddi şeyler öğrendim, ciddi dersler alıp iyi 
ilişkiler kurdum. Bunları yaparsanız toplum sizi çekiyor, yapmazsanız elenen 
oluyorsunuz, farkına bile varmadan. 

İhsan Bey başarının sadece beden 
ve zeka ile olmayacağını çok iyi 
biliyordu. 
İhsan Bey başarının sadece beden 
ve kafayla çalışarak gelmeyeceğini 
çok iyi fark etmiş bir kişidir. Ce-
miyetçi kimliğinin ilk mihenk taşı 
da Otosansit’tir. Hele de iş hayatı 
bu denli yoğun giderken organi-
zasyonlarda görev almak gerçek-
ten zor bir durum. Ancak kendisi 
buna çok inandı ve bu inancı için 
gerçekten çok çalıştı, fedakarlık 
etti pek çok şeyden. Ben de her 
zaman olduğu gibi sulh içerisinde 
eşimin yanında olmayı seçtim.

Nezihe YEŞİLOVA
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Bugüne gelirsek eşiniz, kızınız ve oğ-
lunuz sizinle ve işin içinde. Şu an ki 
hisleriniz nedir?
İlk arabamızı almıştık, oğlumuz yeni 
doğmuştu. Küçük arabada yan taraf-
ta dikiliyordu Yalçın, boyu ancak ara-
banın torpidosuna kadar geliyor. Gece 
gündüz koşturuyorum, yorgunum da 
tabii “Ya bu çocuk ne zaman büyüyecek 
de araba kullanacak, ben ne zaman ra-
hatlayacağım” dediğimi çok iyi hatırlı-
yorum. Yıllar çok çabuk geçiyor. Oğlum 
Yalçın ve kızım Yasemin tahsil hayat-
larını tamamladıktan sonra birlikte 
çalışmaya başladık. Çocuklarımın ikisi 
de çok büyük mutluluk kaynağı, bun-
da elbette planlı davranışlarımızın da 
çok katkısı var. İlkokul çağlarından bu 
yana hafta sonu onlarla fabrikaya bir-
likte gelişimiz, inşaatlara götürüşüm, 
fuarlarda birlikte oluşumuz… Bu işin 
kokusu onların üzerine sindi. Ben ken-
di öğrendiğimi, gördüğümü uyguladım 
aslında. Bizim zamanımızda çocuklar 
boş vakitlerinde babasının yanında ye-
tişir; o işin bir parçası olarak büyür ve 
devam ederlerdi. Bugün çocuklarım da 
sarıldılar işlerine ve her ikisi de başa-
rıyla götürüyor. Ben ciddi anlamda es-
kisi gibi değilim, rahatladım, çok mut-
luyum, hiçbir sıkıntımız yok, işlerimiz 
iyi. 

» Nezihe YEŞİLOVA
Kendisi, tek kelimeyle mükemmel bir 
baba, mükemmel bir iş insanı, vazgeçil-
mez, güvenilir bir eş.
Ali İhsan Bey’in hayattaki sıralama-
sı çocukları, işi ve eşi olarak gider, 
açıkçası bunu söylerken iftihar ederek 
söylüyorum. Bu bir bedel ise, bu be-
deli ödemeye ben çoktan razı oldum 
çünkü eşiniz size güven dolu bir hayat 
sunuyorsa, hayatınızın tüm köşelerini 
yuvarlatıp hiçbir yere dokunmadan, 
çarpmadan bir hayat sürmenizi temin 
ediyorsa buna bedel bile denilemez. 
Dolayısıyla da bu sıralama beni hiç 
rahatsız etmemiştir. Baba olarak tek 
kelime ile ifade edebilirim kendisini: 
Mükemmel. Ali İhsan Bey, çok ilgili bir 
babadır. Kendisinin her gece çocukla-
rının üstünü örtüşünü hayretle izliyo-
rum, bunu birçok anne dahi yapmaz. 
Özetle rahatlıkla söyleyebilirim ki ken-
disi, tek kelimeyle mükemmel bir baba, 
mükemmel bir iş insanı, vazgeçilmez, 
güvenilir bir eş; bunu tüm kalbimle 
söylüyorum. 

İş hayatında beni babama
benzettiklerinde bundan gurur 
duyuyorum.
Çocukluğuma döndüğümde ba-
bamın çok yoğun ve uzun saatler 
çalıştığını hatırlıyorum ancak  ne 
kadar yoğun olursa olsun bizi hiç-
bir zaman ihmal etmeyen bir baba 
olmuştur. Her gece saat kaç olursa 
olsun işten geldikten sonra benim 
ev ödevlerimi kontrol ettiğini, 
hatalı yaptığım bir problem var-
sa sorunun benzerini hazırlayıp 
bana tekrar çözdürdüğünü söyle-
sem ne demek istediğimi anlata-
bilirim diye düşünüyorum. 

İş hayatında beni babama benzet-
tiklerinde bundan gurur duyuyo-
rum çünkü hem disiplini hem de 
hedeflerine giderken çizdiği yol 
ile benim için gerçek bir rol mo-
deldir. 

Yasemin YEŞİLOVA

ships. If you do these things, society will 
pull you in, and if you don't, you will be 
eliminated, without even realizing it. 

» Nezihe Yeşilova: Mr. İhsan knew very well 
that success would not come only with body 
and intelligence. 
Mr. İhsan is a person who has realized that 
success will not come only with a working 
with body and mind. The first cornerstone 
of the community identity is Otosansit. 
Especially when business life is so busy, it is 
difficult to take part in organizations. But he 
really believed in it and he worked really hard 
for that belief, he sacrificed a lot of things. 
I chose to be at peace with my husband, as 
always.

» Yalçın Yeşilova: For my father, difficulties 
are the basis of getting stronger and he over-
comes these difficulties with his diligence. 
My father's social initiatives were always very 
intense, but he did all his work without any 
concessions from his professional life. During 
the period when he was the vice-president of 
the Bursaspor, he would leave the company 
at 7pm, go to the facilities of Vakıfköy and 
he would work there after 7.30pm with his 
team. Think about it, my father came home 

at midnight on Monday nights because of 
this task for 8.5 years. In short, for my father 
difficulties are the basis of getting stronger 
and he overcomes these difficulties with his 
diligence. 

As for today, your wife, your daughter and 
your son are with you and involved in work. 
What are your feelings now?
We had our first car; our son had just been 
born. Yalçın was standing on the side in 
the little car, his height only reached to the 
torpedo of the car. I was running around 
day and night, and I was tired, but I clearly 
remember saying “When is this kid going to 
grow up and drive, when am I going to re-
lax?”. Years went by so quickly. After my son 
Yalçın and my daughter Yasemin completed 
their education, we started working together. 
Both of my children are a source of great 
happiness, and of course our planned actions 
have a lot to do with this. The fact that we've 
been coming to the factory with them on 
the weekends since they were in elementa-
ry school, that I took them to construction 
areas, that we were at fairs together... This 
business has grown into them. I did what 
I learned, what I saw, actually. In our time, 
children would grow up with their father in 
their spare time; they would grow up and 
carry on as a part of that work. Today my 
children have also embraced their jobs, and 
both are doing it successfully. I'm not the 
same for real, I'm relieved, I'm very happy, we 
have no problems, our business is good. 

» Nezihe Yeşilova: He is absolutely a perfect 
father, a perfect businessman, an irreplace-
able and reliable husband.
 For Mr. İhsan, his children come first, then 
his job and his wife come. Frankly, I take 
pride in saying this. If this is called paying 
a price, I have already consented to pay this 
price because if your husband offers you a 
life full of faith ensuring that you live a life 
without any hardships by crossing all hurdles 
for you, this is not even called a price. There-
fore, I have never bothered by him putting 
his children and his job first. I can describe 
him as a father with just a word: Perfect. 
Mr. İhsan is a very caring father. Each night 
I gaze at him with astonishment when he 
tucks his children in which is a thing that 
most mothers do not even do. In a nutshell, I 
can easily tell that he is just a perfect father, 
a perfect businessman, an irreplaceable and 
reliable husband. I say this with all my heart. 

» Yasemin Yeşilova: When they say that I 
resemble my father in business life, I am 
proud of it.
Back in my childhood, I recall that my father 

» Yalçın YEŞİLOVA
Hiçbir zaman benim hayatıma doğru-
dan müdahalede bulunmadı.
Babam çok kısıtlı imkanlarla hayatını 
sürdürdüğü için her şeyi kendi çabalaya-
rak bulmuş, araştırmış, denemiş… Kendi 
mücadelesiyle bunları hayata geçirmiş. 
Belki biraz bunun çıktısı olarak, belki de 
biraz kasıtlı hiçbir zaman hayatıma doğ-
rudan müdahalede bulunmadı. Benim 
her şeyi denememe müsaade etti. Düş-
tüysem düştüm, başardıysam başardım. 
Buralardaki bütün duruşumu kendim 
sergilememe izin verdi. Bu sorumluluk 
bilinciyle kendi hayatımda ne yaptıysam 
kendim yaptım. Yapmadığım şeylerin 
sonuçlarına katlandım ve öğrendim.

Geçmiş 45’i dinledik sizden, peki gele-
cek 45 yıl için hayalleriniz, hedefleri-
niz neler?
Kendi içimizde ailede bir iş bölümü ve iş 
devri için de oluşturulmuş bir aile ana-
yasamız var.   Bu plan dahilinde ben de 
yavaş yavaş sağlığım yerindeyken, eski-
lerin deyimiyle elim ayağım tutuyorken 
işleri çocuklarıma devrediyorum, onlar 
da bunları alıyorlar. Daha iyi şeyler ya-
pacaklarına da inancım tam. Alümin-
yum hem günümüzde hem de gelecekte 
her zaman sanayinin gözdesi olacak bir 
ürün. Dolayısıyla bu şansı kullanarak 

hem maddi hem de insan gücü olarak 
güçleniyoruz. Bu güçlerle beraber gele-
cekte de kendi işimizden çok kopmadan, 
dağılmadan sürekli büyüyen, sürekli ça-
ğın gerekliliğini yerine getiren bir Yeşi-
lova Holding’in devam etmesini gönül-
den arzu ederim.

» Yasemin YEŞİLOVA
Değişim ve gelişime ayak uydurarak 
emin adımlarla yolumuza devam ede-
ceğiz.
Abim ile beraber 45 yılını doldurmuş bir 
holdingin ikinci nesil temsilcileriyiz. Bu 
değeri daha ileriye taşımamız gerektiği-
nin bilinci ile işimizin başındayız. Önce-
likle şirketin kuruluş değerlerine sahip 
çıkarak ardından da hızla gelişen ve de-
ğişen dünyanın beklentisini anlayarak 
devraldığımız bayrağı ileriye taşımak için 
uğraşıyoruz. Farklı bakabilmek, yenilik-
çi olmak ve katma değerli ürün üretmek 
başarılı olmak için bugünün dünyasının 
olmazsa olmazları. Değişim ve gelişime 
ayak uydurarak emin adımlarla yolumu-
za devam etmek şirketimiz bugüne kadar 
başarılı kıldığı gibi, bugünkü başarısını 
daha da ileriye taşıyacaktır. 
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» Yalçın YEŞİLOVA
Bugün bu işi daha çok para kazanmak, 
daha büyük olmak için yapmıyoruz.
45 yıl sonrasını hedeflerken bugüne na-
sıl gelindiğini göz önünde bulundurarak 
söylemeliyim ki; bizler bugün çok şanslı 
bir dönemi yaşıyoruz. Hali hazırda müt-
hiş bir ahengin ve özenle kurgulanmış 
bir düzenin parçasıyız. Alüminyum ko-
nusunda faaliyet gösteren dünya çapın-
daki firmaları incelediğimiz zaman bi-
zim yetkinliklerimizin tamamına sahip 
firma sayısının çok az olduğunu göre-
biliyoruz. Buradaki güçlü yanlarımız sa-
yesinde son 5 sene içinde tam 2 katı bü-
yüklüğe ulaştık. Başarı ikliminin hakim 
olduğu, gelişen ve büyüyen bir aileyiz. 
Tabii ki buradan aldığımız güçle gelecek 
45 yılı daha da kuvvetli, daha da iddialı 
bir yerde hayal ediyorum. Alüminyum, 
bugün dünyadaki pek çok ihtiyacın kar-
şılığı olan bir materyal diğer yandan ise 
özellikle otomotiv sektöründeki hızlı 
değişim, toplumların mobilite ihtiyacını 
daha da açık hale getirdi. Bu durumda 
da en ideal materyal olarak alüminyum 
karşımıza çıkıyor; temelde bu gerçekli-
ğe dayanarak çok önemli bir avantajı-
mız olduğunu söyleyebilirim. 

Bugün bu işi daha çok para kazanmak, 
daha büyük olmak için yapmıyoruz. Biz 
bugün artık insanı hatta daha da öte-
si yaratılmış her şeyi önemsiyor, saygı 
duyuyor, onu korumak için çaba sarf 
eden bir vizyonla yaklaşıyoruz. Yaptığı-
mız işin haricinde toplumu önemseyen, 
toplum için çalışan, emeğini toplum için 
harcayan bir grup olarak pozisyonlana-
cağımıza inanıyorum. Tabii ki bunun 

was working long hours very intensively 
but no matter how busy he was, he has been 
always a father taking care of us. What I mean 
is that every night, at any time after he got 
back from work, he checked my homework 
and if I had made a mistake in a problem, he 
made me solve another by preparing a similar 
one himself. When they say that I resemble 
my father in business life, I am proud of it 
because he is a genuine role model for me 
with regards to both his discipline and his 
roadmap for his goals. 

» Yalçın Yeşilova: He never intervened with 
my life directly.
Since my father lived a life with limited 
possibilities, he found, researched and tried 
everything with his own effort... He accom-
plished those with his own struggle. Maybe 
as a result of it or intentionally, he never 
intervened with my life directly. He allowed 
me to try anything. If I failed, I failed. If I 
achieved, I achieved. He let me show a stance 
of my own in those areas. With this sense of 
responsibility, I did what I did all by myself. I 
bear the consequences of what I did not do, 
and I learned.

We have listened the last 45 years from you, 
what are your dreams and goals for the next 
45 years?
We have a family constitution that we created 
for division of labor and business cycle in the 
family.   Within the scope of this plan, when I 
am in good health, I am handing works over 
my children and they take in charge. I cer-
tainly believe that they will do better things.  
Aluminum is a product in demand of the 
industry both in the future and forever. Thus, 
by using this opportunity, we strengthen 
financially and in terms of manpower. With 
those strengths, I wish with all my heart that 
a Yeşilova Holding, which grows constantly 
without drifting apart from our job and fulfill 
the necessities of the time, proceeds.

» Yasemin Yeşilova: We will continue to 
take firm steps forward by keeping pace 
with the change and development
We are the representatives of the secondary 
generation of a 45-year-old holding. We 
work with a sense that we must promote 
this value. Firstly, we endeavor so as to take 
a step further by protecting the company 
values and comprehending the expectations 
of the world which develops and changes 
rapidly. Having a different point of view, 
being innovator and producing value-added 
product are absolute musts for today's world. 
The way that we continue to take firm steps 
forward by keeping pace with the change and 
development made our company successful 
and it will promote its today's success. 
Yalçın Yeşilova: Today, we do not do this job 
to make more money or to be bigger
While aiming for the next 45 years, I must 
say that, by considering how we came to 
these days, we live in such a lucky period of 
time. We are currently a part of a perfect 
harmony and a meticulously organized 
ordonnance. When we analyze global firms 
that operates in the area of aluminum, we 
can see that there is few number of firms 
which have all of our qualifications. Thanks 
to our strengths, we have reached a 2 times 
bigger size in the last 5 years. Within this 
climate of success, we are a developing and 
growing family. With this strength we took 
from here obviously, I imagine the next 45 
years in a stronger and more ambitious 
place. Aluminum is a material through 
which many requirements in the world are 
being met and with particular reference to 
the change in the automotive industry, it 
made the mobility need of societies become 

en önemli kesimini de bizim doğrudan 
dokunduğumuz ekip arkadaşlarımız 
oluşturuyor. Dolayısıyla önümüzdeki 
dönemde tüm kurgumuzu, odağımızı 
önce çalışanlarımız dolaylı olarak da 
toplumun bütününe fayda sağlamak 
için kurgulayacağız. 

NEZİHE YEŞİLOVA’NIN 
GÖZÜNDEN İKİNCİ
NESİL…

Gelecekte liderliği üstlenecek çocuk-
larınızı sizin gözünüzden dinleyebi-
lir miyiz?
İhsan Bey’le ebeveynlik sürecini çok 
doğru yönettiğimize inanıyorum. Biz 
normal bir aileyiz, insanların da nor-
malleşmesi gerektiğine inanıyorum. 
Çünkü çocuğunuz siz ne iseniz, sizin 
aynadaki aksinizdir. Evimizde hiç para 
konuşmayız, çocuklarım daha düne 
kadar neye sahip olduklarını bile hiç 
bilmediler, hepimizin bir maaş siste-
mi, belirli bir bütçemiz vardır. Her bi-
rimiz bu bütçeyle yoğrularak müthiş 
bir hayat yaşamışızdır. İnanın bana o 
bütçe çok yüksek olsaydı, bu mutlulu-
ğu yakalayamazdık. Yeterince normal 
ve aynı zamanda rol model olmanız 
gerekiyor. Buradaki en büyük başarı 
da önce kendin olacaksın, çocuğundan 
da onu olmasını bekleyeceksin ama ge-
netik faktörleri de göz ardı etmemek 
lazım tabi. 

Yasemin Yeşilova birebir tüm karakteri 
ve iş disiplini ile İhsan Yeşilova’nın kop-

more clarified. In this case, aluminum comes 
forward as the most ideal material. Based on 
this reality, I can say that we have a signifi-
cant advantage. Today, we do not do this job 
to make more money or to be bigger. We care 
about people, furthermore about everything 
that was created, respect them and approach 
with a vision that makes an effort to protect 
them. I believe that apart from our job, we 
will be in a position as a group that cares 
about the society, works for the society and 
endeavors for the society. It goes without 
saying that the most important part of this 
consists of our colleagues with whom we 
interact. Therefore, we will create our entire 
plan and focus for the upcoming period in a 
way that firstly our employees and thus, the 
whole society can gain benefit. 

THE SECONDARY GENERATION FROM THE 
POINT OF VIEW OF NEZİHE YEŞİLOVA...
Can we hear your point of view about your 
children who will assume the leadership in 
the future?
I believe that Mr. İhsan and I manage the 
process of parenting properly. We are a nor-
mal family and I believe that people should 
normalize, as well. Because your child is a 
reflection of yourself. We never talk about 
money at our home. My children never knew 
what they had until yesterday, each of us has 
a salary system and a particular budget. Each 
of us lived a great life by using this budget. 
Believe me, if that budget was too high, we 
would not achieve this happiness. You should 
be normal enough and a role model at the 
same time. The greatest success here is that 
being yourself first, and you expect your child 
to be himself/herself. However, we cannot ig-
nore genetic factors. Yasemin Yeşilova is the 
exact copy of İhsan Yeşilova with her charac-
ter and work discipline. This way is right in 
her balance of life but in my opinion, life is a 
whole. You should try different notes to make 
some good music. Yasemin gives confidence 
with this perfection and we can easily tell 
that she will become an important instru-
ment for the holding in the future. Yalçın 
Yeşilova is our first child and he is composed 
a bit of life, a bit of work and a little bit of 
compassion. Emotions are his true guide. 
Thus, the attitude of being people oriented in 
his goals for the future will make him surely 
very successful. Everyone has good and bad 
qualities. I think that focusing on perfection 
in life is not healthy because sometimes tide 
turns, southwest wind blows, now and then a 
breeze blows. If you harmonize and compose 
your song and then write your lyrics accord-
ingly, you will have a life with full of pleasure. 
We want that our children give meaning to 
life with happiness, not perfection.

yasıdır. Onun hayat dengesinde bu doğ-
rudur ancak benim görüşümde hayat 
bir bütündür, farklı notalara basmak 
gerekir, işte o zaman çok güzel bir mü-
zik çıkar. Yasemin bu mükemmellikle 
çok güven veriyor, holdingin gelecekte-
ki hayatında çok önemli bir enstrüman 
olacağını buradan rahatlıkla söyleyebi-
liyoruz. 

Yalçın Yeşilova ilk evladımız o biraz ha-
yattan, biraz işten ve biraz da şefkat-
ten oluşmuş bir çocuk. Duygular onun 
gerçek rehberidir. Dolayısıyla gelecek 
hedeflerindeki insan odaklılık eminim 
ki onu çok başarılı kılacaktır. Her bi-
rimizin iyi, kötü pek çok özelliği var. 
Ben hayatın bütününde mükemmelliğe 
odaklanmanın hastalıklı olduğunu dü-
şünüyorum çünkü bazen rüzgar ters 
eser, lodos eser, bazen meltem eser; 
buna göre bir armoni tutturmak, buna 
göre bir beste yaparak ve onun üstüne 
de güzel bir güfteyle hayatınız şahane 
keyifte ilerler. Biz de çocuklarımızın 
mükemmellikle değil mutlulukla hayat-
larına anlam katmalarını isteriz.
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Beni yakın tanıyan dostlarım, sağlık 
ve yaşamla ilgili sohbetlerime şahit 
olmuşlardır. Çocukken; eve alınan 

gazetelerden kupon kesip onlarla verilen 
hediyeleri özellikle kitapları almak beni çok 
mutlu ederdi. O yıllarda bir gazetenin ver-
miş olduğu kuponlarla “A-dan Z’ye Sağlık 
Ansiklopedisi” almıştım. Onu uzun yıllar 
hep büyük bir zevkle okumuşumdur. O yıl-
lar ‘semptom’ kelimesini ilk kez duymuş-
tum. Mesela her hastalığın semptomları 
(belirti, emare, işaret) vardır. Semptomları 
iyi değerlendirdiğiniz ve kan testlerini doğ-
ru istediğiniz zaman, hastalığın ne olduğunu 
anlayabilir ve gerçek tedaviyi yapabilirsiniz. 
İnsan için en önemli olan, yılda en az bir kez 
bakılması gereken en önemli kan değerlerini 
aşağıda sıraladım.

• SEDİMENTASYON: İltihabi durumlar ve 
bazı kanserlerde yüksek bulunur.
• ÜRE BUN KERATİNİN: Böbrek yetersizli-
ğinde yüksek bulunur.
• AST-ALT: Karaciğer fonksiyonlarını göste-
rir. Hasarları önceden anlamaya yarar.
• GLUKOZ: Kan şekerini gösterir.
• KOLESTEROL: Kandaki yağ oranını 
gösterir.
• CRP: Yeni oluşan bir enfeksiyonun veya 
inflamasyonun bulgusudur.
• FT3, FT4, TSH: Tiroid bezlerinin çalışma-
sını gösterir…
Şimdi ise işletmelerimizin en önemli kan 
değerlerine bakalım…

Şirketler de insanlar gibi canlıdır.  Doğar, 
büyür, olgunlaşır. İyi bakılmaz ve hastalıkla-
rı önceden tespit edilmezse ciddi sorunlarla 

karşı karşıya kalır. İnsanlar gibi dış çevre-
den etkilenir. Her türlü ekonomik, siyasi, 
mali ve para politikalarının; şirket üzerinde 
olumlu veya olumsuz etkileri olur. İşletme-
lerde onlarca rapor hazırlanıp kontrol edilir. 
Yüzlerce detaylı bilgi… Hatta bu bilgi kirlili-
ği zaman zaman gerçek sorunu görmekten 
uzaklaştırır.

Uzun yıllar iş hayatımda tecrübe edindi-
ğim şey; sadelik. Bir sorun ne kadar sa-
deleştirilip basitleştirilirse çözümü de o 
kadar kolay olur. En büyük hayalim; ça-
lıştığım işletmemin tüm finansal, pazar-
lama, üretim ve yönetsel faaliyetlerine 
tek bir sayfada bakmak ve görmek. Bu bir 
ütopya değil. Çünkü rakamlar ne kadar 
karmaşık görünürse görünsün aslında çok 

My friends, who know me very well, have 
witnessed my conversations about health 
and life. When I was a kid, I used to be very 
happy to cut coupons from the newspapers 
that were bought at home and buy the gifts 
that were given with them, especially the 
books. In those years, I bought a Health 
Encyclopedia from A to Z with my coupons 
from a newspaper. I have always read it 
with great pleasure for many years. 

That was the first time I heard the word 
“symptom” in those years. For example, 
every disease has its own symptoms (signs, 
indications). When you assess the symp-
toms well and ask for the right blood tests, 
you can figure out what the disease is and 
apply the right treatment. I have listed 
below the most important blood values 
that are most important to human beings, 
which need to be checked at least once a 
year.

• Sedimentation: It’s found high in blood 
in inflammatory conditions and some 
cancers.
• Urea, BUN, Creatinine: Symptom of 
kidney failure.
• AST-ALT: Indicates liver function. It 
helps to predict the damage in advance.
• Glucose: Indicates blood sugar.
• Cholesterol: Indicates the ratio of fat in 
the blood.
• CRP: It’s a sign of a newly formed infecti-
on or inflammation.
• FT3, FT4, TSH: Indicates the functioning 
of the thyroid glands.
Now, let’s take a look at the most impor-

ŞİRKETİNİZİN
KAN DEĞERLERİ NASIL?

HOW ARE YOUR COMPANY’S BLOOD VALUES?

NE NEDİR? / WHAT IS WHAT?

Şirketler de insanlar gibi canlıdır.  Doğar, büyür, olgunlaşır. İyi 
bakılmaz ve hastalıkları önceden tespit edilmezse ciddi sorunlarla 

karşı karşıya kalır. İnsanlar gibi dış çevreden etkilenir. Her türlü 
ekonomik, siyasi, mali ve para politikalarının; şirket üzerinde olumlu 

veya olumsuz etkileri olur.
Companies are as lively as humans.  It’s born, it grows, it matures. If 

you don’t take good care of it and its illness is not predefined, it will face 
serious problems. Like humans, it’s affected by the external environment. 

Any economic, political, financial and monetary policy has a positive or 
negative impact on the company.

temel bir oranı ifade ediyor. O oranı bulun-
ca, o rakamların neyi ifade ettiğini de gör-
müş oluyoruz. Şirketlerin kan değerleri, 
temel mali tablolardan yani ‘Bilanço ve Ge-
lir Tablosu’ndan çıkar. Mevcut mali tablolar 
hakkında kısa bir bilgi de vereyim: 

BİLANÇO: Belli bir tarihteki varlıklarını 
ve bu varlıkların sağlandığı   kaynakları 
gösterir.

GELİR TABLOSU: İşletmenin faaliyetlerin-
den karlılığına kadar olan süreci gösterir.
İşletmelerin temel mali tablolarından fay-
dalanarak bakabileceği en önemli rasyolar-
dan bahsedeceğim.  Buradan çıkaracağımız 
sonuçları analiz edip yönetsel kararlarımızı 
gözden geçirebiliriz. 

Şimdi bu temel rasyoları özetle anlatalım:
BRÜT KÂR ORANI = Brüt Kar / Net Satışlar
İşletmenin net satışlarından üretimi için 
katlandığı hammadde işçilik ve genel üretim 
giderlerini (SMM) düşmesi ile bulunan karlı-
lığın net satışlara bölünmesi ile bulunur.

NET KÂR ORANI = Net Kar / Net Satışlar
İşletmenin tüm giderleri ve vergi düşüldük-
ten sonraki net kârlılıktır.

FAVÖK (EBITDA) = (Faaliyet Karı+Amortis-
man) / Net Satışlar
FAVÖK faiz, vergi, amortisman gibi unsur-
ları da içermesi sebebiyle karşılaştırmayı 
daha objektif kılacaktır. 

CARİ ORAN = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli 
Yabancı Kaynaklar
İşletmenin borç ödeme gücünü gösterir. 
Sektörlere göre farklılık gösterse de dönen 
varlıklar kısa vadeli borçların 2 katı olması 
istenir.

STOK DEVİR HIZI = Satılan Malın Maliyeti 
/ Ortalama Stoklar
İşletmenin bir hesap döneminde stoklarını 
kaç kez döndürdüğünü gösterir. 

ALACAK DEVİR HIZI ORANI = Net Satışlar 
/ Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 
1 yıl içinde alacakların kaç günde bir tahsil 
edildiğini gösteren orandır.

BÜYÜME ORANI (USD) = [(Cari yıl ciro USD 
/ Önceki yıl ciro USD)-1] *100
İşletmenin cari yıl içerisinde yaptığı net sa-
tışın USD cinsinden değeri, bir önceki yılın 
net satış USD cinsinden değerine bölünerek 
bulunur. 

FİNANSMAN ORANI = Toplam Borç (Ya-
bancı Kaynak) x 100 / Öz kaynaklar 
İşletmenin öz kaynaklarını aşmayacak şe-
kilde borçlanması öngörüldüğünden bu 
oranın %100’ü aşmaması gerekir. Yükselme-
si ise bulunduğu sektöre göre ciddi borçlan-
dığını gösterir.

ALTMAN Z SKORU ANALİZİ ORANI: Z = 1.2 
T1 + 1.4 T2 + 3.3 T3 + 0.6 T4 + 0.999 T5
İşletmenin içerisinde bulunduğu mali sı-
kıntıyı ölçümleyip net durumunu ortaya 
koyuyor. 

Çıkan sonuç: > 2.99 ise şirketin güvenli alan-
da, 1.81 < Z < 2.99 arasında ise şirket gri alan-
da, < 1.81 den küçük ise şirket sıkıntılı alanın-
dadır diyoruz.

Sonuç olarak; hızla değişen iş yaşamında be-
lirsizlikler ve riskler artmış olup bu ortamda 
çalışan yöneticilerin doğru karara ulaşmada 
işleri oldukça zorlaşmıştır. Etkin bir risk yö-
netimi için hazırlanacak olan ve işletmenin 
tüm mali yapısını içine alan finansal analiz 
raporları bir yıllık ve yaşanan yılda üçer ay-
lık periyotlarla yapılmalıdır. Raporun peri-
yodunun kısa olması işletmenin mali yapı-
sındaki değişikliklerin erken tespit edilerek 
daha hızlı politika geliştirilmesini sağlar.

Mali yapısı ne olursa olsun, doğru ve ger-
çekçi analizler ışığında, eğer bir şirkette 
sevgi, güven, inanç varsa o şirketin başarısız 
olma ihtimali yoktur.

tant blood values of our businesses.
Companies are as lively as humans.  It’s 
born, it grows, it matures. If you don’t 
take good care of it and its illness is not 
predefined, it will face serious problems. 
Like humans, it’s affected by the external 
environment. Any economic, political, fi-
nancial and monetary policy has a positive 
or negative impact on the company. In 
businesses, dozens of reports are prepared 
and checked. Hundreds of detailed infor-
mation... Even that information pollution 
makes it harder to see the real problem. 
What I’ve experienced for many years in 
my business life is simplicity. If we simplify 
a problem as much as we can, it will be 
easier to solve it. My biggest dream is to 
look and see all the financial, marketing, 
production and management activities of 
my business on a single page. This is not a 
utopia. Because no matter how complica-
ted the numbers seem, it actually means 
a very fundamental ratio. When we find 
that ratio, we can see what those numbers 
mean. 

The company’s blood value comes from 
the basic financial charts, in a word, from 
the Balance Sheet and the Income Table. 
Let me brief you on the current financial 
charts: 
Balance sheet: Indicates the assets at a cer-
tain date and the sources from which these 
assets were provided.

Income Table: Shows the process from 
operations to profitability of the entity.
I will talk about the most important ratios 
that businesses may look at by benefiting 
of their basic financial statements.  We can 
analyze the results we get from here and 
review our administrative decisions. 
As a result, uncertainties and risks have 
increased in the rapidly changing business 
life and managers working in this environ-
ment have difficulties to reach the right 
decision. Financial analysis reports that are 
prepared for effective risk management 
and cover the entire financial structure of 
the enterprise should be made in one-year 
and three-month periods in the current 
year. The short period of the financial 
analysis report enables early detection of 
changes in the financial structure of the 
business and faster policy development. 
Regardless of its financial structure, 
considering accurate and realistic analysis, 
if there is love, trust, faith in a company, 
there is no chance that company will fail. 
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Tam 45 yıldır sektöre yön veren oyunculardan olan Yeşilova Holding, bu uzun yolculuğunu birlikte omuz 
omuza çalıştığı arkadaşlarına borçlu. 25 yıldan uzun süredir Yeşilova Holding’in şirketlerinde çalışmalarını 

sürdüren emektar çalışanlarımızdan Holding’in yıllar içindeki değişimini dinledik.

Being one of the actors that have been directing the sector for exactly 45 years, Yeşilova Group owes this long 
journey to its’ colleagues with whom they work shoulder to shoulder. We listened to the transformation of the Group 

from our faithful personnel, who have been working in the affiliates for more than 25 years.

YEŞİLOVA MEMBERS WHO WITNESSED THE HISTORY

Yeşilova Ailesi ile 1995 yılı Temmuz ayında tanışma fırsatım oldu ve Yeşilova Hol-
ding grup firmalarından olan Canel Otomotiv’de 27 Temmuz Perşembe günü ‘Per-
sonel Memuru’ olarak işe başladım. Yaklaşık bir yıl kadar personel bölümünde ça-
lıştıktan sonra yine Canel’de Muhasebe Bölümü’ne geçtim. 2000 yılına kadar hem 
Canel Otomotiv hem de Cansan Alüminyum’da muhasebe işlemlerini birlikte yürüt-
tüm. Daha sonra Cansan’ın Hasanağa tesislerine yatırım yapılması ile birlikte ben de 
gönüllü olarak Cansan’ın yeni lokasyonuna geçtim. 13 yıl boyunca Cansan Hasanağa 
tesislerinde görev yaptıktan sonra 2016 yılı Aralık ayı itibari ile Holding bünyesine 
Finans ve Bütçe Kontrol Müdürü olarak atandım. Yeşilova Ailesi içinde uzun yıllar 
çalışarak hem aile bireylerini hem de holding firmalarının tamamını çok yakından 
tanıma fırsatı buldum. Aslında firmalarımız ile birlikte bizler de kendimizi geliştir-
dik. Uzun zamandan beri aynı kurumda çalışanlar firmaların bilgi depolarıdır. Bu 
yüzden kendimi bu konuda avantajlı olarak görüyorum. İlk işe başladığım günden 
bugüne firmalarımız, gelişen koşullar ile birlikte kendilerini oldukça iyi bir noktaya 
getirdi. Firmalarımızın bu günlere gelmesinde Yeşilova ailesinin ve yönetim kuru-
lumuzun çok büyük destekleri olmuştur. Ancak burada kendisini rahmet ile anma-
dan geçemeyeceğim Hacı amcamızın da bizlerin üzerinde çok emeği çok olduğunu 
söylemek isterim.

Hüsamettin GÖÇER / Yeşilova Holding

I had to chance to meet the family of Yeşilova in 1995, and I started work as a ‘Personnel Officer’ in Canel Automotive, 
one of the group companies of Yeşilova Group, on Thursday, 27th of July. After carrying out many duties for years, I 
was appointed as the Director of Finance and Budget Control of the Group, by December 2016. I had the opportunity 
to meet both the members of Yeşilova family and its’ affiliates during those long years. In fact, we have also developed 
ourselves together with our companies. The personnel that has been working in a company for many years, are literal-
ly its’ information warehouse. 

For this reason, I feel that I have the advantage of this. From the day that I started working to today, our companies 
carried themselves up to a good level with the company of changing conditions. The family and the board of directors 
of Yeşilova have significant support for these achievements of our companies. In addition to this, I also would like to 
commemorate our deceased uncle Hacı, who has a lot of impact on all of us.

1995 yılında Cansan Alüminyum’da işe başladım. O zamanlar Cansan, Ovaakça lokasyonun-
da yer alıyordu. İşe ilk başladığımda ekipte 15 kişi vardık ve aylık üretimimiz 50 – 60 tondu. 
Şimdi teknolojik gelişmelerin de beraberinde getirdiği avantajlarla 1500 – 1800 tonluk üre-
tim yapıyoruz. Bu da tabii büyüyen ekibimiz ve şirketimizin teknolojiye yaptığı yatırımlar 
sayesinde gerçekleşiyor. İleride daha büyük bir şirket olacağına dair ümidim çok büyük. 

45 yaşındayım ve yaklaşık 25 yıldır Can Alüminyum’da çalışmaktayım. Can Alümin-
yum’un hemen hemen her departmanında görev aldım. İlk çalıştığım yer aksesuar 
departmanıydı. Orada Ali İhsan Bey’le birebir çalışma fırsatım oldu. Kendisinden bir-
çok şey öğrendim. İnşaat, mobilya, otomotiv gibi bölümlerde de çalıştıktan sonra şu 
an sevkiyat bölümündeyim. Uzun yıllar boyunca bu çatı altında çalışmak bana büyük 
güven verdi, burayı kendi iş yerim gibi benimsememi sağladı. Santral Garaj’daki ma-
ğazadan buraya geçiş sürecinde birçok değişiklik yaşadık ve Holding olarak gücümüze 
güç kattık. Burada çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.

I started to work in Cansan Aluminum in 1995. Back in those days, Cansan was located 
in Ovaakça. When I started, our team was consisting of 15 people, and we had a pro-
duction of about 50 to 60 tons. However, together with the advantage of technological 
developments, we produce 1500 to 1800 tons. It is for sure that this actualizes together 
with our growing team and the investments that our company makes on technology. I 
have a strong belief that we will be a greater company in the future.

I am 45 and I have been working in Can Aluminum for approximately 25 years. I have worked 
in nearly all departments of Can Aluminum. The first department I worked in was accessories. 
There I had the chance of working one-on-one with Mr. Ali İhsan. I learned so many things 
from him. After working in departments such as construction, furniture, and automotive; now 
I work in delivery. Working in this family for many years gave me a lot of confidence, I adopted 
this place as my own working site. We had experienced many changes during the process of mo-
ving from the store in Santral Garage District to here, and we became more powerful.

Mevlüt PULAT / Cansan Alüminyum

Ömer Lütfi KARACAN / Can Alüminyum

YEŞİLOVALILAR

25 yıla yakın bir süredir Cansan Alüminyum’da görev yapıyorum. Kurumdaki makinelerin 
kültürü olmaz. Yönetimiyle, çalışanıyla, değerleriyle kurum kültürü oluşur. Aynı kültür için-
de uzun yıllar çalışmak tabii ki huzurlu bir çalışma ortamı, düzenli çalışma ve başarı getirir. 
Cansan’da işbaşı yaptığım gün tek pres ve 25 çalışanla yaklaşık 40 tonlarda üretim yapılırken, 
bugün 4 pres 440 çalışan 1400 - 1500 tonluk üretim miktarlarına çıktık. Cansan Alüminyum 
kurumsallaşırken hantallaşmamış disiplinli, dinamik, otomotiv gibi sektörlere nitelikli üre-
timler yapabilen saygın, adından söz ettiren bir firma olarak sektöre ismini yazdırdı.

I have been working for Cansan Aluminum for approximately 25 years. The machines in 
a company do not have any culture. The corporate culture comes true with management, 
employees, and values. Working in the same company for many years brings together a 
peaceful working environment, organized working, and success for sure.  While we were 

Erol ÇALIŞGAN / Cansan Alüminyum

producing approximately 40 tons with 24 employees and only one press machine on the day I started working in Cansan, now 
we achieved a production quantity of about 1400 to 1500 tons, with 440 employees and 4 press machines. While it was getting 
institutionalized, Cansan Aluminum did not become clumsy, and it made its’ mark in the sector as a dynamic, disciplined, and 
reputable company that is capable of quality producing for sectors like automotive.
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1970 Bursa doğumluyum 3 çocuk babasıyım. Yaklaşık 25 yıldır Yeşilova Holding’de 
çalışıyorum. Uzun yıllardır burada olduğum için artık belirli bir düzenimiz var di-
yebilirim. Birçok genç arkadaşımızın yetişmesinde katkıda bulunduk. Geçen yıllar 
süresince Can Alüminyum’un ve tabii ki Holding’in büyümesine yakından şahit ol-
duk. Bu bizim için çok gurur verici. Bu gururu yaşadığımız için, bu başarıda bizim 
de katkımız olduğu için çok mutluyuz. 

I was born in Bursa in 1970, and I am the father of 3 children. I have been working for 
Yeşilova Group for about 25 years. I can say that we have an order because of being 
here for many years. We contributed to the improvement of many young colleagues. 
In time, we closely witnessed the growth of Can Aluminum and the Group, for sure. 
It is an honor for us. We are so happy to have this honor and to have contributions to 
this success.

Ferruh EGE / Can Alüminyum 

1968 doğumluyum ve 3 çocuk babasıyım. Yeşilova Holding ile çalışmaya 1992 yılında 
Cansan Alüminyum’da başladım. Daha sonrasında da Can Alümiyum’a geçtim. Yani 
yaklaşık olarak 28 yıldır Yeşilova Holding ile çalışıyorum. Zaman geçtikçe iş yapış 
şeklimiz değişse de, işe bakışımız asla değişmedi. Teknolojinin faydalarından daha 
çok yaralanıyoruz artık. Bununla beraber kişi sayımız da gün geçtikçe artıyor. İnanı-
yorum ki; Yeşilova Holding dün olduğu gibi yarın da büyümesini sürdürecek ve daha 
nice başarılı işlere imzasını atacak.

I was born in 1968 and I am the father of 3 children. I started to work for Yeşilova Group 
in Cansan Aluminum in 1992. After that, I was moved to Can Aluminum. In other words, 
I have been working for Yeşilova Group for approximately 28 years. Although the way 
we work has changed by the time, our attitude toward the work never changed. We also 
make use of the benefits of technology. Moreover, the number of our employees incre-
ases day by day.  I believe that Yeşilova Group will continue to grow as it has done so far 
and will put its’ signature under important successes.

Ali EKER / Can Alüminyum

1993 yılından bu yana Canel Otomotiv’de çalışıyorum. Bu yıl 26. yılım dolacak, yap-
tığım işten ve çalıştığım firmadan memnun olduğum için uzun yıllardan beri bura-
dayım. Yaptığım işi burada öğrendim. 

Canel Otomotiv’de arkadaşlarımızla ve yöneticilerimizle olan diyaloğumuz çok iyi. 
Geçen yıllarla birlikte birçok farklı ve başarılı projelere sahip olduk. Burada çalış-
maktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyorum; çocuklarımın da bu kurumun 
çatısı altında çalışmasını isterim.

I have been working in Canel Automotive since 1993. This year will be my 26th, and I 
am still here because of being contented with my job and company. I learned about 
my job here. Our dialogue among the friends and managers here is so strong. As 
the years passed, we had many successful and different projects. I am so happy and 
honored to work here, I also want my children to work under the umbrella of this 
company.

Mustafa ALTUN / Canel Otomotiv
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29 yıla yakın süredir Can Alüminyum’da Muhasebe departmanında çalışıyorum. Bu-
rası gelirken ayaklarımızın geri geri gitmediği, mutlu ve huzurlu çalıştığımız bir 
yer. Bu da zaten iş motivasyonu için en önemli ögelerden… 

Hem lokasyon olarak hem de çalışan sayısı olarak hün geçtikçe büyüdük ve bugün-
lere geldik. Bu başarıda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.

I have been working in the Accounts department of Can Aluminum for about 29 
years. Here is a place that we work in peace and happiness, not a place we drag our 
feet. Of course, this is one of the most important elements of motivation. 

We have grown and come up until today, both in terms of location and number of 
employees. I am so thankful to everyone who had efforts in this achievement.

Tarık BOYNUBENLİ / Can Alüminyum

29 yıldır Canel Otomotiv’de çalışıyorum. İlk başladığımızda teknolojinin de bu kadar 
gelişmiş olmaması sebebiyle tabii ki büyük zorluklar çektik. O zorluklara rağmen 
bugünlere geldik, her zaman çağa ayak uydurmaya çalıştık. Bu noktada da Ali İhsan 
Yeşilova’nın öngörülü olması bizi her zaman olumlu yönde etkiledi. 

Güven duygumuzun yüksek safhada olması da bizi buraya gelirken tetikleyen başlı-
ca faktörlerden. İşimizi bu kadar severek yapmamızı sağlayan herkese çok teşekkür 
ediyorum.

I have been working in Canel Automotive for 29 years. When we first started, we 
sure had many great challenges because of the less-developed technology. Despite 
those challenges, we manage to achieve today and we have always tried to keep up 
with the time. In this context, Ali İhsan Yeşilova’s vision has always attracted us 
positively. The high level of our self-confidence is one of the other factors that has 
motivated us while achieving here. I thank everyone who enabled us to carry out our 
duties with such love. 

Mehmet YELENKAY / Canel Otomotiv

Canel Otomotiv’de çalışmaya 87 yılında başladım. Uzun yıllardır bir dostluk ortamı 
içinde çalışıyoruz. Gün geçtikçe çalışma ortamımızdaki iyileştirmeler bizi şu an bu-
lunduğumuz noktaya getirdi. 

14 kişiyle çalışmaya başlayan ekibimiz büyüdü ve şu an dünyaya üretim yapıyoruz. 
Yeşilova Holding çatısı altında olmak bence bir ayrıcalık ve burada çalışmaktan çok 
mutluyum. 

I started to work in Canel Automotive in ’87. We have been working in a friendly 
environment for many years. As time lapsed, the amendments to our working envi-
ronment hoisted us up to the level we are now. Our team, who started working with 
14 people, has grown and now we produce for the world. I think it is a privilege to be 
a part of Yeşilova Group, and I am so happy to work here.

Sadreddin COŞKUN / Canel Otomotiv 
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25 yıldan beri Canel Otomotiv çatısı altında çalışıyorum. Burada sıcak bir aile ortamı ya-
kaladık, çokça tecrübe kazandık. İşe başladığımız günlerde 50 kişilik bir atölye gibiydik 
şimdi ise sistemli çalışan, teknolojiyi kullanan ve 300’e yakın çalışanı olan bir fabrikadayız. 
Eskiden CNC’lerin yaptığı işleri elle yapıyorduk şimdi ise makinelerimiz ile işlerimiz ol-
dukça kolaylaştı. Bize tüm bu imkanları sunan Yeşilova Holding’e çok teşekkür ediyorum.

I have been working under the umbrella of Canel Automotive for 25 years. We grabbed a warm 
family atmosphere here; we gained a lot of experience. We were like a small atelier of 50 people 
when I first started, but now we are a factory with 300 employees who work systematically with 
technology. We used to do the CNC routers’ work with our hands, now our job became easier 
with the machines. I am so thankful to Yeşilova Group, who provided these opportunities to us. 

Sabahattin ŞEN / Canel Otomotiv

Canel Otomotiv’e 93 yılında girdim, 27 senedir burada çalışıyorum. Burası benim ilk 
ve son fabrikam. Çalışma hayatıma burada başladım ve burada da bitireceğim. Canel 
Otomotiv adım adım değişerek bugünlere geldi. Örneğin ben ilk işe girdiğimde sadece 
60 kişi çalışıyorduk şimdi 300’e yakın çalışma arkadaşım var. Ben emekli olduğumda 
da eminim ki burası büyümesini sürdürecek ve her gün yeni bir başarıya imza atacak.

I joined Canel Automotive in ’93, I have been working here for 27 years. Here is my first 
and last factory. I started my working life in here, and I will finish it here. Canel Automo-
tive has come to these days by changing gradually. For example, we were only 60 emplo-
yees when I started, while I have about 300 colleagues now. I am sure that this place will 
keep growing after I retire and put its’ signature under new success every day.  

Yeşilova Holding ile bağlantımız 70’li yıllara dayanıyor. Holdingin şu anki 
durumunu görünce gurur duyuyoruz hem iş ortağı olarak hem de ticaret 
ilişkisinin dışına çıkmış bir dostu olarak. Holdinge ait şirketleri gezdik; 
insanlara iş vermek, aş vermek, ekmek vermek kadar güzel kutsal bir şey 
yok. Ali İhsan Yeşilova’yı tek kelime ile tanımlayacak olursak bu dürüstlük 
olur. Holdingin ilk kurulma aşamasıyla birlikte beraber iş yapıyoruz ve Ali 
İhsan Bey bu süreçte bizleri hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı.

Biz, babalarımızdan Can Alüminyum olarak biliyoruz tabi burayı. O zamanlar alüminyum denilince akla ilk Can Alüminyum 
geliyordu. Yeşilova Holding’in bu şekilde yükselmesiyle biz de iftihar ediyoruz, Yeşilova Holding ile çok uzun yıllardan beri 
çalışıyoruz. Ali İhsan Bey, bugüne kadar tanıdığım en iyi ve en başarılı iş adamlarından bir tanesi. Hiçbir zaman çizgisini 
bozmadı, beyefendi, işine sadık bir iş insanı.

Our connection with Yeşilova Holding dates back to the 70s. We are proud to see the 
current status of the company, both as a business partner and as a friend who has 
stepped out of the trade relationship. If we define Ali İhsan Yeşilova with a single 
word, this is honesty. We have been doing business together from first establish-
ment of the company and Ali İhsan Bey has never let us down in this process.

We heard here as Can Aluminum from our fathers . At that time, the first Can Aluminum came to mind when we talked about alumi-
num. We take pride in the fact that Yeşilova Group has risen in this way, and we have been working with Yeşilova Group for many years. 
Mr. Ali İhsan is one of the best and most successful businessmen I have ever met. He never broke his line; he is a loyal businessman.

Arif KAYA / Canel Otomotiv

Sabri ERSOY / Ersoylar Oto Karoseri Şirket Ortağı

Ömer ERSOY / Ömer Ersoy Ticaret Yedek Parça 

ÖZEL HABER / SPECIAL NEWS

Alüminyumu şekillendirerek oto-
motiv, raylı sistemler, mobilya 
ve inşaat sektörlerine kazandı-

ran Yeşilova Holding iş dünyasına yöne-
lik sponsorluk çalışmalarını sürdürüyor. 
Holding son olarak Artvinli Sanayici İş 
Adamları Yönetici ve Serbest Meslek 
Mensupları Derneği’nin (ARSİYAD) ikinci 
kez düzenlediği Ekonomi Buluşmaları or-
ganizasyonunda platin sponsoru olarak 
yer aldı. Almira Hotel’de düzenlenen ge-
cede Bursa’da yaşayan Artvinli iş insan-
ları başta olmak üzere farklı sektörlerde 
katma değer üreten iş dünyasının yüz-
lerce ismi bir araya gelirken Ekonomist 
Mert Yılmaz da “Nasıl Bir 2020 Yılı Eko-
nomisi” sunumu ile konuklara önümüz-
deki yıla dair ekonomi verilerini aktardı.

BU BULUŞMALAR BİRLİK VE
BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR
Ünlü Ekonomist Mert Yılmaz’ın sunumu 
öncesinde ARSİYAD’a yeni katılan üyele-
re rozetleri takıldı. Ekonomi Buluşmaları 
organizasyonuna destek veren sponsor-

lara plaket takdim edildi. Yeşilova Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan 
Yeşilova yaptığı selamlama konuşmasın-
da Türkiye ekonomisinin zor günlerden 
geçtiğini hatırlatarak, “İş dünyası insan-
ları olarak ekonomi verilerini yakından 
irdeleme şansı bulduğumuz bu organi-
zasyonlarla birlik ve beraberlik sağla-
nıyor. Bizler de Yeşilova Holding olarak 
elimizi taşın altına koyuyoruz; ARSİ-
YAD’ın gerçekleştirdiği bu organizasyon 
gerçekten çok önemli, katkı koyan tüm 
kuruluşlarımıza ve firmalara teşekkür 
ederim” dedi.

Artvinli Sanayici İş Adamları Yönetici ve Serbest Meslek Mensupları Derneği’nin ikinci kez düzenlediği 
Ekonomi Buluşmaları’nda, yüzlerce iş insanı bir araya geldi. Yeşilova Holding’in platin sponsoru olduğu 

gecede Ekonomist Mert Yılmaz “Nasıl Bir 2020 Yılı Ekonomisi” sunumunu gerçekleştirdi.

Hundreds of businesspeople gathered at the Economic Meetings organization organized by Artvin Industrialists’ Businessmen 
Association for the second time. On the night that Yeşilova Group was the platinum sponsor, Economist Mert Yılmaz made an 

evaluation of the economy for the next year with the presentation of “How Will Be The Economy In 2020”.

BURSA’DA EKONOMİ DÜNYASI
BİR ARAYA GELDİ

THE WORLD OF ECONOMICS MET IN BURSA

Yeşilova Group, which has shaped alumi-
num to automotive, rail systems, furniture 
and construction sectors, continues its 
sponsorship activities for the business 
world. Lastly, the company took part as 
the platinum sponsor of the Economic 
Meetings organization organized by the 
ARSİYAD for the second time. Hundreds 
of business people producing added value 
in different sectors, especially those of 
Artvin living in Bursa, came together at 
the Almira Hotel, and Economist Mert Yil-
maz presented the guests’ economic data 
for the next year with his presentation of 
“How Will be the Economy in 2020”.

THE MEETINGS STRENGTHEN OUR 
UNITY AND SOLIDARITY
Before the presentation of the famous 
Economist Mert Yılmaz, new members of 
ARSİYAD were given badges. Plaquets were 
presented to the sponsors supporting the 
Economic Meetings organization. Remind-
ing the difficult times of Turkey’s economy 
in his greeting speech, Chairman of the 
Board of Yeşilova Group Ali İhsan Yeşilova 
said; “As businesspeople, unity and solidar-
ity are provided with these organizations 
where we have the chance to examine 
the economic data closely. We take on the 
responsibility. This organization that AR-
SİYAD has realized is really important and 
I would like to thank all our organizations 
and companies that contributed.”

BİZDEN HABERLER / NEWS FROM US
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Yeşilova Holding’in 2. nesil temsil-
cisi olarak Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcılığını yürüten Yalçın 

Yeşilova, 18 – 40 yaş arası üyelerden olu-
şan TAİDER Gelecek Nesil Komitesi’nin 
yeni dönem başkanlık görevini Cryocan 
CEO’su Kemal Urhan’dan devraldı. Aile 
şirketlerinin uzun soluklu olması adına 
çalışmalarını sürdüren TAİDER’in Gele-
cek Nesil Komitesi Başkanlığı görevini 
üstlenen Yalçın Yeşilova, Türkiye ekono-
misinin yüzde 95’ini aile işletmelerinin 
oluşturduğuna dikkat çekti. Aile işlet-
melerinin ortalama ömürlerinin sadece 
25 yıl olduğuna da değinen Yeşilova “İş-
letmelerin 3. nesile aktarılma oranı yüz-
de 12 iken, 4. nesile işletmelerin sadece 
yüzde 3’ü sağlıklı bir şekilde geçebiliyor. 
Tam da bu konunun iyileşmesini misyon 
edinen TAİDER Türkiye’nin önde gelen 
700 ailesinden oluşan bir topluluk” diye 

belirtti. Komite olarak gelecek nesillere 
ilham kaynağı olmak adına çalışmaları-
nı sürdüreceklerini de ileten Yeşilova, 
“Burada sektörlerinde önemli başarılara 
imza atan arkadaşlarımız var. Büyükle-
rimizden edindiğimiz deneyimleri bizler 
de bir sonraki nesillerimize aktarmak 
adına çalışacağız. Onların deneyimi ile 

‘Ailede birlik, işletmede sürdürülebilirlik’ vizyonu ile Türkiye’deki aile şirketlerinin nesiller boyu devamlılığının 
sağlanması için rehberlik eden Türkiye Aile İşletmeleri Derneği’nin (TAİDER) Gelecek Nesil Komitesi Başkanı 

yeni dönemde Yalçın Yeşilova oldu.

Yalçın Yeşilova has become the chairman of Family Business Association (TAIDER) who guides the continuity of family 
companies in Turkey for generations with the vision of ‘Unity in family, sustainability in the business’ in new period.

GELECEK NESİL KOMİTESİ’NİN
YENİ BAŞKANI YALÇIN YEŞİLOVA OLDU

YALÇIN YEŞİLOVA IS THE NEW CHAIRMAN OF THE NEXT GENERATION COMMITTEE

Yalçın Yeşilova, who has been condu-
cting his duty as Deputy Chairman of 
The Board of Directors as a second 
generation representative of Yesilova 
Group, took over the new chairmans-
hip of TAIDER Next Generation Com-
mittee, which is composed of members 
who are between 18 and 40 years old, 
from Cryocan CEO Kemal Urhan. Yalçın 
Yeşilova who took over the chairmans-
hip of the TAIDER Next Generation 
Committee which works for the conti-
nuity of the family companies, pointed 
out that 95% of the Turkish economy 
is made up of family business. Yeşilova 
also mentioned that the average life 
span of family businesses is only 25 
years and said: “The rate of businesses 
transferred to the 3rd generation is 
12%, while only 3% of the businesses 
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“Yalçın Yeşilova,
komite olarak gelecek 

nesillere ilham kaynağı 
olmak adına çalışmalarını 

sürdüreceklerini 
söyledi.”

can be transferred to the 4th generati-
on. TAIDER is a community which has 
700 prominent families in Turkey who 
has taken on a mission to improve this 
issue.” Yeşilova, who also conveyed 
that they will continue to work to ins-
pire future generations as a committee 
and said: “We have friends here who 
have made significant achievements. 
We will work to pass on the expe-
riences that we have received from 
our elders to the next generations. I 
believe that we will conduct successful 
and great projects by combining our 
elder’s experiences with our innovative 
perspectives.”

INNOVATIVE COMPANIES ARE
WINNING
Yeşilova continued his words, “Family 
companies are important for the world 
economy. By 2025 40% of the largest 
companies in the world are expected 
to be made up of family companies. 
In this context, I can say that we have 
great duties for us. We must work 
hard and find alternative ways to 
improve ourselves for our companies 
to be long-term. As a chairman of the 
TAIDER Next Generation Committee, 
Yeşilova pointed out that they have 
a good synergy with the members of 
the committee and said: “As the Next 
Generation Committee, we must be 
open to innovation and learning. We 
need these qualities in order to take 
our companies to the next level. In our 
activities, we will prioritize researches 
and education. We need these to be 
able to sustain success in our compa-
nies.”

bizlerin yenilikçi bakış açılarını birleş-
tirerek ortaya başarılı ve güzel projeler 
koyacağımıza inanıyorum” dedi.

YENİLİĞE AÇIK ŞİRKETLER
KAZANIYOR
Yeşilova, “Dünya ekonomisinde aile şir-
ketleri büyük önem arz ediyor. 2025 yılı 
itibariyle dünyadaki en büyük şirket-
lerin yüzde 40’ının aile şirketlerinden 
oluşturulması bekleniyor. Bu kapsamda 
bizlere büyük görevler düşüyor diyebi-
lirim. Şirketlerimizin uzun soluklu ola-
bilmesi adına hem çok çalışmalı hem de 
kendimizi geliştirecek alternatif yollar 
bulmalıyız” açıklamalarında bulundu. 
TAİDER Gelecek Nesil Komitesi Başkanı 
olarak komitede yer alan üyeler ile gü-
zel bir sinerji yakaladıklarına da dikkat 
çeken Yeşilova “Gelecek Nesil Komite-
si olarak, yeniliklere ve öğrenmeye her 
zaman açık olmamız gerekiyor. Şirketle-
rimizi bir üst basamağa ulaştırmamızda 
bu özelliklere ihtiyacımız var. Çalışma-
larımızda da araştırmacılığı ve eğitim-
leri en üst noktada konumlandıracağız. 
Şirketlerimizde başarıyı sürdürebilme-
miz için bunu yapmalıyız” dedi.

“Büyüklerimizden
aldığımız deneyim ile 
bizlerin yenilikçi bakış 
açılarını birleştirerek 

ortaya başarılı ve güzel 
projeler koyacağımıza 

inanıyorum.”

“2025 yılı itibariyle 
büyük şirketlerin yüzde 

40’ının aile şirketlerinden 
oluşturulması bekleniyor. 

Bu kapsamda bizlere büyük 
görevler düşüyor”
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Sık sık doğa ile buluşan, bunun yanı 
sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de 
sürdürülebilir bir gelecek yaratmak 

için çalışan Yeşilova Gönüllüleri, Kumsaz 
Sahili’ni kötü bir görüntüye yol açan ve do-
ğaya ciddi şekilde zarar veren plastik, kâ-
ğıt, metal gibi atıklardan arındırdı. “Temiz 

Çevre, Temiz Gelecek” sloganıyla bir araya 
gelen çalışanlar, çocuklarıyla birlikte pa-
zar günlerini çöp toplayarak geçirdi. Sahil 
temizlemenin yanı sıra bir farkındalığın 
oluşmasını da sağlayan Yeşilovalılar, 7’den 
70’e bu bilincin oturması için çalışmalarını 
sürdürecek.

Çevre kirliliğine karşı farkındalık yaratmak ve temiz bir geleceğe katkıda bulunmak isteyen Yeşilova 
Gönüllüleri Kumsaz Sahili’ni plastik ve çöplerden kurtardı.

The volunteers of Yeşilova, who wanted to create awareness against the environmental pollution and desired to 
contribute to a clean future, rescued Kumsaz Beach from rubbish and plastic.

YEŞİLOVA GÖNÜLLÜLERİ SAHİLE İNDİ
VOLUNTEERS OF YEŞİLOVA WENT DOWN TO THE BEACH

Meeting the nature frequently, and in 
addition, trying to create a sustainable 
future with their social responsibility 
projects; Yeşilova volunteers cleared 
Kumsaz Beach from wastes such as 
plastic, paper, metal, and etc. which 
seriously damaged the nature and made 
way for an ugly view. Getting together 
with the motto “clean environment, 
clean future”; the employees had the 
Sunday by collecting garbage with their 
children. Besides cleaning the beach, 
the Yeşilova personnel ensured the 
developing of awareness, and they will 
keep working to enable this awareness 
populate for the entire world and his 
wife.
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“Sahil temizlemenin
yanı sıra bir farkındalığın 
oluşmasını da sağlayan 

Yeşilovalılar, 7’den
70’e bu bilincin oturması 

için çalışmalarını 
sürdürecek.”

YEŞİLOVA: “ÇEVRECİLİK EN ÖNEMLİ 
DEĞERLERİMİZDEN”
Etkinliğe katılan miniklere sertifikaları-
nı veren Yeşilova Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Yalçın Yeşilova, çevreciliğin ku-
rum değerleri içinde çok önemli bir yeri 
olduğunu söyledi. Yeşilova, doğada çözün-
düğü iddia edilen biyoplastikler ile ilgili de 
şu çarpıcı bilgileri verdi: “Çevre kirliliğinin 
önüne geçmek için ortaya atılan biyop-
lastikler aslında tamamen bir pazarlama 
unsuru… Bu ürünler çevrede çözünüp yok 
olmuyor, sadece belirli ısıda ve sıcaklıkta 
yok olabiliyorlar. Çevre kirliliğinin önüne 
geçmek için bu tip yöntemlerdense tek 
kullanımlık ambalajları olan ürünleri kul-
lanmamak daha kesin bir çözüm olacaktır. 
Etkinliğimize katılan tüm çalışma arkadaş-
larımıza dünya adına teşekkür ediyorum.”

“Etkinliğe katılan Yeşilova 
Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Yalçın 
Yeşilova, çevre kirliliğinin 
önüne geçecek önlemleri 

çalışanları ve onların 
aileleriyle paylaşarak 

Kumsaz Sahili’nin 
temizlenmesinde emeği geçen 

herkese teşekkür etti.”

YEŞİLOVA: “ENVIRONMENTALISM 
IS ONE OF OUR MOST IMPORTANT 
VALUES”
Vice Chairman of the Board of Yeşilova 
Holding, Mr. Yalçın Yeşilova delivered 
their certificates to the children who 
attended the activity, and stated that 
environmentalism had a significant role 
among their institutional values. Mr. 
Yelişova gave the following dramatic 
information about the bioplastics, which 
are claimed to be biosoluble: “Indeed, 
the bioplastics that are set forth to 
protect the environment are totally an 
element of marketing. These materials 
do not dissolve and disappear in the 
nature; this is only possible under a cer-
tain temperature. Rather than applying 
such methods to protect the environ-
ment, it will be a certain solution to 
use nonreturnable packages. I thank to 
all our colleagues who attended to our 
activity,” on behalf of the world.
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ne kadar muhteşem bir metal ile iş yaptı-
ğımızın bir kez daha farkına varmış olduk. 
Ortaya çıkan şaheserleri fuar standımızda 
sergileyerek katılımcıların beğenisine sun-
duk ve aldığımız geri dönüşler çok olum-
luydu” açıklamalarında bulundu. 

ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞIYORUZ
Alüminyum sektöründe yaşanan gelişme-
leri tek çatı altında buluşturan Aluexpo Fu-
arı’nın katılımcılara yeni pazarlar açtığını 

ifade eden Cansan Alüminyum Genel Mü-
dürü Selim Güney, “Hem sektör temsilcileri 
hem de müşterilerimizle dirsek temasında 
olmak açısından fuarlar buluşma noktamız. 
Özellikle de sektörümüzün en önemli fuar-
larından birinin 2 yılda bir bizim ülkemizde 
olmasının avantajını yaşıyoruz” dedi. 

10-12 Ekim tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde gerçekleşen fuara 
Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Baş-

kanı Ali İhsan Yeşilova, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Yalçın Yeşilova, Cansan 
Genel Müdürü Selim Güney ile Cansan 
Alüminyum Yurt içi Satış Müdürü Bahadır 
Öztürk ve ekibi katıldı. Türkiye ve Avras-
ya Bölgesi olmak üzere dünyanın dört bir 
yanından gelen misafirleri ağırlayan ALU-
EXPO Fuarı’nda dikkat çeken Cansan Alü-
minyum, yeni iş bağlantıları da geliştirme 
imkanı yakaladı. 

FUARLAR ŞİRKETLERİN OLMAZSA 
OLMAZI
Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başka-
nı Ali İhsan Yeşilova “45 yıldan bu yana 
alüminyum sektörünün içerisinde büyük 
bir titizlikle çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Bunun için ortaya koymuş olduğumuz ya-
tırımlarla, yenilikçi ürünlerin de takipçisi 
olarak şirketlerimizdeki oluşumlarımızı 
ona göre şekillendiriyoruz. Sektörümüz-
deki gelişmeleri yakından takip etmemiz 
gerekiyor, bu yüzden de uluslararası ilişki-
lerimizi geliştirmek adına fuarlar şirketle-
rimizin artık olmazsa olmazı. Bu kapsamda 

da sektörümüzün önde gelen platform-
larından biri olan Aluexpo’da yer almak 
şirketlerimizin tanıtımlarını yapma ve 
yeni bağlantılar kurma noktasından büyük 
önem taşıyor” açıklamalarında bulundu.

ALÜMİNYUM SANATLA BULUŞTU
Alüminyumu hayata katarken endüstri-
yel boyutunun dışında sanatta da kendine 
harika bir yer edindiğini belirten Yeşilova 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-
sı Yalçın Yeşilova, “Mimar Sinan Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden arkadaş-
larımız alüminyumu sanatla buluşturarak 
inanılmaz farklı ve başarılı işler ortaya 
koydular. Bizler de sonucu gördüğümüzde 

Türkiye’nin önde gelen alüminyum profil üreticilerinden olan ve alüminyum sektörüne 1990 yılından bu 
yana katkı sağlayan Cansan Alüminyum; alüminyum sektörünü bir araya getiren Uluslararası Alüminyum 

Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı’nda (ALUEXPO 2019) yerini aldı.
One of Turkey’s leading aluminum profile manufacturers Cansan Aluminum, who has beencontributing

to the aluminum sector since 1990, took part in the International Aluminum Technologies, Machine and Products 
Special Exposition (ALUEXPO 2019), which brought together the aluminum sector.

CANSAN ALÜMİNYUM ALUEXPO’DA 
CANSAN ALUMINUM IN ALUEXPO 
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“Dünyanın dört bir 
yanından gelen misafirleri 

ağırlayan ALUEXPO 
Fuarı’nda dikkat çeken 

Cansan Alüminyum, yeni 
iş bağlantıları geliştirme 

imkanı yakaladı.”

“Cansan Alüminyum
Genel Müdürü 

Selim Güney sektörün
en önemli 

fuarlarından biri 
olan ALUEXPO’nun 

avantajlarını gördük.”

Yeşilova Group Chairman of the Board 
Ali İhsan Yeşilova and Vice Chairman 
of the Board Yalçın Yeşilova, Cansan 
Director General Selim Güney, Cansan 
Aluminum Domestic Sales Director Ba-
hadır Öztürk, and their board participa-
ted to the fair, which was held between 
10th and 12th of October in İstanbul 
Expo Center. Attracting attention in 
the ALUEXPO that hosted many visitors 
from Turkey, EuroAsia, and all over the 
world; Cansan Aluminum had a chance 
to develop new business contacts.

FAIRS ARE IRREPLACEABLE FOR
COMPANIES
Yeşilova Group Chairman of the Board 
Ali İhsan Yeşilova gave the following 
explanations: “We have been studiously 
carrying our activities in the aluminum 
sector for 45 years. In this direction, 
we are shaping the structures of our 
companies by tracking the innovative 
products with the investments we make. 

We have to follow the improvements in 
the sector, and for this reason, the fairs 
are irreplaceable for our companies to 
develop our international relations. All 
in all, taking part in Aluexpo which is 
one of the leading platforms of our sec-
tor has a great importance in relation to 
introduce our companies and establish 
new contacts.

ALUMINUM MET THE ART 
Yeşilova Group Vice Chairman of the 
Board Yalçın Yeşilova stated that apart 
from its’ industrial side, aluminum had 
also a great position in arts, and added: 
“People from Mimar Sinan Faculty of 
Fine Arts combined the aluminum with 
art, and they put down a great and dis-
tinctive performance. Seeing this output, 
we once again realized that we are dea-
ling with a fantastic metal. We presented 
the masterpiece outputs to the taste of 
the participants, and the feedbacks we 
had were so positive.”

WE WORK SOLUTION-ORIENTED
Cansan Aluminum Director General 
Selim Güney stated that the Aluexpo 
Fair, which gathered the developments 
in the aluminum sector under a single 
roof, created new markets for the parti-
cipants. He said: “Fairs are our meeting 
points to be in close contact with both 
the sector representatives and our cus-
tomers. We are having the advantage of 
hosting one of the most important fairs 
of our sector every other year in our 
country.
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Yeşilova Holding’e bağlı tüm şir-
ketlerden katılımın gerçekleştiği 
doğa yürüyüşü etkinliği sonba-

harın en güzel manzaralarını sunan ve 
oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren 
Domaniç Dağları’nda gerçekleşti. 70 kişi-
lik grup, 10 kilometrelik parkur öncesin-
de Yoga ve Nefes Eğitmeni Nermin Varlı 
eşliğinde nefes açma eğitimi ile yürüyüşe 
hazırlandı. Cansan Alüminyum Mali İşler 
Müdürü Serkan Kara’nın önderliğinde 
başlayan yürüyüş parkurunda katılımcı-
lar sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe 
bürünen manzaranın keyfini çıkararak 
fotoğraf çekme fırsatı da yakaladılar.

AÇIK HAVADA YOGA TERAPİSİ
Yürüyüşün ardından yemek molası veren 
Yeşilovalılar, geleneksel dart yarışmasını 
da ihmal etmedi. Oldukça çekişmeli ge-
çen müsabakada Cansan Alüminyum Mali 
İşler Müdürü Serkan Kara ve Can Metal 

Mali İşler Müdürü Burak Baltacı, ilk üçe 
giren isimlere ödüllerini takdim etti. 

Dart yarışmasının ardından açık havada 
Yoga ve Nefes Eğitmeni Nermin Varlı eş-
liğinde yoga yapan katılımcılar, doğanın 
tüm güzelliklerini keşfederek keyifli bir 
Pazar günü geçirdiler.

‘Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri’ kapsamında sene içinde 3 kez düzenlenen doğa yürüyüşlerinin son rotası sonbaharın 
en güzel yürüyüş parkurlarına sahip olan Domaniç oldu. Tüm şirketlerden gelen katılımcılar 10 kilometrelik 
parkuru başarıyla tamamlayarak Yoga ve Nefes Eğitmeni Nermin Varlı eşliğinde açık havada yoga yaptı.

The last destination of the nature walks which had been organized 3 times within this year in the
context of the Healthy Life Activities was Domaniç,  where the most beautiful routes of the Fall are available. 
Attendees from all of the companies completed the 10-kilometer route, and they did outdoor yoga with the

company of Nermin Varlı, Yoga and Breathing Instructor.

DOĞA YÜRÜŞÜNDE
BU KEZ ROTA DOMANİÇ’Tİ

FOR THE NATURE WALK, DESTINATION WAS DOMANİÇ THIS TIME 

BİZDEN HABERLER / NEWS FROM US

The nature walk activity, for which 
participation was ensured by all of the 
affiliates of Yeşilova Group, was per-
formed in Domaniç Mountains, which 
are popular for their oxygen abundance 
and the most beautiful views of the 
fall. The 70 people group got ready for 
the 10- kilometer route with breathing 

“Sağlıklı Yaşam 
Etkinlikleri kapsamında 

sene içinde 3 kez 
düzenlenen doğa 

yürüyüşlerinin son 
rotası Domaniç’te, 10 
kilometrelik parkuru 

tamamlayan Yeşilovalılar 
yürüşün ardından açık 
havada yoga ve nefes 

egzersizi yaptı.”

exercises under the guidance of Nermin 
Varlı, Yoga and Breathing Instructor. 
During the walk which began under 
the leadership of Financial Director 
of Cansan Aluminum, Serkan Kara, 
the participants had the opportunity 
to take photographs by enjoying the 
view, which had a distinguished beauty 
thanks to the fall.

OUTDOOR YOGA THERAPY
The Yeşilova staff, who had their meal 
after the walk, did not forget to hold 
the traditional dart contest. Financial 
Directors of Cansan Aluminum and Can 
Metal, respectively Serkan Kara and 
Burak Baltacı, presented their awards 
to the top three.

The participants who did outdoor yoga 
with the company of Yoga and Breat-
hing Instructor Nermin Varlı after the 
dart contest, had a cheerful Sunday 
by discovering al the beauties of the 
nature.
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Mobilya yan sanayi ve aksesuarlarının yer aldığı INTERMOB Fuarı sektörün devlerini ağırladı.
Yeşilova Holding şirketlerinden olan Can Alüminyum; mobilya sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli alüminyum 

profilleri ve zengin ürün portföyü ile fuardaki yerini aldı.

INTERMOB fair, where the furniture sub-industry and accessories took part, hosted the giants of the sector.
Can Aluminum, a Yeşilova affiliate, participated to the fair with its’ rich portfolio and quality aluminum profiles that 

the industry sector needs.

CAN ALÜMİNYUM INTERMOB FUARI’NDA
CAN ALUMINUM IN INTERMOB FAIR

BİZDEN HABERLER / NEWS FROM US

Ahşap, orman ürünleri ve tekno-
lojileri alanlarında trendlerin be-
lirlendiği, mobilya yan sanayi ve 

aksesuarları sektörlerinin öncü firmala-
rının en yeni ürün ve hizmetlerini görü-
cüye çıkardığı, yerli ve yabancı ziyaretçi 
açısından etkin ve verimli bir pazarlama 
alt yapısı oluşturan, Intermob Mobilya 
Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünle-
ri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı 12 – 16 Ekim 
tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Mer-
kezi’nde düzenlendi. 

YEŞİLOVA: “45 YILDIR SEKTÖRE
ÖNCÜLÜK EDİYORUZ”
Yeşilova Holding’in kuruluş hikayesine 
öncülük eden Can Alüminyum’un 45 yıl-
dır sektörde adından sıklıkla bahsettir-
diğini söyleyen Yeşilova Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, Inter-
mob Fuarı’nda gördükleri ilgiden olduk-
ça memnun olduklarını söyledi. Kaliteli 
ürün ortaya koymanın günümüz şart-
larında bir zorunluluk olduğunu akta-
ran Yeşilova, sözlerine şöyle devam etti: 
“Kaliteli üretimin yanı sıra, ürünlerimi-
zin farkını ortaya çıkararak iş ortakları-
mıza üretmiş olduğumuz özel çözümler 

The Intermob Furniture Sub-Industry, 
Accessories, Forest Products and Wood 
Technologies Fair; where the trends of 
wood, forest products and technologies 
are specified, where the leading com-
panies of furniture sub-industry and 

accessories sector expose their newest 
products and services, and which sets 
an active and productive marketing 
basis for domestic and international 
visitors, was held in Tüyap Fair and 
Expo Center, between 12th and 15th of 
October.

YEŞİLOVA: “WE HAVE BEEN LEADING 
THE SECTOR FOR 45 YEARS”
Stating that Can Aluminum, which 
leads the foundation story of Yeşilova 
Group, has been popular in the sector 
for 45 years; Yeşilova Group Chairman 
of the Board Ali İhsan Yeşilova said 
that he was very pleased with the in-
terest they drew in Intermob Fair. Mr. 
Yeşilova uttered that putting quality 
products was an obligation in today’s 
conditions, and he went on: “Besi-
des quality production, we achieved 
success by bringing out the difference 
of our products and presenting unique 
solutions for our business partners. 
This is what we observe in this fair 
today.”

İBRAHİM AYDIN: “WE PRESENTED 
OUR RICH PORTFOLIO TO THE 
PARTICIPANTS”. 
In Director General of Can Aluminum, 
İbrahim Aydın stated the following: 
“The demand we come across due to 
our visual products and designs with 
high surface quality, made way for the 
foundation of our “Sistem Mobicci” tra-
demark in 2006. We present our quality 
aluminum profiles and rich product 
portfolio that the furniture sector ne-
eds, to the taste of our customers, with 
the help of dealers and stores in many 
regions of Turkey. Thanks to Intermob 
Fair, we came together with local and 
international companies and had a 
chance to establish new contacts while 
examining the trends in the sector.

“Can Alüminyum Genel 
Müdürü İbrahim Aydın, 

Intermob Fuarı ile yeni iş 
birlikleri yakaladıklarını 
ve sektördeki trendleri 

yakından takip edebilme 
şansı bulduklarını söyledi.”

“Can Alüminyum mobilya 
sektörünün ihtiyaç duyduğu 
nitelikli alüminyum profilleri 
ve zengin ürün portföyü ile 
Intermob Fuarı’nda büyük 

ilgi gördü.”

ile başarıyı yakaladık. Bugün bu fuarda da 
bunu bizzat gözlemlemiş olduk.”

İBRAHİM AYDIN: “ZENGİN ÜRÜN 
PORTFÖYÜMÜZÜ KATILIMCILARA 
SUNDUK”
Can Alüminyum Genel Müdürü İbrahim 
Aydın ise, “Yüksek yüzey kalitesine sahip 
görsel ürünlerimiz ve tasarımlarımız ile 
sektörde gördüğümüz talep 2006 yılında 
‘Sistem Mobicci’ markamızın kuruluşuna 
sebep oldu. Mobilya sektörünün ihtiyaç 
duyduğu nitelikli alüminyum profilleri 
ve zengin ürün portföyünü Türkiye’nin 
pek çok bölgesinde bulunan bayi ve satış 
noktaları ile müşterilerimizin beğenisine 
sunuyoruz. Intermob Fuarı sayesinde de 
ulusal ve uluslararası firmalarla bir araya 
geldik, sektördeki trendleri incelerken, 
yeni bağlantılar kurma şansı yakaladık” 
ifadelerini kullandı.
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Doğa ve çevre adına birbirinden de-
ğerli projeleri hayata geçiren Yeşi-
lova Holding, plastik kullanımının 

azaltılması adına da çalışmalarını başlatıyor. 
Son yıllarda tüm dünyada doğayı korumak 
adına ciddi çalışmalar yapıldığını aktaran 
Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ya-
semin Yeşilova “Plastiğin doğada bozulması 
için gereken süre denizde 400 yıl, karada 
ise 800 yıl. İnsanların çalıştıkları arazilerde 
bu durum ürünlere de etki ederek sağlığa 
zararlı durumların ortaya çıkmasına yol 

açıyor. Doğaya uzun yıllar verilmiş olunan 
zarardan etkilenmeye başlanılınca şimdi de 
doğayı kazanmak adına çalışmalar yapmaya 
başladık. Bunlardan biri de plastik kullanı-
mının azaltılması ve plastiğin doğaya ver-
diği zarar ile ilgili kullanıcılardaki bilinci 
artırmak üzerine kuruluyor. 7. kıta olarak 
‘Plastik Kıta’ oluşumunun altı çiziliyor ve 
plastiğin doğada kayboluş süresinin uzun-
luğu her seferinde vurgulanıyor” açıklama-
larında bulundu.

ÇEVRECİ METARYELLERİ
TÜKETMELİYİZ
Yeşilova Holding çatısı altında çalışanlarla 
birlikte doğanın bir paydaşı olarak hareket 
ettiklerini aktaran Yasemin Yeşilova “Bizler, 
üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Bu kap-
samda da Canel Otomotiv’de bir başlangıç 
yaparak plastik bardak kullanımına ‘Hayır’ 
diyoruz” dedi. Projedeki esas amacın çalı-
şanların yaşamlarında da bu konuya dikkat 
etmeleri ve dolayısıyla da tüketimlerini sı-
nırlandırmaları olduğunu aktaran Yeşilova, 
plastik kullanımına ilişkin duyarlılığın çok 
daha hızlı artacağını ve çevreci materyalle-
rin tüketilmeye başlanacağının altını çizdi.

En değerli ve geri dönüştürülebilir metal olarak nitelendirilen alüminyuma hayat vererek çevreci yaklaşımla 
üretimini gerçekleştiren Yeşilova Holding, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına plastik

kullanımına da ‘DUR’ diyor.

Yeşilova Group, which reuses aluminum, the most valuable and recyclable metal, and produces it with an 
environmentalist approach, says ‘STOP’ to the use of plastic in order to leave a more livable world for future 

generations.

CANEL OTOMOTİV, PLASTİK KULLANIMINA 
DUR DİYOR

CANEL AUTOMOTIVE SAYS ‘STOP’ TO THE USE OF PLASTIC

BİZDEN HABERLER / NEWS FROM US

Yeşilova Group, which has implemented 
valuable projects for the sake of protecting 
nature and environment, is also launching 
its activities to reduce the use of plastic. 
Yasemin Yeşilova, member of the Board 
of Directors of Yesilova Group, states that 
significant activities have been done in 
order to protect nature all around the 
world and adds: “The time required for 
the degradation of the plastic is 400 years 
at sea, 800 years in soil. In the course of 
this degradation, all the harmful materials 
are transferred to the soil and water. In 
the field where people work, this affects 
the products, causing health-damaging 
situations. When we started to be affected 
by the damage has been given to nature 
for many years, we began to work for 
getting back the nature. One of the most 
important precautions that we took is 
based on reducing the use of plastic and 
increasing the awareness among users 
about the damage that plastic causes to 
nature. In recent years the formation of 
the 7th Continent, ‘Plastic Continent’, is 
underlined and the length of the degra-
dation of plastic in nature is emphasized 
frequently.”

WE MUST CONSUME
ENVIRONMENTALIST MATERIALS
Yasemin Yeşilova stated that they act as a 
stakeholder of nature with the employe-
es under the roof of Yesilova Group and 
she added: “We must do our parts. In this 
context, we make a beginning in Canel 
Automotive and say ‘No’ to the use of 
plastic cups.” Yeşilova stated that the main 
goal of the project is for employees to pay 
attention to this issue in their daily lives 
and therefore limit their plastic consump-
tion. She also emphasized that awareness 
of the use of plastic will increase much 
faster and they will begin to consume 
environmentalist materials.

Yasemin YEŞİLOVA
Canel Otomotiv Stratejik ve Seri Satınalma Yöneticisi
Canel Automotive Strategic and Serial Purchasing Executive
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MAKALE / ARTICLE

İyimserlik, birçok durumda 
olayların kendiliğinden iyiye 
gideceği beklentisi doğurduğu 
için, kurumsal hayatta gereken 
önlemleri almakta gecikmeye, 
bireysel düzeyde sağlık 
sorunlarının büyümesine ve 
istenmeyen durumlara karşı geç 
önlem alınmasına yol açabilir. 
Optimism may cause to a delay 
in taking necessary measures in 
corporate life, the growth of health 
problems at an individual level and 
the taking precautions against 
undesirable situations later than it’s 
expected, as it brings an expectation 
in many cases that things will 
improve on their own. 

0’lı yıllarda Martin Seligman’ın 
başlattığı pozitif psikoloji, hem 
bireylerin gelişim alanları ko-

nusunda hem de kurumsal hayata yan-
sıyan sonuçları açısından temel bir zih-
niyet değişikliğine yol açtı. 

Sorunları mutlaka kök nedenine inerek 
çözmek gibi çok karmaşık, uzun ve çok 
kere sonuç vermeyen girişimler yerine, 
sorunlu durumun veya davranışın içinde 
olumlu olanlardan yola çıkarak getirilen 
çözümler bireylerde daha iyisini yapmak 
için istek doğmasına, kurumların da ça-
lışanlarının potansiyellerinden daha 
etkili şekilde yararlanmasına imkan ta-
nıyor. 

OLUMLUYA ODAKLANMAK
Bu konudaki ilginç örneklerden biri de 
Vietnam’da kötü beslenen çocuklarla 
ilgili yapılan çalışma… Birleşmiş Mil-
letlerden sağlanan fonla, altı aylık süre 
içinde bu sorunu çözmek üzere görev-
lendirilen ekip, yaptıkları durum tespi-
tinde görev süre ve yetkilerini aşan bü-
yük sorunlarla karşılaştı. Kırsal alanda 

“Performans 
değerlendirmelerinin 

büyük çoğunluğu, 
psikolojinin temel 

bilimsel ilkeleriyle çelişen 
özellikler taşıyor.”

Kaynak: https://www.acarbaltas.com/psikolojik-sermaye/

PSYCHOLOGICAL CAPITAL

PsikolojikPsikolojik
SERMAYESERMAYE

Prof. Dr. Acar BALTAŞ
Psikolog / Psychologist

9

40 YEŞİLOVA CANLI 41YEŞİLOVA CANLI



Positive psychology, initiated by Martin 
Seligman in 90’s, led to a fundamental 
change of mentality, both in terms of in-
dividuals’ areas of improvement and their 
consequences reflected in corporate life. 

Instead of very complex, everlasting 
and often inconclusive attempts such as 
solving problems by getting to the root 
of them, solutions that are based on the 
positive sides of the problematic situation 
or behavior allow individuals to desire to 
do better and institutions to benefit from 
their employees’ potential more effectively. 

FOCUSING ON THE POSITIVE
One of the most interesting examples of 
this subjects is the study of malnourished 
children in Vietnam... With the funding 
from the United Nations, the team was 
assigned to resolve this issue within a 
six-month period faced major problems 
exceeding their mandate and powers in 
their due diligence. There were many 
reasons for poor nutrition in the country-
side, such as improper education, hygiene, 
lack of clean water, economic inability and 
superstitions. All of these findings were 
accurate, but useless. Because dealing with 
them is a process that exceeds the project’s 
time and is extremely complex and inconc-
lusive due to the interrelationship of the 
problems. Jerry Stern and his colleagues, 
who do not speak their language and are 
not supported by local authorities, have 
taken a different approach and focused on 
healthy-nourished children, even thou-
gh they share the same conditions. The 
mothers of these children added potato 
leaves and shrimp shells to the rice they 
boiled, thus providing mineral and vitamin 
support, and fed the children three meals 
a day from separate plates, instead of two 
meals a day from the traditional common 
bowl. They gathered the mothers who 
were in this practice and gave them a brief 
education on how to teach other mothers 
what they have been doing and spread the 
knowledge through established feeding 
circles. 

INDIVIDUALS MUST ACQUIRE 
NEW SKILLS
On the other hand, the vast majority of 
performance evaluations, which are an 
indispensable part of corporate life, have 
characteristics that contradict the basic 
scientific principles of psychology. As a 
field of development, targets that depend 

“Hızlı değişen dünyada, 
her bireyin yeni beceriler 
ve yeterlilikler kazanması 

gerekiyor.”

“İyimserlik; işler zorlaştığı 
zamanlarda bile karmaşık 
duygular içinde olumlu 
olanların hakim olacağı 
ve zor durumun olumlu 
sonuçlanacağı beklentisi 

içinde olmaktır.”

on the basic personality characteristics 
and which cannot be developed on behalf 
of the individual are chosen. An executive 
unaware of this scientific fact can expect 
to keep detailed reports from a successful 
sales staff. However, being a good salesman 
and keeping regular and detailed reports 
are contradictory qualities. In a sense, it’s 
like looking for an employee who’s both 
tall and short. Many corporate companies 
that understand that have made radi-
cal changes in performance evaluation 
systems. Another aspect of the issue is the 
need for each individual to acquire new 
skills and competencies in a fast-changing 
world... Because the change process that 
we are going through and which is getting 
faster, changes the way things are done 
and evolves them. Therefore, although it is 
possible to make them happy by focusing 
only on the positive and saying, ‘well done’, 
it is impossible to improve them and pre-
dispose the institution to the requirements 
of the era and adapt them to the transfor-
mation. Psychological capital helps to cope 
with the frustration of negative feedback, 
and to risk the challenge of difficulties and 
obstacles. Seligman focused his approa-
ch on the positive aspects of man, such 
as creativity, hope, courage, wisdom and 
responsibility. Seligman’s approach is to 
focus on the positive and the good, instead 
of focusing on the mistakes, flaws and 
wrongs in people and on the issues that go 
wrong in society. Thus, it is believed that it 
is possible to create happier and more ef-
ficient people, productive institutions and 
a better functioning society. Psychological 
capital consists of four concepts: positive 
attitude (optimism), hope, indomitableness 
and self-sufficiency.

OPTIMISM OR POSITIVE ATTITUDE 
These two concepts, although they seem 
close to each other, contain a fundamen-
tal difference. Optimism is to expect that 
positive ones will prevail in complex emo-
tions and the difficult situation will result 
in a positive outcome even when things 
get tough. The positive attitude is to focus 
the energy not on what has happened and 
has left behind; but on what will happen in 
future. Because wherever energy is placed, 
that’s where life grows. Those who are in a 
positive attitude focus on the opportunity 
in the problem, rather than complaining, 
blaming themselves, external conditions 
or other and getting stuck in a negative 
situation. Many studies have shown that 

kötü beslenmenin yanlış eğitim, hijyen, 
temiz suyun bulunmayışı, ekonomik ye-
tersizlik, batıl inançlar gibi çok sayıda 
nedeni vardı. 

Bu tespitlerin hepsi doğru ancak fayda-
sızdı. Çünkü bunlarla mücadele etmek 
projenin süresini aşan ve sorunların 
birbiriyle ilişkisi nedeniyle son derece 
karmaşık ve sonuç vermeyecek bir sü-
reç. Dil bilmeyen ve yerel otoriteler ta-
rafından desteklenmeyen Jerry Stern ve 
arkadaşları, konuya farklı bir yaklaşım 
getirmiş ve aynı koşulları paylaştıkları 
halde sağlıklı beslenen çocuklar üzerine 
odaklanmış. 

Bu çocukların annelerinin, patates yap-
raklarını ve karides kabuklarını haşla-
dıkları pirince kattıkları, böylece mi-
neral ve vitamin desteği sağladıkları, 
çocukları geleneksel kültür olan ortak 
çanaktan ve günde iki öğün yerine, ayrı 
tabaktan ve üç öğün besledikleri görül-
dü. 

Bu uygulama içinde olan anneleri top-
layıp kendi yaptıklarını diğer annelere 
nasıl öğretecekleri konusunda kısa bir 
eğitim vererek kurulan beslenme çem-
berleriyle bilginin yayılmasını sağladı-
lar. 

BİREYLER YENİ BECERİLER
KAZANMALI
Diğer taraftan kurumsal hayatın vaz-
geçilmez bir parçası olan performans 
değerlendirmelerinin büyük çoğunlu-

ğu, psikolojinin temel bilimsel ilkeleriyle 
çelişen özellikler taşıyor. Gelişim alanı 
olarak temel kişilik özelliklerine bağlı 
olan ve birey adına geliştirilmesi müm-
kün olmayan hedefler seçilir. Bu bilimsel 
gerçekten habersiz bir yönetici başarılı 
bir satış personelinden ayrıntılı raporlar 
tutmasını bekleyebilir. Oysa iyi bir satıcı 
olmakla düzenli ve ayrıntılı rapor tut-
mak birbirleriyle çelişen niteliklerdir. Bu 
bir anlamda hem uzun hem de kısa boylu 
bir çalışan aramak gibidir. Bunu anlayan 

Prof. Dr. Acar BALTAŞ
Psikolog / Psychologist

birçok kurumsal şirket, performans de-
ğerlendirme sistemlerinde köklü deği-
şiklikler yaptı. Konunun bir diğer yönü 
ise hızlı değişen dünyada, her bireyin 
yeni beceriler ve yeterlilikler kazanma-
sı gereği… Çünkü içinden geçtiğimiz ve 
giderek hızlanan değişim, her işin ya-
pılma biçimini değiştirip ve dönüştürü-
yor. Bu nedenle sadece olumluya odak-
lanarak ve ‘aferin’ diyerek onları mutlu 
etmek mümkün olsa da geliştirmek ve 
kurumun-çağın gereklerine uygun hale 
getirmek ve dönüşüme uyumlu kıl-
mak mümkün değil. Psikolojik sermaye 
olumsuz geri bildirimlerin hayal kırıklı-
ğı ile başa çıkmak, zorluk ve engellerle 
mücadeleyi göze almaya yardımcı olur. 

Seligman, yaklaşımını insanın, yaratıcılık, 
umut, cesaret, bilgelik, sorumluluk gibi 
olumlu taraflarına odakladı. Seligman’ın 
yaklaşımının temelinde insanlarda hata, 
kusur ve yanlışlara; toplumda da yolunda 
gitmeyen konulara odaklanmak yerine, 
sıraladığımız özelliklerden yola çıkarak 
olumlulara ve iyi olana odaklanmak bulu-
nuyor. Böylece daha mutlu ve etkin insan-
lar, verimli kurumlar ve daha iyi işleyen 
bir toplum yaratmanın mümkün olduğu-
na inanılıyor. Psikolojik sermaye; olumlu 
tutum (iyimserlik), umut, yılmazlık ve öz-
yeterlilik olarak dört kavramdan oluşuyor.

İYİMSERLİK VEYA OLUMLU TUTUM 
Bu iki kavram, birbirine yakın gözükse de 
çok temel bir farklılık içerir. İyimserlik; 
işler zorlaştığı zamanlarda bile karmaşık 
duygular içinde olumlu olanların hakim 
olacağı ve zor durumun olumlu sonuçla-
nacağı beklentisi içinde olmaktır. Olum-
lu tutum, enerjiyi olmuş ve yaşanmış ve 
geride kalmış olana değil; olacak olana ve 
ileriye odaklamaktır. Çünkü enerji nereye 
koyulursa hayat orada gelişir. Olumlu tu-
tum içinde olanlar şikayet etmek, kendini, 
dış koşulları veya başkalarını suçlamak ve 
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olumsuz olaya takılıp kalmak yerine so-
runun içindeki fırsata odaklanır. İyimser-
lerin yaşam doyumlarının ve iyilik halle-
rinin daha yüksek olduğu ve depresyon 
ve umutsuzluktan uzak oldukları birçok 
araştırmayla ortaya konmuş durumda. 
İyimserler olumlu beklenti içinde olur-
ken, kötümserler olumsuz beklenti için-
dedir. Bu nedenle de istenmeyen durum-
larla karşılaştıklarında iyimserler, bunun 
içinde olumlu bir şey bulmaya çalışır, kö-
tümserler ise kolay vazgeçme eğiliminde 
olur. Ayrıca iyimserlerin iş doyumlarının 
yüksek olduğu da biliniyor. Diğer taftan 
iyimserlik, birçok durumda olayların 
kendiliğinden iyiye gideceği beklenti-
sini doğurduğu için, kurumsal hayatta 
gereken önlemleri almakta gecikmeye, 
bireysel düzeyde sağlık sorunlarının bü-
yümesine ve istenmeyen durumlara karşı 
geç önlem alınmasına yol açabilir. Bunu 
tedbirsiz iyimserlik olarak adlandırma-
yı tercih ediyoruz. 1528 Terman grubu 
katılımcısının çocukluk dönemindeki 
neşelilik ve iyimserliklerinin değerlen-
dirilmesinde, bu özelliğe sahip olanların 

“Umut, insanları
hedefe odaklayan ve 
hedefe ulaşmak için 

alternatif yollar bulmaya 
yönelten enerjinin 

kaynağıdır.”

daha uzun yaşadığı yolundaki inanış des-
teklenmemiştir. Tam tersine orta düzeyde 
kaygıya sahip olanların yaşam sürelerinin 
daha uzun olduğu görülmüştür.  

UMUT
Umut, gelecekle ilgili olumlu beklenti için-
de olmaktır. Umut, insanları hedefe odak-
layan ve hedefe ulaşmak için alternatif yol-
lar bulmaya yönelten enerjinin kaynağıdır. 
İyimserlik ve olumlu tutum gibi umut da 
yüksek yaşam ve iş doyumu ve yüksek per-
formans ile ilişkili bulunmuştur. İyimser-
lik ve umudu birbirinin yerine kullananlar 
vardır. Umuttan söz ederken eylem, yön-

tem ve amaç (hedef) bileşenlerini içine 
alması gerekir. Umut bir yönüyle ama-
ca odaklanmayı, diğer yönüyle o amaca 
ulaşmak için seçilecek yolu ve yöntemi 
içine alır. 

YILMAZLIK 
Yılmazlık; bir zorluk ve sıkıntılı bir du-
rumla mücadeleden sonra eski haline 
dönmek olarak tanımlanabilir. Yılmaz 
insanlar, karmaşık durumlar ve güçlük-
lerle yaptıkları mücadeleden gelişerek 
çıkarlar. Bu özellik dayanıklılık, direnç, 
esneklik gibi kişiliğe ait psikolojik ve fiz-
yolojik nitelikleri içine alır. Bir yönüyle 
yılmazlık, hedef ve başarıya odaklanarak 
mücadeleden vazgeçmeme becerisidir. 
Psikolojik yılmazlık özelliği içine belirsiz-
lik, olumsuz durumlar ve engellerle mü-
cadele etme becerilerini de alır. Bu özellik 
psikolojik sermayenin diğer bileşenleri 
olan umut, olumlu tutum ve iyimserlikle 
birleşerek hayat başarısının temel belir-
leyicisi olan özyeterliliği oluşturur. 

ÖZYETERLİLİK
Özyeterlilik; kişilerin bir işi yaparken 
başaracakları konusunda temel inanç 
düzeyidir. Özyeterlilik, motivasyon üze-
rinde doğrudan etkilidir. Özyeterliliği 
yüksek insanlar konfor alanının dışına 
çıkmayı göze alır, ek sorumluluklar üst-
lenir. Bunun sonucunda da doğal olarak 
beceri ve potansiyellerini geliştirirler. 

Özyeterlilik; kişinin yetkinlikleri ile de-
ğil, genel yeterlilik algısıyla ilişkilidir. 
Bu algının temelinde kişinin geçmişin-
de üstesinden geldiği zorluklar ve aş-
tığı engellerle ilgili yeterlilik duygusu 
vardır. Bir kurum içinde çalışanların 
özyeterliliği, kurumsal performansı 
doğrudan etkiler. Gelecekle ilgili olum-
lu beklentiler içinde olmak (umut), en-

optimists have a higher life satisfaction 
and well-being and are free from depressi-
on and despair. Optimists have positive ex-
pectations, while pessimists have negative 
expectations. Therefore, when faced with 
undesirable situations, optimists try to 
find something positive in it, while pessi-
mists tend to give up easily. It’s also known 
that optimistic people have high job satis-
faction. Optimism may cause to a delay in 
taking necessary measures in corporate 
life, the growth of health problems at an 
individual level and the taking precautions 
against undesirable situations later than 
it’s expected, as it brings an expectation 
in many cases that things will improve on 
their own. We prefer to call it ‘imprudent 
optimism’. In the evaluation of the joy 
and optimism of the 1528 Terman group 
participants during their childhood, the 
belief that those with this trait (imprudent 
optimism) lived longer was not supported. 
On the contrary, it has been observed that 
those with moderate anxiety have a longer 
life span.  

HOPE
Hope means to have positive expectati-
ons about the future. Hope is the source 
of energy that focuses people on the goal 
and leads them to find alternative ways 
to achieve the goal. Hope has also been 
associated with high life standards, job 
satisfaction and high performance, such as 
optimism and positive attitude. There are 
those who use optimism and hope in place 
of one another. When talking about hope, 
it must include the components of action, 
method and purpose. Hope involves focu-
sing on the goal in one aspect, and with 
its other aspect it involves the path and 
method to be chosen to achieve that goal. 

INDOMITABLENESS 
Indomitableness can be defined as 
returning to the former state after a 
struggle with a difficult and troubled 
situation. Indomitable people overcome 
their challenges with complex situations 
and difficulties, by improving themselves. 
This feature includes the psychological 
and physiological qualities of the perso-
nality such as endurance, resistance and 
flexibility. In one respect, indomitableness 
is the ability to stay in the fight by focu-
sing on goals and success. Psychological 
indomitableness also includes the ability 
to combat uncertainty, negative situations 
and obstacles. This feature, combined with 

hope, positive attitude and optimism, whi-
ch are other components of psychological 
capital, constitutes self-sufficiency, which 
is the main determinant of life success. 

SELF-SUFFICIENCY
Self-sufficiency is the basic level of belief 
that people can achieve something when 
they’re doing a job. Self-sufficiency has a 
direct effect on motivation. People with 
high self-sufficiency are willing to go 
outside of their comfort zone and to take 
additional responsibilities. As a result, 
they naturally develop their skills and 
potentials. Self-sufficiency is not related 
to one’s competencies, but to the general 
perception of competence. In the basis of 
this perception, there is a sense of compe-
tence about the challenges and obstacles 
that one has overcome in their past. The 
self-sufficiency of the employees within 
an institution directly affects corporate 
performance. To have positive expectati-
ons about the future (hope), to know that 
you will face obstacles and difficulties but 
to go after them (indomitableness) and to 
be in a positive attitude (positive attitude) 
by evaluating risk by knowing what you 
do not know and believing that difficulties 
and obstacles can be overcome based on 
examples (self-sufficiency) is an important 
basis both as an individual and for the 
increase of corporate performance.

RESULT
It is possible to strengthen human re-
sources capital in an institution, by hiring 
employees with strong psychological ca-
pital and promoting them to management 
levels. In order to do that, human resources 
need to revise their recruitment strategy 
and probably restructure it. Instead of 
recruiting successful graduates of pros-
perous families, who are able to study in 
great schools, recruiting the ones who have 
worked in their student years, who have 
struggled to get to the point where they are 
and have what they possess can be an alter-
native. The choices to be made from those 
who have done more than one serious in-
ternship during their training, made efforts 
to get to know the sector, attempted to get 
to know the world by their own means, 
received certificates from open sources like 
coursera, served actively in student clubs, 
and served in non-governmental organi-
zations will serve the corporate objectives 
much more than the candidates who tells 
artificial success stories.

gel ve zorluklarla karşılaşacağını bilmek 
ve bunların üzerine gitmek (yılmazlık) 
ve bilmediklerini de bilerek risk değer-
lendirmesi yaparak olumlu tutum içinde 
olmak (olumlu tutum) ve geçmiş deneyim 
ve örneklerden yola çıkarak zorluk ve en-
gellerin üstesinden gelineceğine inanmak 
(özyeterlilik) hem birey olarak hem de 
kurumsal performansın yükselmesi için 
önemli bir temel oluşturur.

SONUÇ
Bir kurumda insan kaynakları sermaye-
sini güçlendirmek, psikolojik sermayesi 
güçlü çalışanları işe almak ve yöneticilik 
kademelerine yükseltmekle mümkündür. 
Bunun için insan kaynaklarının işe alım 
stratejisini gözden geçirmesi ve muhte-
melen yeniden yapılandırması gerekir. İyi 
okullarda okuyan, imkanlı ailelerin, başa-
rılı mezunlarını işe almak yerine öğrenci-
lik yıllarında çalışmış, bulunduğu noktaya 
gelmek ve sahip olduklarını elde etmek için 
mücadele etmiş olanları seçmek bir alter-
natif olabilir. Eğitimi sırasında birden faz-
la ciddi staj yapmış, sektörü tanımak için 
çaba harcamış, kendi imkanlarıyla dünya-
yı tanıma girişiminde bulunmuş, course-
ra benzeri açık kaynaklardan sertifikalar 
almış, öğrenci kulüplerinde aktif görev 
yapmış, sivil toplum örgütlerinde hizmet 
etmiş olanlardan yapılacak seçimler, işe 
alım mülakatlarında yapay başarı hikayele-
ri anlatacak adaylardan kurum amaçlarına 
çok daha fazla hizmet edecektir.

“İnsan kaynakları 
sermayesini güçlendirmek, 
psikolojik sermayesi güçlü 

çalışanları işe almak ve 
yöneticilik kademelerine 

yükseltmekle mümkündür.”
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Yeşilova Holding, Darüşşafaka Ce-
miyeti adına bu yıl Vodafone 41. 
İstanbul Maratonu’na katıldı. 42 

kilometre, 15 kilometre ve 8 kilometrelik 
halk koşusu kategorilerinde gerçekleştiri-
len dünyada iki kıta arasında koşulan tek 
maraton olma özelliğine sahip İstanbul 
Maratonu’nda Yeşilova Koşu Takımı, 15 
kilometrelik parkurda ‘Darüşşafaka Ce-
miyeti’ adına koşarak adımlarına anlam 
kazandırdı.

15 BİN TL’YE YAKIN BAĞIŞ TOPLANDI
Darüşşafaka Cemiyeti’nin ‘Söz Konusu 
Eğitimse Yardıma Koşarız’ sloganı altında 
kampanyalarını yürüten Yalçın Yeşilova, 
Serkan Kara, Anıl Köse, Aysun Alemda-
roğlu, Bahar Erdem, Cem Kahramanoğ-
lu, Ceyhun Koylan, Elif Nur Akınet, Filiz 
Güven, İrem Sapmaz ve Kübra Konya’dan 
oluşan Yeşilova Koşu Takımı 170 bağışçı-
dan 15 bin TL’ye yakın bağış topladı. 33 bin 
sporcunun katıldığı 15 Km’lik maratonda 

Yeşilovalılar parkuru başarı ile tamamla-
yarak madalyalarını almaya hak kazandı.

MASKE İLE FARKINDALIĞA
YEŞİLOVA DA KATILDI
2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kap-
samında “Maskeni Tak Farkındalık Yarat” 
sloganıyla maskeyi sembol olarak seçen 
LÖSEV’e de desteklerini esirgemeyen Ye-
şilova Gönüllüleri, maratonda maskele-
rini takarak “Lösemili çocuklarımızın da 
her zaman yanındayız” dedi.

Çevre ve eğitim konusuna hassasiyetle yaklaşan Yeşilova Holding, annesi ya da babası hayatta olmayan 
başarılı çocukların eğitimine katkıda bulunmak adına Darüşşafaka Cemiyeti “Söz Konusu Eğitimse Yardıma 

Koşarız” projesi için oluşturulan koşu takımıyla 41. İstanbul Maratonu’nda koştu.

Yeşilova Group, which has a sensitive attitude against the issues of education and environment, has participated to 
the 41th İstanbul Marathon with their running team that was formed for the “We Succor If the Education Is At Stake” 

Project of Darüşşafaka Association which contributes to the education of the successful orphans.

DARÜŞŞAFAKA İÇİN İYİLİK 
PEŞİNDE KOŞTUK

WE RAN IN FAVOR OF GOODNESS FOR DARÜŞŞAFAKA*

BİZDEN HABERLER / NEWS FROM US

This year, Yeşilova Group attended to 
the 41th Vodafone İstanbul Marathon 
on behalf of Darüşşafaka Association. 
Being the only marathon in the world 
to be organized between two conti-
nents, İstanbul Marathon was per-
formed under 42 km, 15 km and 8 km 
fun-run categories; and Yeşilova Group 
Running Team added meaning to their 
steps by competing in the 15 km cate-
gory for Darüşşafaka Association.

*An orphanage school dates back to 
Ottoman times

APPROXIMATELY 15 THOUSAND TL 
OF DONATION WAS COLLECTED
Conduct their campaign with the 
motto of Darüşşafaka Association  “We  
Succor If the Education Is At Stake”; 
Yeşilova Group Running Team consis-
ting of Yalçın Yeşilova, Serkan Kara, 
Anıl Köse, Aysun Alemdaroğlu, Bahar 
Erdem, Cem Kahramanoğlu, Ceyhun 
Koylan, Elif Nur Akınet, Filiz Güven, 
İrem Sapmaz, and Kübra Konya collec-
ted a donation of about 15 thousand TL 
from 170 donators. The Yeşilova team 
had the honor of winning their medals 
for successfully completing the 15 km 
marathon, where 33 thousand athletes 
competed.

YEŞİLOVA JOINS THE AWARANESS 
WITH MASK
In the context of the Children With 
Leukemia Week of 2-8 November, LÖ-
SEV used the motto “ Wear Your Mask 
and Create Awareness” and chose the 
mask as a symbol.  Yeşilova volunteers 
wore their mask during the marat-
hon and said: “We always stand by our 
children with leukemia.”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan organize edilen ve 81 ilde 11 
Kasım günü saat: 11.11’de 11 mil-

yon fidan dikerek geleceğe nefes olmak 
adına oluşturulan kampanyaya destek 
veren Yeşilova Holding, Çağlayan Köyü 
mevkiinde fidanlarını toprakla buluş-
turdu. Yeşilova Holding ve bünyesinde 
yer alan şirketlerdeki çalışanlar ektikle-
ri fidanları geleceğe nefes olmak üzere 
miras bıraktı. Yeşilova Holding’in sosyal 
sorumluluk projelerini çok önemsediğini 
dile getiren Kurumsal İletişim Yöneti-
cisi Aysun Alemdaroğlu, “Yeşilova Hol-
ding bünyesinde ekip arkadaşlarımızla 
birlikte ortaya başarılı ve faydalı işler 
çıkarmaktan büyük mutluluk duyuyo-

ruz. Şirketimiz birçok sosyal sorumluluk 
projesi çalışmasına imza atıyor ve gerek 
toplum, gerek çocuk, gerekse çevreye 
ilişkin etkinliklerimiz ile fark yaratmaya 
çalışıyoruz. Bugün de Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın önderliğinde fidanlarımızı 

diktik, arkadaşlarımızla bir arada olarak 
bu etkinlikte yer almak gerçekten çok 
önemli. Gelecek nesillerimize daha güzel 
ve yaşanılabilir bir dünya adına bir fayda 
sağladıysak ne mutlu bizlere” açıklama-
larında bulundu.

Yeşilova Holding’in de destekleriyle Gu-
inness Dünya Rekoru'na koşulacak ağaç-
landırma seferberliğinde, ‘dünyanın en 
büyük online fidan diken insan albümü’ 
rekoruna imza atılması da bekleniyor. 

Yarım asra yakındır sektör tecrübesi ile alanında fark yaratan çalışmalara imza atan Yeşilova Holding, sosyal 
sorumluluk projeleriyle de hem dünya hem de toplum adına üzerine düşen görevi yerine getiriyor.

With nearly half a century of experience in the sector, Yeşilova Group has made a difference in its field and carries 
out its duty on behalf of both the world and the society with its social responsibility projects. 

YEŞİLOVA HOLDİNG ‘GELECEĞE
NEFES’ DEDİ

“BREATHE TO THE FUTURE” FROM YEŞİLOVA GROUP 

Supporting the campaign of planting 11 
million saplings on 11th November at 11:11 
o’clock in 81 provinces and organized by 
the Ministry of Agriculture and Forestry, 
Yeşilova Group brought the saplings and 
the soil together in Çağlayan Village. The 
employees work for Yeşilova Group and for 
its companies left the saplings they planted 
to be a fresh breath to the future as part of 
the campaign “Breathe to the Future”. 
Stating that Yeşilova Group attaches great 
importance to the social responsibility 
projects, Aysun Alemdaroğlu, Corporate 
Communications Executive, also added: “We 
are very happy to work together with our 
team members in Yeşilova Group and to do 
something beneficial. Our company under-
takes many social responsibility projects, 
and we try to make a difference with our 
activities for the community, children and 
environment. Today, under the leadership 
of the Ministry of Agriculture and Forestry, 
we planted our saplings. It is really im-
portant to take part in this event together 
with our friends. We feel happy if we have 
benefited our future generations to create a 
more beautiful and livable world ”.
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getirdi. Ar-Ge yatırımlarıyla dikkat çek-
tiklerini de aktaran Yeşilova “Türkiye’nin 
en çok Ar-Ge harcaması yapan 191. şirketi, 
sektörümüze göre ise 2. şirketiyiz. Ar-Ge’yi 
kendimizi ve şirketimizi geliştirmemiz için 
en üst düzeyde tutmamız gerekiyor. Glo-
balleşen dünyada buna ihtiyacımız var, son 
dönemdeki çalışmalarımızla, Ar-Ge’deki 
çalışmalarımızla farkımızı ortaya koymaya 
çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu. Ay-
rıca sosyal aktiviteleri ile de hem topluma 
hem de çalışanlarına hitap ettiklerini ak-
taran Yeşilova bundan sonraki süreçlerde 
daha aktif rol oynayacaklarının altını çizdi.

“BURSA, OTOMOTİVİN KALBİ”
Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali İhsan Yeşilova Automotive Me-

Bursa’da sektöre ilişkin değerlen-
dirmelerin ve ikili iş görüşmele-
rinin yapıldığı etkinlikte Yeşilo-

va Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
İhsan Yeşilova’ya etkinliğe verdikleri 
katkıdan dolayı 3 boyutlu yazıcı ile ha-
zırlanmış araç maketi takdim edildi. 34 
ülkeden 250’nin üzerinde otomotiv ana 
ve yan sanayi firmasını bir araya getiren 
organizasyonda Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Yalçın Yeşilova da BOSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan’ın 
moderatörlüğünde İzmir Kalıp Fabrika 
Müdürü Umut Ekiz, A Plas Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet Ağaoğlu, Weger Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yunus Emre Tutan 
ile sektörün geleceğine ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu. 

AR-GE ÇALIŞMALARIMIZI
ARTIRARAK DEVAM EDECEĞİZ
Açılış konuşmaları sonrasında gerçekleşti-
rilen oturumda şirketler hakkında bilgileri 
aktararak sözlerine başlayan Yeşilova Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Yalçın Yeşilova, geleceğin metali alümin-

yumu şekillendirerek hem otomotiv hem 
de raylı sistemlerde kullandıklarını dile 

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin ev sahipliğinde ve Yeşilova Holding’in de destekleriyle bu yıl ikincisi 
düzenlenen “Automotive Meetings-Bursa” (Dünya Otomotiv Buluşmaları-Bursa) etkinliği çok sayıda yerli ve 

yabancı sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Organized for the second time this year hosted by Bursa Organized Industrial Zone and with the

support of Yeşilova Group, the Automotive Meetings-Bursa event was held with the participation of many domestic 
and foreign sector representatives.

BURSA’DA OTOMOTİV SEKTÖRÜ
BULUŞTU

AUTOMOTIVE SECTOR MET IN BURSA 
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“Otomotiv ana ve yan 
sanayi firmalarını bir araya 

getiren organizasyonda 
Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Yalçın Yeşilova 
sektörün geleceğine 

ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.”

Yeşilova Group Chairman of the Board 
Ali İhsan Yeşilova was presented a model 
car printed by a 3d printer in the event, 
where relations with the sector In Bursa 
will be evaluated and bilateral business 
meetings will be held, for their contribu-
tion to the event.  

In the event that brought together more 
than 250 automotive companies from 34 
countries, Yalçın Yeşilova, Vice Chairman 
of the Board of Directors, made evalu-
ations in the discussion moderated by 
BOSİAD Rasim Çağan on the future of 
the sector with Factory manager of İzmir 
Mold Factory Umut Ekiz, Vice Chairman 
of A Plas Ahmet Ağaoğlu, Weger Chair-
man of the Board Yunus Emre Tutan. 

WE WILL CONTINUE BY INCREASING 
OUR R & D ACTIVITIES
Yalçın Yesilova, Vice Chairman of the 
Board of Directors of Yesilova Group, gave 
information about the companies in the 
session after the opening speeches and 
stated that they use aluminum that they 
have formed both in automotive and rail 
system. Yeşilova also stated that they 
attract attention with their R & D invest-
ments; “We are the 191st company in Tur-
key and 2nd company in our sector that 
spends the most for R & D department. 

We need to give great importance to R & 
D to develop ourselves and our company. 
We need this in the globalizing world, we 
are trying to make our difference with 
our recent studies.” Also, Yeşilova stated 
that they appeal to both the society and 
employees with their social activities and 
underlined that they will play a more 
active role in the following processes.

“BURSA, HEART OF AUTOMOTIVE” 
In his speech at the gala dinner held wit-
hin the scope of Yeşilova Automotive Me-
etings, Ali İhsan Yeşilova, Chairman of the 
Board of Directors of Yeşilova Holding, 
stated: “I care very much about this event 
which has been held for the last 2 years 
and brought together the representatives 
of the sector. We work to develop our se-
ctor by consulting with our stakeholders. 
This is the common goal of all of us”.

IMPORTANT COOPERATIONS WERE 
ESTABLISHED
Holding one-to-one meetings, Can 
Metal and Canel Automotive authorities 
made important contacts in Automotive 
Meetings, which brought together local 
and international sector representatives 
and provided to meet the stakeholders of 
automotive and after-sales-industry.

“Automotive Meetings’te ikili 
iş görüşmeleri gerçekleştiren 

Can Metal ve Canel 
Otomotiv yetkilileri önemli 

temaslarda bulundu.”
etings kapsamında düzenlenen gala ye-
meğinde yaptığı konuşmada “Bursa’mız 
otomotiv sektörünün kalbi, bu kapsam-
da da 2 yıldır düzenlenen ve sektör tem-
silcilerini buluşturan bu etkinliğimizi 
çok önemsiyorum. Sektörümüzü, pay-
daşlarımızla birlikte istişarede buluna-
rak kalkındırmak adına çalışıyoruz. He-
pimizin ortak gayesi bu” dedi.

ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİ KURULDU
Yerel ve uluslararası sektör temsilcileri-
ni bir araya getirerek otomotiv ve satış 
sonrası endüstrisi paydaşlarının birebir 
görüşmeler yapmasını sağlayan Auto-
motive Meetings’te ikili iş görüşmeleri 
gerçekleştiren Can Metal ve Canel Oto-
motiv yetkilileri önemli temaslarda bu-
lundu.
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45 yıldır alüminyum sektörüne değer 
katan Yeşilova Holding, gerçekleştir-
diği sosyal sorumluluk projelerinin 

yanında sanata ve sanatçıya da desteklerini 
sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Özel 
Tan Okulları iş birliği ile İtalyan Gençlik 
Orkestrası “Cimarosa”yı Bursalı sanatse-
verlerle buluşturan Yeşilova Holding, mi-
safirlerine müzik dolu bir gece yaşattı. Ye-
şilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

İhsan Yeşilova ve Yeşilova Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Nezihe Yeşilova’nın da katı-
lımlarıyla başlayan konser Besteci Frances-
co Colasanto ile Roberto Maggio’nun şefli-
ğinde gerçekleşti. 

Konserin ardından konaklama sponsoru 
olan Holiday Inn Bursa City Centre’da gala 
yemeğine katılan orkestra üyeleri Bursa 
lezzetlerini de deneyimledi.

Alüminyumdan ürettiği çözümlerle hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı bir ivme yakalayan Yeşilova 
Holding, sanata verdiği destek ile de adından söz ettiriyor. Holding, son olarak İtalyan Gençlik Orkestrası 

“Cimarosa”nın Bursa’ya gelmesindeki destekçilerden biri oldu.
Organized for the second time this year hosted by Bursa Organized Industrial Zone and with the support of Yeşilova 
Group, the Automotive Meetings-Bursa (World Automotive Meetings-Bursa) event was held with the participation of 

many domestic and foreign sector representatives.

BURSA’DA İTALYA RÜZGARI ESTİ
ITALIAN MELODIES HEARD IN BURSA 
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Having achieved a successful momentum 
both in Turkey and abroad with the solu-
tions it produces from aluminum, Yeşilova 
Group is also known for its support to 
the art. Lastly, the Group was one of the 
supporters of the Italian Youth Orchestra 
“Cimarosa” coming to Bursa.
Adding value to the aluminum industry 
for 45 years, Yeşilova Group continues to 
support art and artists as well as its social 
responsibility projects. Yeşilova Group 
brought together the Italian Youth Orc-
hestra “Cimarosa” with art lovers of Bursa 
in collaboration with Özel Tan Schools. The 
concert, which started with the partici-
pation of Ali İhsan Yeşilova, the Chairman 
of Yeşilova Group and Nezihe Yeşilova, 
the member of the Yeşilova Group Board 
of Directors, was conducted by composer 
Francesco Colasanto with Roberto Maggio.
After the concert, the orchestra members 
attended the gala dinner and experienced 
the delights of Bursa at the accommodati-
on sponsor Holiday Inn Bursa City Centre.

Yeşilova Holding Bisiklet Kulübü önderliğinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde bir araya gelen Tofaş, Renault, 
APTIV ve Martur Bisiklet Kulüpleri Atatürk’e saygı ve sevgilerini tutkunu oldukları bisikletleriyle gösterdiler.

Under the leadership of Yeşilova Group Bicycle Club, Tofaş, Renault, APTIV and Martur Bicycle Clubs came together on 
the 10th of November Atatürk Remembrance Day and showed their respect and love to Atatürk with their bicycles.

BİSİKLET KULÜBÜ ÜYELERİ
ATA’YA SAYGI İÇİN PEDALLARI ÇEVİRDİ

BICYCLE CLUB PEDALLED TO THE RESPECT OF ‘ATA’

Yeşilova Holding, Tofaş, Renault, 
APTIV ve Martur’un haricinde Eş-
pedal, AcilPedal, Pedal 16 kulüpleri-

nin de katılımıyla Nilüfer Atapark’tan yola 
çıkan 50 kişilik ekip Heykel Atatürk Anı-
tı’na kadar pedal çevirdi. Tüm Türkiye’de 
zamanın durduğu 9’u 5 geçe anıt önünde 
saygı duruşunda bulunan bisikletçiler, 
Atatürk Anıtı’na karanfiller bırakarak her 
zaman Atatürk’ün yolundan gideceklerine 
söz verdiler. 

With the participation of Yeşilova Group, 
Tofaş, Renault, APTIV and Martur as well 
as Eşpedal, AcilPedal, Pedal 16 clubs, a 
team of 50 people set off from Nilüfer 
Atapark and pedalled to Heykel Atatürk 
Monument. The cyclists observed a mo-
ment of silence at 09:05, when the time 
stops every year on the same day, and 
leaved carnations to the monument and 
promised that they would all walk down 
Atatürk’s path. 

Serkan Kara, one of the members of 
Yeşilova Group Bicycle Club, said the 
following for the organization they 
organized on this important day: “As 
Yeşilova Group Bicycle Club, we have 
organized many tours so far. Our goal 
was never to ride a bike. When it came to 
our “Ata”, we came together and wanted 
to commemorate him on the anniver-
sary of his death and show our longing 
and love for him. We met with friends 
from Eşpedal, AcilPedal, Pedal 16 clubs 
in addition to Tofaş, Renault, APTIV and 
Martur companies and pedalled in order 
to Show our respect to Atatürk. We will 
always walk down the path he has shown 
us, illuminate our way with his ideas.

“Amacımız hiçbir zaman 
sadece bisiklet sürmek olmadı. 

Ata’mız söz konusu olunca 
da bir araya gelerek ölüm yıl 
dönümünde onu anmak, ona 
olan özlemimizi ve sevgimizi 

göstermek istedik. ”

Yeşilova Holding Bisiklet Kulübü üyelerin-
den Serkan Kara, bu önemli günde düzen-
ledikleri organizasyon için şunları söyledi: 
“Yeşilova Holding Bisiklet Kulübü olarak 
bugüne kadar pek çok tur düzenledik. 
Amacımız hiçbir zaman sadece bisiklet 
sürmek olmadı. Ata’mız söz konusu olunca 
da bir araya gelerek ölüm yıl dönümünde 
onu anmak, ona olan özlemimizi ve sev-
gimizi göstermek istedik. Tofaş, Renault, 
APTIV ve Martur firmalarının haricide 
Eşpedal, AcilPedal, Pedal 16 kulüplerinden 
arkadaşlarımızla bir araya gelerek Ata’mı-
za saygı için pedalları çevirdik. Her zaman 
onun bize gösterdiği yolda yürüyecek, 
onun fikirleriyle yolumuzu aydınlataca-
ğız.”
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Bursa’daki Eviniz mottosuyla yola 
çıkan ve açıldığı günden bugüne 
kalite standartlarını hiç bozma-

dan hizmetlerine devam eden Holiday 
Inn Bursa City Centre, kış turizminde de 
misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 
Şehrin merkezindeki lokasyonu ile yer-
li ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan 
otel; temizlik, hizmet anlayışı ve müşteri 
memnuniyeti ile de fark yaratıyor. 

Satış Müdürü Sami Sarpkaya “Kış sezonu-
nun açılmasıyla Bursa’nın göz bebeği Ulu-
dağ’a konaklama talebi arttı. Geçtiğimiz 
senelerde dağdaki oteller dolduktan sonra 
merkez otelleri yerli misafirleri ağırlıyor-
du, ancak geçtiğimiz yıl Orta Doğulu misa-

firlerimiz Aralık ortasından Şubat ortasına 
kadar kış tatillerini geçirmek adına şehri-
mize geldiler. O dönem yerli ve yabancı mi-
safirlerimiz ile doluluk oranımız neredeyse 
yüzde 100’e ulaştı, bunun da yüzde 85’ini 
özellikle Kuveyt ve Suudi Arabistanlı misa-
firlerimiz oluşturdu” dedi. 

BOOKING.COM’DA ALDIĞIMIZ
PUANLAR GURUR VERİCİ
Holiday Inn Bursa City Centre’ın temiz-
lik ve misafir memnuniyeti bazında diğer 
otellerden ayrıştığını da belirten Sarpkaya 
Booking.com’da yapılan puanlamaları da 
değerlendirdi. Sarpkaya, Holiday Inn Bur-
sa City Centre’ın çok ciddi puanlar aldığını 
ve bu puanlamaların misafirlerin otel ter-
cihlerinde önemli olduğunu belirterek “Bir 
otelde temizlik en önemli hizmetlerden bir 
tanesi. Yeşilova Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Nezihe Yeşilova bu konuya özellik-
le hassasiyet gösteriyor. Bizler de ekip 
arkadaşlarımızla birlikte özenle çalışa-
rak misafirlerimizin yüksek memnuniyet 
ile otelimizden ayrılmalarını sağlıyoruz” 
açıklamalarında bulundu. Konuklarının 
evlerinde gibi hissetmeleri adına yola çık-

Bursa’nın ilk açık lobi konseptli oteli olarak hizmet veren Holiday Inn Bursa City Centre, kış döneminde de 
turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Holiday Inn Bursa City Centre, which serves as the first open-lobby concept hotel of Bursa, continues to be the 
centre of attention of tourists during the winter period.

KIŞ SEZONU’NDA DA ADRES
HOLIDAY INN BURSA CITY CENTRE

WE ARE IN HOLIDAY INN BURSA CITY CENTRE ALSO IN THE WINTER

BİZDEN HABERLER / NEWS FROM US

tıklarını ifade eden Sarpkaya, çalışanların 
mesleki eğitimlerini düzenli aralıklarla 
gerçekleştirdiklerini de belirtti. 

MİSAFİRLERİMİZİN MEMNUNİYETİ 
BİZİ GÜÇLENDİRİYOR
Misafir beklentilerine hızlıca cevap ver-
diklerini de ileten Sarpkaya “Misafirle-
rimizin memnuniyeti üzerine çalışıyor, 
onların beklentilerini önceden düşünerek 
hazırlıklarımızı ona göre gerçekleştiriyo-
ruz. Misafirlerimizin herhangi bir olum-
suzlukla karşılaşmamaları adına proaktif 
yaklaşıma dayalı sistemle hareket ediyo-
ruz. Bu kapsamda da misafir memnuniyet 
oranımız her geçen gün artış gösteriyor” 
dedi.

“Şehrin merkezindeki 
lokasyonu ile yerli ve 
yabancı turistlerin ilgi 

odağı olan otel; temizlik, 
hizmet anlayışı ve müşteri 
memnuniyeti ile de fark 

yaratıyor.”

The Holiday Inn Bursa City Centre, set out 
with the motto of “Your Home in Bursa” and 
continues its services without breaking the 
quality standards since the day it was ope-
ned, continues to welcome its guests in win-
ter tourism. With its location in the centre of 
the city, the hotel is the centre of attention 
for both domestic and foreign tourists and 
makes a difference with its cleanliness, 
service concept and customer satisfaction. 
Sales Manager Sami Sarpkaya said “With the 

Birbirinden lezzetli yemeklerinin yanı sıra sunumlarıyla da her zaman iddialı olan Holiday Inn Bursa City 
Centre’ın şefleri, yılbaşına özel Yeşilova Holding ve tüm şirketlerini kurabiye, çikolata, şekerleme gibi 
farklı malzemeler kullanarak tasarladı.

opening of the winter season, the demand 
for accommodation in Bursa’s pupil Uludağ 
has increased. After the hotels in the moun-
tains were filled in the past years, the central 
hotels hosted the local guests, but last year 
our Middle Eastern guests came to our city 
from mid-December to mid-February to 
spend their winter holidays. At that time, our 
occupancy rate reached almost 100 percent 
with our domestic and foreign guests, 85 
percent of which were mainly from Kuwait 
and Saudi Arabia.”

THE POINTS WE GOT IN BOOKING.COM IS 
A GREAT PROUD FOR US 
Sarpkaya also stated that Holiday Inn 
Bursa City Centre differentiates from other 
hotels on the basis of cleanliness and guest 
satisfaction and also evaluated the ratings 
made on Booking.com. Sarpkaya stated that 
Holiday Inn Bursa City Centre has received 
very serious points and these ratings are 
important for guests’ choice of the hotel and 
added “Cleaning in a hotel is one of the most 
important services. Yeşilova Group Board 
Member Nezihe Yeşilova is particularly 
sensitive to this issue. We work diligently 
with our team members and ensure that our 
guests leave our hotel with high satisfaction.” 

THE SATISFACTION OF OUR GUESTS 
STRENGTHS US
Sarpkaya also stated that they respond 
quickly to the expectations of the guests; 
“We are working on the satisfaction of our 
guests, considering their expectations in 
advance, we carry out our preparations 
accordingly. We act with a system based on 
a proactive approach so that our guests do 
not encounter any problems. Within this 
scope, our guest satisfaction rate increases 
every day”.
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Dünün Tecrübesiyle, Bugünün Enerjisi Harmanlandı

ÖZEL HABER / SPECIAL NEWS

YEŞİLOVA R&D: YESTERDAY'S EXPERIENCE BLENDED WITH TODAY'S ENERGY
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Teknoloji dünyası, her geçen gün değişen, gelişen çehresi ve insanlığın hizmetine sunduğu 
buluşlarıyla sürekli bir gelişim halinde. Daha iyiyi, daha kısa zamanda piyasaya sürebilmek için 
firmalar da bütçelerinin önemli bir bölümünü Ar-Ge çalışmalarına ayırıyorlar. Yeşilova Holding 
Ar-Ge Merkezi de 2005 yılından bu yana önce birim olarak ardından da Ar-Ge Merkezi olarak 
yeni dünya anlayışına pozitif katkı sağlıyor. Bugün Yeşilova Ar-Ge Merkezi, kendi sektöründe 

ciroya oranla en fazla Ar-Ge harcaması gerçekleştiren kurumların arasında 2. sırada yer 
alıyor. Yeşilova şirketlerinde Ar-Ge kültürünün oluşmasında büyük katkıları bulunan Ramazan 
Uçar’dan ve bugünün vizyonunu gerçekleştiren Gökhan Tekin’den Yeşilova Ar-Ge Merkezi’nin 

dününü ve bugününü dinledik. 

The world of technology is constantly evolving with its ever-changing, improving features and the inventions 
which it offers to the service of humanity. Companies are also allocating a significant portion of their budget 

into R&D works so that they can introduce their products into market in less time. Yeşilova Group’s R&D 
Center, which was first established as a unit and continued as a R&D center, has been contributing positively 

to the new world understanding since 2005. Today, the Yeşilova R&D Center ranks second among the 
institutions that spend most for their R&D centres. We listened Yeşilova R&D Center’s history from Ramazan 
Uçar, who greatly contributed to the formation of the R&D culture in Yeşilova companies and Gökhan Tekin, 

who reached today’s vision.

Yeşilova Ar-Ge Merkezi sizin girişimci 
ruhunuzun baskın gelmesiyle fitili ateş-
lenen bir oluşum. Kuruluş hikayesini 
sizden dinleyebilir miyiz?
2005 yılında Canel Otomotiv’de Mühendis-
lik Müdürü olarak göreve başladım. Bölü-
mümde inanılmaz bir iş yoğunluğu vardı 
hemen hemen her arkadaşımın önünde en 
az 25-30 tane iş emri (proje talep formu) 
duruyordu. Ama o dönemdeki karlılığa 
baktığınızda mümkün değildi bu kadar 
iş olması. Araştırdığımızda gördük ki fir-
malar, mühendis arkadaşlarımızı maliyet 
analiz firması gibi kullanıyor. Prototip ya-

pılıyor, ürün yapılıyor tam anlamıyla terzi 
usulü bir şirket modelindeyiz.

Oysa yeterliliği oldukça yüksek bu arka-
daşlarımız için süreç ciddi bir verimsizlik 
kaynağı idi. Bu şekilde de katma değerli bir 
ürün yaratma durumu ortadan kalkıyordu. 
Biz de kendi içimizde bir bölümlemeye gi-

“2008 yılında ikinci 
co-design işimizi alarak 
ciddi cirolar yapabilme 

ihtimalini yarattık.”

derek bazı arkadaşlarımızı Ar-Ge alanına 
yönlendirip kendi içimizde ‘Ar-Ge ve Mü-
hendislik’ olarak ayrıldık. Ancak belirtmek 
zorundayım ki o dönemde müşterilerin 
yaklaşımı da yeterince dürüst bir yaklaşım 
sunmuyordu. Ülkedeki araç üretim adedi 
belliyken ve bizden toplamda sadece bir 
tane ürün alacak olsa da süreç çok uzun 
işliyordu; örneğin maliyet çalışılıyor, kalıp 
yapılıyor, fikstür yapılıyor ve sonuca geldi-
ğinizde müşterinin istediği tek bir çerçeve 
ama iş süreci çok zahmetli işliyordu. Biz 
de bu süreçte rotayı mühendislikten Ar-
Ge’ye çevirerek ana sanayilerle görüşmeye 
başladık. Bu da Ar-Ge’nin fitilini ateşleyen 
ilk adım oldu. Üniversitelerden ve ana sa-
nayilerden tanıdığımız arkadaşlarımızla 
bu yolu Canel Otomotiv lehine nasıl çevi-
rebileceğimizi iyice araştırdık. Sonuçta 3-4 
adet hedef ürün belirlendi ve dedik ki bu 
ürünlere yükleniyoruz artık. Önce portba-
gaj işini aldık ve ticarileştirdik sonrasında 
da gerçek bir Ar-Ge olarak ilerlemeye baş-
ladık. Tabii bir işi ilk yapıyor olmak pek çok 
sorunu da beraberinde getiriyor ürün bel-
li ama fikstür makine hatları, akış sistemi 
her şeyi baştan kuruyorsunuz. Ve üretile-
cek ürünün adet sayısı çok yüksek. 

Bu süreçte 2006 yılında Fiat ile hacimli 
biçimde ilk co-design işimize başladık. 

Ardından mühendislik faaliyetlerimizi 
beğenen İtalyan yöneticiler özel bir araç 
için hem adetsel hem de şekilsel olarak 
farklı bir ürün istediler. Adı ‘Panorama’ 
olan ürünün biz sadece renk olarak farklı 
sanıyorduk ama çalışmaya başladığımız-
da stil çalışmasına girdiğimizi anladık. 
Dolayısıyla hem co-design hem de stil 
kısmında aktif olmaya başladık.  2008 yı-
lında ise ikinci co-design işimizi alarak 
ciddi cirolar yapabilme ihtimalini yarat-
tık.  

2005-2006 yıllarının strateji toplantısında 
elimizdeki portföyü incelediğimizde ciro-
nun büyük kısmının iki ayrı ana sanayi-
nin farklı ölçülerdeki sadece 2 ürününün 
olduğunu gördük. Diğer ürettiklerimizde 
yoğun emek harcıyoruz ama ciroya katkı 
anlamında zayıf kalıyordu. Ne yapabiliriz 
diye düşündüğümüzde Ar-Ge anlamındaki 
ilk atağımızı hayata geçirerek o dönemde 
sektörde çelikten üretilen crash box (çar-

“Yaptığımız ilk girişimler 
sayesinde sıfırdan 

tasarlanan ve seri üretime 
geçmiş ilk alüminyum 

crash box için Türkiye’de 
tek yerli tedarikçiydik.”

Yeşilova R&D Centre is a formation that is 
fueled by the power of your entrepreneurial 
spirit. Can we hear the establishment story 
from you?
In 2005, I started to work as an Engineering 
Manager at Canel Automotive. There was an 
incredible amount of work in my depart-
ment, and almost every friend of mine had 
at least 25 or 30 work orders (project request 
form) in front of them. But when you look 
at the profitability of that period, it was 
impossible to have this much work. When we 
investigated the situation, we found out that 
companies were using our engineer friends 

as cost analysis companies. The prototy-
pes and the products were being made; we 
were in a company model like a tailor-made 
company. However, for these friends who 
had great competencies, this process was a 
source of serious unprofitableness. In this 
way, the opportunity to create a value-added 
product was impossible. So, we went to a 
division within ourselves and directed some 
of our friends to the R&D field and divided 
ourselves into R&D and Engineering sections. 
However, I must point out that the approach 
of the customers at the time was not honest 
enough. While the number of vehicles produ-
ced in the country was obvious and even they 
would buy only one product from us in total, 
the process was overdue; for example, the 
cost was being studied, the mold was made, 
the fixture was made, and when you came 
to the conclusion, the customer wanted an 
only frame, but the working process was very 
demanding. In this process, we changed our 
course from engineering to R&D and started 
to meet with the main industries. This was 
the first step that ignited the fuse of R&D. We 
have thoroughly researched how we can turn 
this path in favor of Canel Automotive with 
friends we know from universities or main 
industries and as a result we determined 3-4 
target products and we decided to focus on 
these products. First, we took the roof rack 
job and commercialized it and then we star-
ted to move forward as a real R&D team. Of 
course, being the first to do a job brings a lot 
of problems. The target product is determi-
ned but you must re-establish fixture mac-
hine lines, flow system and everything. And 
the number of products to be produced is 
very high. In this process, we started our first 
co-design business with Fiat in 2006. Then 
Italian executives, who liked our engineering 
activities, wanted a different product for a 
special vehicle, both in terms of quantity and 
shape. We thought the product called ‘Pano-
rama’ was just different in colour, whereas 
when we started to work, we understood that 
we were studying styling process. Therefore, 
we became more active in botch co-designing 
and styling process. In 2008, we took our 
second co-design job and we had a chance 
to make serious endorsements.  When we 
examined our portfolio at the strategy mee-
ting of 2005-2006, we found out that most of 
the endorsement was made up from only 2 
products of different sizes from two separate 
main industries. We put a lot of work into our 
other products, but they were weak in terms 
of contributing to endorsement. When we 
thought about what we could do, we did our 
first attack in terms of R&D and found out 

Ramazan UÇAR
Canray Ulaşım Genel Müdürü
Canray Transport General Manager
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pışma sönümleyici) ürününü alüminyum-
la yapmanın daha iyi sonuç vereceğini 
gördük. Çünkü alüminyumun en önemli 
özelliği enerji sönümleme kabiliyetinin 
çeliğe göre çok yüksek olması.  

Diğer yöneldiğimiz ürün ise yine çelikten 
yapılan koltuk sırtlığı ve kapıların yanında-
ki kayar kapı mekanizmasıydı. Ama bu iki 
ürünün pazarı oldukça dolu olduğundan biz 
crash box konusunda fark yaratabileceğimi-
ze inanarak bu alanda çalışmalara başladık. 
Yaptığımız girişimler sayesinde Tofaş’ın ilk 
yerli alüminyum crash box tedarikçisi Canel 
Otomotiv oldu. Ve belirtmek gerekir ki o dö-
nemde tasarım anlamında sıfırdan tasarla-
nan ve seri üretime geçmiş ilk alüminyum 
crash box için Türkiye’de tek tedarikçiydik. 
Ar-Ge Merkezi değil, bir departmandık ama 
crash box’ın ardından tüm grup şirketle-
rine farklı ürünlerle Ar-Ge faaliyetlerimizi 
gerçekleştiriyorduk. 2015 yılında ise Ar-Ge 
Merkezi belgemizi alarak bugünün zeminini 
oluşturmuş olduk.

Bu yapılanma esnasında sizi en çok zor-
layan süreç neydi?
Genelde Türkiye’de Ar-Ge denildiğinde ta-
sarım faaliyeti anlaşılıyor, dahası siparişe 
dayalı Ar-Ge diye oluşturulmuş bir kav-
ram var. Gerçek Ar-Ge yapmak için ciddi 
bir bütçeye sahip olmak lazım. Ama Tür-
kiye krizler ülkesi; üstelik de Ar-Ge çalış-

malarımızın yoğun olduğu dönemde 2008 
-2009 krizi yaşanıyor Türkiye’de. Böyle bir 
ortamda yönetim kuruluna gidip ben Ar-
Ge faaliyetlerine yöneleceğim demek çok 
zor bir durum. O yüzden biz önce kendi-
miz yapabileceğimize inandık sonra da 

ikna ettik diyebilirim. Şimdi söylerken çok 
kolay çıkıyor ağızdan ama yaşarken süreç 
oldukça zorluydu. Mesela, TÜBİTAK’tan 
destek alıyorsunuz ama bir sermaye koy-
manız lazım ve en az 9 ay finanse etme-
si gerekiyor şirketin, o dönemde pek çok 
projemiz onaylandığı halde gerçekleşti-
remedik. İşler azalmış, ülkeler batıyor, 
ihracatlar durmuş, Avrupa krize girmiş 
ve Türkiye’de bunun çok ciddi yansıması 
var. Konjonktür anlamında zor bir dönem, 
şirketlerin biraz daha finansal yapısını di-
sipline etmek durumunda olduğu bir dö-
nemde yola çıktık ve başardık.  Bu süreçte 
Yönetim Kurulumuz da bize inandı ki o da 
bize devam etme gücü verdi. Baktığınızda 
birçok ürün ortaya çıktı, sonrasında ise 
bir dönem proje departmanı gibi çalıştık. 
Bu süreçte biz hem ürünü tasarlamak, 
Ar-Ge’sini yapmak hem de çıkarttığımız 
ürünü satmak zorundaydık. Yani evet 
Ar-Ge’sini yaptık hadi sipariş gelsin diye 
beklemeniz mümkün değil. Dolayısıyla 
üzerinize misyon olarak bir pazarlama 
faaliyetini de almak zorundaydınız. Ürü-
nü çalışmaya başladığınızda bununla ilgili 
pazar da bulmak zorundasınız ya da yarat-
mak zorundasınız. İşte orada kontakları-
nızı kullanarak ilerleyebiliyorsunuz.

“Krizler Ar-Ge 
yatırımlarının önündeki en 

büyük sıkıntıydı.”

Size göre Yeşilova Ar-Ge’nin bu zamana 
kadarki en büyük başarısı neydi? 
Bence en büyük başarısı şu ki; Ar-Ge bir şir-
keti evirerek büyüttü. Canel Otomotiv’in o 
dönemde ürün gamında olmayan pek çok 
ürünü ticarileştirerek şirketin büyümesi-
ni sağladı. Bugün Türkiye’de, yurt dışında 

markete ürün yapmıyorsanız raftaki ürü-
nü üretmiyorsanız, tüm işler mühendis-
likten geçer. Ancak daha önemlisi tüm bu 
gelişimlerle şirketlerimizde Ar-Ge kültürü 
oluştu. O kültür de Canray Ulaşım’ın orta-
ya çıkmasıyla vitrine çıktı. Oysa asıl başarı 
şirketlerin iç dinamiklerine mühendislik 
algısını, tasarım heyecanını koyabilmektir. 
Bu dönüşümün sonucu da Canel’in ülkenin 
yaşadığı pazar kayıplarına, sektördeki kriz-
lere rağmen gücünü kaybetmeden ilerleme-
sidir…

Sizin deyiminizle Canray Ulaşım Ar-
Ge’yi vitrine çıkaran bir oluşum oldu. 
Peki Canray’ın kuruşunu da dinleyebilir 
miyiz sizden?
O dönemde biz Ar-Ge olarak ağırlıklı oto-
motiv projeleriyle ilerliyorduk. Ben de 
Düsseldorf’a şirketimizin bir fuarı için gi-

decektim. Bir ön hazırlıkla yakın yerler-
de başka ne fuarlar var, görüşebileceğim 
müşteri var mı diye inceliyorum. Otobüs 
firmalarıyla görüşmelerimin ardından 
Berlin’de Innotrans Fuarına geçtim. In-
notrans ciddi büyüklükte bir fuar ve be-
nim sadece 1 günüm vardı gezebilmem 
için. Ana sanayi, yan sanayi derken tüm 
gün bir damla su içmeden pek çok firma-
ya ulaştım. En sıcak karşılayan da Alstom 
ve Siemens’ti. Döndüğümde ilk iş Als-
tom’dan randevu almak oldu. Randevuyu 
aldık ama sektörle ilgili tecrübemiz yok; 

sadece yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. 
İlk randevuya gittik ama ilgili kişi olma-
dığı için gerçekleştiremedik, ardından bir 
deneme daha ve kendimizi Alstom’un Ar-
Ge Müdürü’ne şirketlerimizi tanıttığımız 
bir pozisyonda bulduk. Ardından Ar-Ge 
Müdürü bana trenin komple 3 boyutlu 
modelini açtı ve hangi parçaları yapabi-
leceğimiz üzerinde uzlaştık. Dediğim gibi 
biz bu işi yapacağımıza çok inandık ve 
müşterimizi de inandırdık. Bugüne kadar 

“Yeşilova Ar-Ge’nin en 
büyük başarısı Canray 
gibi görünebilir ama 
bana göre asıl başarı 

Canel Otomotiv’in ürün 
grubunu tümden değiştirip 

genişletmesine ciddi 
katkı sağlayarak şirketi 

büyütebilmesidir. ”

that it would be better to make the crash  box 
product (collision dampener) with aluminum 
instead of steel, which was preferred in the 
sector at that time. Because the most impor-
tant feature of aluminum, energy damping 
capability, is very high compared to steel.  
The other product we aimed for was the seat 
backrest made of steel and the sliding door 
mechanism which is placed next to the doors. 
But since the product market for these two 
products was very full, we started to work 
in this field believing that we can make a 
difference about crash box. Thanks to our 
initiatives, Canel Automotive became Tofaş's 
first domestic aluminum crash box supplier. 
And it should be noted that at that time we 
were the only supplier in Turkey for the first 
aluminum crash box designed from scratch 
and mass-produced. We were a department, 
not an R&D Centre, but after crash-box, we 
were carrying out our R&D activities with 
different products to all group companies. In 
2015, we obtained our R&D Centre certificate 
and formed the basis of today.

What was the most challenging process 
during this construction?
In general, when we talk about R&D in 
Turkey, the design activity is the first thing 
comes to mind, and there is a concept called 
"R&D based on order". You must have a big 
budget to implement a real R&D activity. 
But unfortunately, Turkey is a country of 
economic crisis. During the period when 
our R&D activities were intense, there was 
the 2008-2009 economic crisis in Turkey. In 
such an environment, it is very difficult to go 
to the Board of Management and say, "I will 
start to do R&D activities.". So, first of all we 
believed that we could do it ourselves, and 
then we convinced them. Now it's very easy 
to talk about these days but it was a really 
hard process to go through. For example, we 
got support from TUBITAK, but we needed to 
put a capital and the company had to finance 
it for at least 9 months. Many of our projects 
were approved at that time, but we could not 
launch them. The rate of unemployment inc-
reased, countries were bankrupting, export 
activities stopped, Europe was going through 
an economic crisis and Turkey was seriously 
affected by these. It was a challenging period 
in terms of conjuncture and also, we set out 
in a period when companies had to discipline 
their financial structure a little more. Eventu-
ally, we made it.  In this process, our Board of 
Management believed in us and gave us the 
strength to continue. We came up with lots 
of products and after that we worked as a 
department of project in this period. Because, 

we had to design the product, conduct R&D 
activities and sell the product that we made. 
I mean, it is not enough to conduct the R&D 
and wait for the orders. That's why we had 
to take on a marketing activity as a mission. 
When you start working on the product, you 
must find or create the market for it. That's 
where you can move forward using your 
network.

In your opinion, what was Yeşilova R&D's 
biggest achievement so far? 
I think the biggest achievement is that R&D 
grew a company by altering it. It provided 
a growth for the company by commercia-
lizing many products of Canel Automotive 
that were not in the product line at the 
time. Today in Turkey, everything is about 
engineering unless you produce a product 
for foreign market or produce the product in 
shelves. But more importantly, with all these 
developments, R&D culture has formed in 
our companies. That culture came out with 
the emergence of Canray Transportation. 
However, the real success is to be able to 
place engineering perception and design 
excitement into the internal dynamics of 
companies. The result of this transformation 
is that Canel progresses without losing his 
power despite the market losses experienced 
by the country and the crises in the sector...

As you say, R&D came out again with the 
emerge of Canray Transportation. Can 
we also hear about the establishment of 
Canray?
At that time, as R&D, we were mainly prog-
ressing with automotive projects. I was going 
to Düsseldorf for a fair of our company. I was 
checking if there were any other fairs nearby 
or customers that I can get in contact with. 
After my contacts with the bus companies, I 
went to the Innotrans Fair in Berlin. Innot-
rans was a massive fair and I had only 1 day to 
visit. I reached out too many companies from 
main industry and sub-industry all day long 
without drinking a drop of water. Alstom and 
Siemens were the most welcoming compa-
nies of all. When I got back, the first thing i 
did was make an appointment with Alstom. 
We made the appointment, but we don't 
have experience with the industry; the only 
thing we know was we were able to succeed. 
We went to the first appointment, but we 
couldn't have a meeting, because there was 
no relevant person, then in another trial and 
we found ourselves in a position where we 
introduced our companies to Alstom's R&D 
Manager. Then the R&D Manager showed me 
the complete 3-D model of the train and we 

“Konjonktür anlamında 
zor bir dönemde yani 
şirketlerin biraz daha 

finansal yapısını
disipline etmek durumunda 

olduğu bir dönemde 
yola çıktık ve başardık.  

Bu süreçte Yönetim 
Kurulumuz da bize inandı 
ki o da bize devam etme 

gücü verdi. ”
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da bizden istediklerini aksatmadan yeri-
ne getirmek dışında hem tasarımsal hem 
de fonksiyon noktasında pek çok fikri 
birlikte şekillendirdik. Sektörü en derin 
noktasına kadar öğrenmek için çok büyük 
çaba sarf ettik tüm ekibimle ve hala da 
çabalıyoruz.

Ar-Ge’nin bugünkü konumunu nasıl gö-
rüyorsunuz?
Şirketlerde mutfak çok önemli ve bizim 
için o mutfak Ar-Ge...  Bugün Canray’ı 
da asla bir seri üretim firması olarak ko-
numlandırmıyor, tam bir mühendislik 
firması mantığıyla yönetiyoruz. Diğer 
yandan şirketlerimiz otomotiv sektörüne 
yoğun üretim yapıyor ve otomotiv sürek-
li gelişim, değişim bekler; bu süreçte de 
Ar-Ge’nizin çok iyi olması gerekir. İlk ku-
rulduğumuz zamanlarda bahsettiğim se-
beplerden dolayı proje ile çalışan bir ya-
pıdaydı Ar-Ge, şimdi ise yeni gelen genç 
kuşak ile projeden kopup tam anlamıyla 
bir Ar-Ge olmaya döndü. Yapılan çalış-
maların tamamı şirketlerin mühendislik 
problemlerine dönük ya da şirketleri-
mizin büyüme stratejilerine paralel yeni 
bir ürün katmaya dönük. Ticarileştirme 
ve diğer sapmalar Ar-Ge’den biraz daha 
uzaklaştı. Dolayısıyla da bu değişim bu-
gün Ar-Ge’ye daha fazla odaklanma, daha 
yenilikçi çözümler bulma fırsatı sağladı.

Kendini ispat etmiş bir Ar-Ge merkezi-
nin başına 2018 Temmuz ayında geçti-
niz. Ekibinizle beraber Ar-Ge merkezini 
yeniden yapılandırırken o günün şartla-

rında nasıl bir felsefe ile ilerlediniz. Böy-
le bir sistemin içine sonradan dahil olup 
yeniden bir şeyleri kurgulamak nasıl bir 
duyguydu?
Yaklaşık olarak 14 yıldır biriktirdiğim yurt 
içi ve yurt dışı Ar-Ge odaklı otomotiv sek-
törü tecrübem ile 2018 yılı Temmuz ayında 
Yeşilova Holding Ar-Ge Müdürü olarak gö-
reve başladım. Yeşilova Holding sektöründe 
Ar-Ge’nin önemini öncelikli fark etmiş şir-
ketlerden birisi olarak kurulduğu günden bu 
yana yönettiği tüm faaliyetlerde nasıl fark 
yaratabilirim yaklaşımını benimsemiş. Ar-
Ge merkezi kurulmadan önce Ar-Ge Birimi-

ni kurarak yaklaşık 20 yıl önce farkındalığı 
oluşturup bu birimle beraber faaliyetlerine 
başlamış. Daha sonra bu farkındalık şirket 
içinde kültürel değişim sürecine de yansıya-
rak bir Ar-Ge merkezi bünyesine dönüşmüş 

ve 2015 yılı itibariyle devletin de desteklediği 
5746 mevzuatına göre Ar-Ge merkezi kurul-
muş. Ar-Ge merkezimiz o günkü ihtiyaçlara 
göre kurulup faaliyetlerini hızlandırmış ve 

şirketlerimizin o dönemki işlerini hızlan-
dırıcı bir katalizör görevi üstlenmiş. Dünya 

çok hızlı eviriliyor ve değişiyor. Adeta bir 
yenileşim rüzgârı içerisindeyiz. Otomotiv 
sektörü de bundan en fazla nasibini alan 
sektörlerden bir tanesi. 2018 Temmuz’da 
göreve başladığımızda omzumuzda ciddi bir 
yük vardı. Başarılı olmuş, geçmişten bugüne 
birçok çalışmaya imza atmış, birçok yurt dışı 
müşterisini buraya getirebilmiş, ihracatı ar-
tırabilmiş bir ‘Ar-Ge Merkezi’ vardı. Biz de o 
günün şartlarıyla dünyadaki tüm teknolojik 
trendleri, gelişimi, değişimi Ar-Ge merke-
zimize nasıl yansıtabiliriz diye yola çıka-
rak ayakları yere basan bir analiz yaptıktan 
sonra organizasyon şemamızı, kurgumuzu, 
odaklanacağımız faaliyet alanlarını yeni-
den yapılandırdık. Bu yapılandırma çerçe-
vesinde özellikle artık dünyanın her plat-
formunda her konferansında konuşulduğu 
araçların hafifleştirilmesi, dijital dönüşüm, 
otonom araçlar, endüstri 4.0, yeni ürün ge-

liştirme faaliyetleri, yeni malzeme geliştir-
me faaliyetleri gibi birçok önemli alanı dik-
kate alarak tüm odağımızı ve kurgumuzu 
şekillendirmiş olduk. Tabii bu Holding adı-

na, Ar-Ge adına ve hepimiz adına çok heye-
can verici bir durum. Türkiye’de bugün 1200 
civarında Ar-Ge merkezi var ancak baktığı-
nızda gerçekten Ar-Ge yapılanmasına sa-
hip ve Ar-Ge odaklı faaliyet gösterenlerin 
sayısı çok az. Gururla söyleyebilirim ki biz 
de bunlardan bir tanesiyiz. Açıkçası bunun 
hem sorumluluğunu hem onurunu hem de 
mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii bu geçiş süre-
ci duygusal ve ciddi sorumluluk gerektiren 
bir süreç, çünkü uzun yıllardır buraya emek 
vermiş, şirketlere sıfırdan Ar-Ge kültürünü 
aşılamaya çalışmış ve Ar-Ge faaliyetlerini 
bir noktaya taşımış kişilerin ortaya koyduğu 
başarıyı alıp daha iyi bir noktaya taşımaya 
çalışıyorsunuz. Göreve başladıktan kısa bir 
süre sonra önümüzdeki 5 yıl için hangi çık-
tıları ortaya koymamız gerektiğini dikkate 
alarak bir çalışma yaptık ve Yönetim Ku-
rulumuz ile el sıkıştık. Biz burada ne kadar 
kalifiye, uzman, bilgiye önem veren, kendi-
ni geliştiren, şirkete katma değer sağlayacak 
insanları bir arada tutup bu vizyonda ortaya 
bir şey koymaya çalışırsak o kadar da ba-
şarılı olacağımızı bilerek yola çıktık. Doğal 
olarak 2018 yılı son çeyreğinde organizasyo-
nel değişimde içimize bizlerle aynı heyecanı 
duyan, aynı vizyonu benimsemiş, tutkulu, 
bizimle koşabilecek yaklaşık 12-13 arkadaşı 
aramıza katarak, eski tecrübenin üzerine 
şirket kültürünü özümseyen aynı zamanda 
da yeni bir soluk getiren güzel bir ekip kur-
duk. Görevi teslim alma sürecimiz bu şekil-
de gerçekleşti.

“ Yeni yapımızla, 
müşterilerimize 

sağlayacağımız katma 
değer ile ve yapacağımız 

ulusal ve uluslararası 
projelerle daha fazla 

adımızdan söz ettirmek 
istiyoruz”

agreed on the parts that we can make. As I 
said before, we believed that we could do this, 
and we also convinced our customer. So far, 
we have shaped many ideas together both 
in terms of design and function, apart from 
fulfilling what they want from us without 
interruption. We have worked very hard to 
learn every single detail of the industry with 
my entire team and we are still striving.

How do you see R&D's current position?
Cuisine is very important for companies and 
R&D is our cuisine... Today, we never position 
Canray as a mass production company, we 
manage it with the logic of an engineering 
company. On the other hand, our companies 
are producing intensively for the automotive 
sector and this sector expects continuous 
development and change; in this process, 
your R&D activities should be very efficient. 
When we were first established, because of 
the reasons that I've mentioned, R&D was 
in a structure working with the project, but 
now it is separate from project and with the 
new generation it's forming into a complete 
R&D. All the studies are aimed at addressing 
the engineering problems of companies or 
adding a new product parallel to the growth 
strategies of our companies. Commercia-
lization and other deviations diverged us 
slightly from R&D. Therefore, this change has 
enabled us to find more innovative solutions 
and focus more on R&D today.

You became head of the R&D centre, which 
has proven itself, in July 2018. When you 
and your team were reconstructing the R&D 
centre, which philosophy you followed? 
How did it feel to be involved in a system 
like this afterwards and re-establish somet-
hing?
With my experience in the automotive sector 
focused on domestic and international R&D, 
which I have accumulated for approxima-
tely 14 years, I started to work as the R&D 
Manager of Yeşilova Holding in July 2018.
Yeşilova Holding has adopted the approach of 
making difference in all the activities it has 
managed since its establishment as one of 
the companies in its sector that has recog-
nized the importance of R&D as a priority. 
Before the establishment of the R&D centre, 
it founded the R&D unit about 20 years ago 
to raise awareness and start its activities 
together with this unit. This awareness then 
reflected in the cultural exchange process 
within the company, which became an 
R&D centre, and, as of 2015, was established 
according to the 5746-legislation supported 
by the government. Our R&D centre was 

established according to the needs of the day 
and accelerated its activities and acted as a 
catalyst to accelerate the works of our com-
panies at that time.  The world is evolving 
and changing so fast. We're in a period of 
innovation. The automotive sector is one of 
the sectors that gets the most from this in-
novation period. We had a serious burden on 
our shoulders when we started our mission 
in July 2018. There was an R&D centre that 
was successful, managed to achieve so many 
works from past to present, was able to bring 
many overseas customers here, and was able 
to increase exports. So, after doing a solid 
analysis on how to reflect all the technologi-
cal trends, development and change in the 
world to our R&D centre with the conditions 
of that day, we restructured our organizatio-
nal chart, structure, and areas of activity that 
we would focus on. Within the framework 
of this reconstruction and having taken into 
account all of our focus and fiction, especial-
ly in regard to a number of key areas such as 
lightening vehicles, digital transformation, 
autonomous tools, industry 4.0, new pro-
duct development activities, new material 
development activities which are discussed 
at every platform in the world. Of course, 
this is a very exciting situation for our R&D 
and Holding. There are approximately 1200 
R&D centres in Turkey today, but when you 
take a closer look at them, there are very 
few companies which have R&D structure 
and are operating with R&D focus. I'm proud 
to say we're one of them. Frankly, we are 
carrying its responsibility and at the same 
time we feel very honoured and happy. Of 
course, this transition process is emotional 
and has serious responsibilities, because you 
are trying to carry the success of people, who 
have worked here for many years, tried to 
engrain the R&D culture in companies from 
scratch and moved R&D activities to this day, 
to a better point. Shortly after taking office, 
we did a study considering what outputs we 
should put forward for the next 5 years and 
shook hands with our Board of Management. 
We set out here knowing that we would be 
successful if we try to bring together people 
who are qualified, experts, who care about 
information, who develop themselves, who 
will provide added value to the company and 
put something forward in this vision. Natu-
rally, in the last quarter of 2018, we formed 
a great team which builds up the culture of 
the company on top of the old experience, 
but also a new breath of fresh air with 12-13 
friends, who gave us the same enthusiasm 
and vision and could run with us. That's how 
we took over the mission.

Gökhan TEKİN
Yeşilova Holding Ar-Ge Müdürü
Yeşilova Group R&D Manager
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Bugün hem dünya açısından hem Tür-
kiye hem Bursa açısından baktığımızda 
Ar-Ge merkezini hangi noktada konum-
landırıyorsunuz?
Türkiye’deki Ar-Ge faaliyetleri halen ma-
alesef geride sayılır. Ama şunu net söy-
leyebilirim biz Türkiye’de alışılagelmiş 
yaygın tutumun dışında kalarak; malze-
meden ürüne, teknolojiden birçok farklı 
alt çalışmalara ekibimizle beraber girmiş 
durumdayız. Bu bizi diğer Ar-Ge mer-
kezlerinden öne çıkaran ve dünyaya daha 
çok yakınlaştıran, onlarla bilimsel faali-
yetler anlamında aynı dili konuşabildi-
ğimiz noktaya getirmiş bulunuyor. Daha 
kat edeceğimiz çok yol var ama dünden 
bugüne gelişimimize bakarsanız bence 
emeklemiyoruz, biz koşuyoruz şu an. O 
aradaki global şirketlerin Ar-Ge’ye ayır-
dığı fon ve onların kurmuş olduğu ekip-
leri bir teraziye koyarsak aradaki farkı 
hızlı bir şekilde kapatıyoruz diyebilirim. 
Bu da aslında bugün almaya başladığımız 
sonuçlarla kendini gösteriyor. Örneğin 
ana sanayiler artık faaliyet gösterdiğimiz 
alanlarla ilgili direkt sadece ürün ürettir-
mek için değil, aynı zamanda tecrübele-
rinin olmadığı alüminyum alaşımlarının 
kullanılması ile ilgili mühendislik hizmeti 
almak üzere bizim kapımızı çalıyor. Bura-
dan ana sanayilerden bahsederken sadece 
yurt içini kastetmiyorum. Hem ülkemizde 
faaliyet gösteren ana sanayilerin yurt dışı 
lokasyonları hem de yeni yabancı müşte-
rilerimiz Türkiye’de bu işi Yeşilova Ar-Ge 
Merkezi ve şirketleri yapabilir güvence-
siyle bize yakınlaşıyor. Bu çok gurur duy-
duğumuz bir tablo.  Bir diğer örnek; son 

3 ay içerisinde İngilitere’de Birmingham 
ve Manchester’da gerçekleştirilen konfe-
ranslarda döküm üzerine yaptığımız Ar-
Ge faaliyetlerini anlattık. Bunlar bilimsel 
olarak dünyada hatırı sayılır etkinlikler. 
Hafif alaşımların, otomotiv sektöründeki 
yeni malzemelerin, hafifliğin çok fazla ön 
planda tutulduğu konferanslar. Katılımcı 
portföyü de global ana sanayilerin, yan 
sanayilerin, enstitülerin Ar-Ge merkez-
lerinin katıldığı platformlar. Türkiye’den 
firmaların buralarda boy gösterip küre-
sel ekosistemde adlarını daha sık duyur-
maları gerektiğini düşünüyorum. Bunun 
dışında son dönemde fikri sınai mülkiyet 
haklarında bizlere katma değer yaratacak, 
rakiplerimize göre fark yaratacak başvu-
ruları yapıyoruz. Artık dünyada firmalar 
birbirlerinin çalışmalarını, özellikle know 
how kapsamlı içerikli çalışmalarını, ço-
ğunlukla patentleri araştırarak elde et-
meye çalışıyor. Ekibimizde bu konudaki 
uzman arkadaşımız hem ulusal patent 
vekili hem de yakın zamanda uluslararası 
patent vekili olacak bir arkadaşımız. Böyle 
bir yapıyı kurmamızın altındaki en büyük 
gerekçe, dünyayı daha yakından, rakiple-
rimizi daha yakından takip edip bizim de 
faaliyetlerimizin çıktısı olarak bunların 
patent, tasarım tescili, marka gibi sonuç-
larla tescillendirmek.

2019 yılını değerlendirirsek hangi yeni 
ürün ve malzeme geliştirme çalışmaları 
yapıldı?
2019 yılında holdingle beraber yaptığımız 
ürün ve teknoloji yol haritası çalıştayının 
bir çıktısı olarak özellikle alüminyumun 

son yıllarda daha fazla kullanılmasını ön 
gördüğümüz araçlardaki modüler şasi ve 
gövde ürünlerine yöneldik. Örnek ver-
mek gerekirse aracın bir motor beşiği, 
bir torpido traversi gibi ürünlerinin he-
nüz Türkiye’de alüminyum ile ürün geliş-
tirme faaliyetlerinin ve üretiminin yapıl-
madığını gördük. Biz de bu fırsatı değere 
dönüştürmek adına Almanya’da elektrikli 
araç üreten bir şirketle çelik olan bir mo-
tor beşiğini alüminyuma dönüştürerek 
tamamen Yeşilova Ar-Ge’nin ürün geliş-
tirme kabiliyetleri ile Almanya’daki bir 
firmaya mühendislik hizmeti sattık ve 
bu ürünün prototiplerini Yeşilova şir-
ketlerinden Canel Otomotiv firmamızda 
ürettik. Bu ve benzeri çalışmalar ile tek-
nik yetkinliğimizi kanıtlamış olduk. Yine 
ana sanayilerden biriyle yaptığımız daha 
önce çelik malzemeden üretilmiş olan 

ve hafifleştirmek için şirketlerin önem-
le üzerinde durduğu araç ile kullanıcı 
arasındaki iletişimi sağlayan yapıyı taşı-
yan bir ürün “torpido traversi”. Bunu da 
yine bahsettiğim önceki örnekte olduğu 
gibi alüminyuma dönüştürüp bütün mü-
hendislik isterlerini sağlayacak şekilde 
en optimum seviyede geliştirecek olan 
çalışmaları yaptık. Ar-Ge Merkezimizde 
sadece alüminyum odaklı çalışmalar yap-
mıyoruz. TÜBİTAK 1511 Magnezyum Ala-
şımlarının Ekstrüzyonu ve Magnezyum 
Alaşımlı Ön Çarpışma Tamponu Gelişti-
rilmesi projesi kapsamında hafif alaşım-
ların gelecekte şirketlerimizde kullanıla-
bilmesi adına know-how elde ediyoruz. 
Bu kapsamda Magnezyum crash box 
ürün tasarımı tamamlanmış olup; fir-
mamızda magnezyumun ekstrüzyonu ve 
magnezyum crash box prototip ürünü 

Today, in terms of the world and from both 
Turkey and Bursa, where do you position 
the R&D centre?
Unfortunately, R&D activities in Turkey fall 
behind comparing to world. But I can clearly 
say that we have stepped into many different 
sub-studies from material to product and 
technology with our team, staying out of the 
usual common attitude in Turkey. This has 
brought us to the point where we can speak 
the same language in terms of scientific 
activities, and which puts us forward to 
other R&D centres and brings us closer to 
the world. We still have a long way to go, but 
if you look at our progress from yesterday 
to today, I think we're not crawling, we're 
running. If we put the funds allocated to 
R&D by the global companies in between and 
the teams they have set up on a scale, I can 
say that we are closing the gap quickly. That 
actually shows itself with the results we get 
today. For example, the main industries are 
knocking on our door not only to produce 
products that we now operate on, but also 
to receive engineering services regarding 
the use of aluminum alloy, where they have 
no experience. When I talk about the main 
industries here, I don't just mean domestic 
ones. Both the foreign locations of the main 
industries operating in our country and our 
new foreign clients are coming closer to us 
with confidence. Because they trust Yeşilova 
R&D centre and companies to satisfy their 
demands. We are very proud of this situation.  
To give another example, we explained our 
R&D activities on casting in the conferences 
held in Birmingham and Manchester in Eng-
land in the last 3 months. These are scienti-
fically significant events in the world. These 
are the conferences which give importance 
to light alloys, new materials in automoti-
ve sector and lightness. The participatory 
portfolio of these conferences also includes 
global main industries, subsidiary indust-
ries, R&D centres of other institutes. I think 
companies from Turkey should show up here 
and announce their names more often in the 
global ecosystem. Apart from this, recently, 
we are making applications that will create 
added value for us in intellectual property 
rights and make a difference according to 
our competitors. Companies around the 
world are now trying to obtain each other's 
work, especially their work with know-how 
content, mostly by researching patents. Our 
expert friend on this subject in our team is 
both a national patent lawyer and who will 
soon become an international patent lawyer. 
The main reason to build such a structure 
is to follow the world and our competitors 

closely and to register them with results such 
as patent, design registration and trademark 
as the output of our activities.

If we evaluate the year 2019, what new 
product and material development work 
has been done?
In 2019, as an output of the product and 
technology roadmap workshop we conducted 
with the holding, we focused on modular 
chassis and body products, especially in 
vehicles where we anticipated more use 
of aluminum in recent years. To give an 
example, we have seen that products such as 
an engine cradle of the vehicle and a torpedo 
traverse have not yet been produced and 
developed with aluminum in Turkey. In order 
to turn this opportunity into value, we have 
converted a steel engine cradle into alumi-
num with a company that produces electric 
vehicles in Germany and provided an engi-
neering service to a company in Germany 
with the product development capabilities of 
Yeşilova R&D. And we produced prototypes of 
this product at Canel Automotive company, 
one of Yeşilova companies. We have proven 
our technical competence through these 
and similar studies. "Torpedo Traverse" is a 
product that is made of steel material and 
carries the structure that enables commu-
nication between the vehicle and the user, 
which companies focus on in order to make 
it lighter. We also produced this product with 
one of the main industries. As in the previous 
example I mentioned, we made the studies 
that will convert "torpedo traverse" to alu-
minum and develop it at the optimum level 
to provide all the engineering requirements. 
We do not only do aluminum-oriented 
studies in our R&D Centre. Within the scope 
of 'TUBITAK 1511 Extrusion of Magnesium 
Alloys and Development of the Magnesium 
Alloyed Front Collision Buffer' project, we are 
obtaining know-how information in order to 
use light alloys in our companies in the fu-
ture.  In this context, we have completed the 
design of the magnesium crash box product 
and it's planned to realize the production of 
magnesium extrusion and magnesium crash 
box prototype product in 2020. In 2019, we 
became FSS by developing an aluminum en-
gine crib for a global main industry customer, 
we proved our capabilities by receiving no-
mination. This is an achievement desired by 
many subsidiary companies in our country. 
We are now taking part in every phase of the 
main industry's vehicle development stage, 
which is now one step ahead of being just a 
co-design company. These days, we continue 
our product development activities with our 

“2020 hem teknolojik gelişim anlamında hem de 
projelerin niteliği anlamında yenilik faaliyetlerinin ve 
inovasyona dönüşen çalışmaların artırılması adına 

yoğun bir yıl olacak.”
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customer's overseas headquarters. Especially 
the electric vehicles are very important to us. 
Here, we manage our activities mostly with 
international projects. We are coordinator 
or stakeholder in some of the Horizon and 
Eureka projects involving dozens of interna-
tional organizations funded by the European 
Union. Recently, we have been working on 
the development of batter carriers for electric 
vehicles and we have started to provide engi-
neering solutions for our customers.

Can you tell us about your 2020 and lon-
ger-term goals?
For us, 2019 has been very busy with the 
responsibility of taking over the flag. It has 
been a year in which we have reshaped our 
processes, structure and areas of activity. In 
2020 and thereafter we will be reaping the 
fruits of this and we will be moving a little bit 
more aggressive in the technological trends 
that are changing so fast. In other words, 
we want to make our name cited more and 
more with our budget allocated for R&D, 
national and international projects that we 
will conduct. For this reason, we want to take 
part in the projects with our global partners 
especially from the European Union side and 
we are already taking steps to reach our goals. 
In 2019, we have established the innovation 
process within R&D. In 2020, we aim to im-
plement the system with the support of our 
Information Technology Department where 
all Holding company employees can present 
their new ideas and be evaluated by the 
designated teams through the platform. It's 
our role to technically convince a customer 
on the R&D side by visiting abroad with our 
corporate sales units to get our export rate 
up to 60% across the corporation. As I said 
before, we're doing some kind of business 
development here. This is actually a critical 
activity for our future. The more you con-
vince the customer in a technical sense, the 
more the customer calls you every time they 
need you. Now we see that our customers 
question not only machine parks, quality and 
logistics processes, but also their engineering 
competencies. As an R&D centre, we attach 
importance to communication, even if we 
don't work with our customers and suppli-
ers today, we have to sit around the same 
table, have conversation and brainstorm and 
establish communication that will enable 
them to approach us in the future. In 2020, 
we have a busy year ahead of us in terms of 
increasing innovation activities and efforts 
that turn into innovation, and in terms of 
technical quality of projects and the extent of 
innovation.

üretiminin 2020 yılı içerisinde gerçek-
leştirilmesi planlanmaktadır. 2019 yılın-
da global bir ana sanayi müşterimiz için 
gerçekleştirdiğimiz alüminyum motor 
beşiği geliştirme çalışması ile FSS (Full 
Service Supplier) olduk, nominasyonu 
alarak yeteneklerimizi ispat ettik. Bu ül-
kemizde birçok yan sanayi firmasının arzu 
ettiği bir başarıdır. Artık co-designer fir-
ma olmanın da bir adım ötesine geçerek 
ana sanayinin araç geliştirme safhalarının 
her evresinde rol alıyoruz. Bu günlerde bu 
müşterimizin yurt dışı merkezi ile ürün 
geliştirme faaliyetlerine devam ediyoruz. 
Özellikle elektrikli araçlar tarafı bizim için 
çok önemli. Burada faaliyetlerimizi daha 
çok uluslararası projelerle yönetiyoruz. 
Avrupa Birliği tarafında fonlanan ulusla-
rarası ölçekte onlarca kuruluşun yer aldığı 
Horizon ve Eureka projelerinin içerisinde 
bazılarında koordinatör bazılarında paydaş 
olarak bulunuyoruz. Özellikle son dönem-
de elektrikli araçların batarya taşıyıcıları-
nın geliştirilmesi üzerine çalışmalarımız 
mevcut ve müşterilerimize mühendislik 
çözümleri sunmaya başladık.

2020 ve daha uzun vadeli hedefleriniz-
den bahseder misiniz?
Bizim için 2019 yılı bayrağı teslim almış 
olmanın sorumluluğuyla oldukça yoğun 
geçti. Süreçlerimizi, yapımızı, faaliyet 
alanlarımızı yeniden şekillendirdiğimiz bir 
yıl oldu. 2020 ve sonrasında aslında bunun 
hem daha fazla meyvelerini topluyor ola-
cağız hem de bu kadar hızlı değişen tek-
nolojik trendlerde biraz daha agresif yol 
alacağız. Yani yapımızla, Ar-Ge’ye ayıra-
cağımız bütçeyle, yeni yapacağımız ulusal 
ve uluslararası projelerle daha fazla adı-
mızdan söz ettirmek istiyoruz. Bunun için 
de özellikle Avrupa Birliği tarafında global 
partnerlerimizle beraber projelerin içinde 
olmak istiyoruz ve şimdiden onların adım-

larını atıyoruz. 2019 yılı içerisinde Ar-Ge 
bünyesinde inovasyon sürecini oluşturduk. 
2020 yılı içerisinde “Bilgi Teknolojileri” de-
partmanımızın desteği ile dijital platform 
üzerinden tüm Holding firması çalışanla-
rının yeni fikirlerini sunabileceği ve belir-
lenen ekipler tarafından değerlendirileceği 
sistemimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Holding genelinde yüzde 60’lara varan ih-
racat oranımızı daha da yukarı çekebilmek 
adına yurt dışına şirket satış birimlerimiz-
le beraber ziyaretler yaparak Ar-Ge tara-
fında müşteriyi teknik anlamda ikna et-
mek bizim rolümüz. Aslında bir nevi daha 
önce söylediğim gibi iş geliştirme de yapı-
yoruz burada. Bu aslında geleceğimiz adına 
çok kritik bir faaliyet. Ne kadar müşteriyi 
teknik anlamda ikna ederseniz müşteri 
her ihtiyacı olduğunda o kadar sizi arıyor. 
Artık müşterilerimizin sadece makine par-
kurlarını, kalite ve lojistik süreçlerini değil 
aynı zamanda mühendislik yetkinliklerini 
de sorguladığını görüyoruz. Biz iletişimi 
önde tutan bir Ar-Ge merkeziyiz, müşte-
rilerimize ve tedarikçilerimize bugün bir 
işimiz olmasa bile oturup aynı masada 
konuşup, sohbet edip beyin fırtınası yapıp 
ilerde onların bize yaklaşımını sağlayacak 
iletişimi kurmak zorundayız. 2020 yılında 
projelerin teknik niteliği ve yenilik boyutu 
anlamında yenilik faaliyetlerinin ve ino-
vasyona dönüşen çalışmaların artırılması 
anlamında bizi yoğun bir yıl bekliyor.
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“Yapımızla, 
Ar-Ge’ye ayıracağımız 

bütçeyle, yeni yapacağımız 
ulusal ve uluslararası 
projelerle daha fazla 

adımızdan söz ettirmek 
istiyoruz”

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Yeşilova Holding arasında TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı iş 
birliği protokolü imzalandı. TÜBİTAK tarafından ilk olarak 2018 yılında destek programları kapsamına alınan 
2244 Sanayi Doktora Programı, doktora öğrencilerine burs, firmalara ise istihdam desteği sağlayarak özel 

sektörde daha fazla araştırmacı çalıştırılmasını ve üniversite - sanayi iş birliğini arttırmayı amaçlıyor.

TÜBİTAK 2244 Industrial Doctoral Program cooperation protocol was signed between Bursa Technical University
(BTU) and Yeşilova Group. The 2244 Industrial Ph.D. Program, which was first included in the support programs by 

TÜBİTAK in 2018, aims to provide more scholarship to doctoral students, employment support to companies, and to 
increase university-industry cooperation.

BTÜ VE YEŞİLOVA HOLDİNG ARASINDA
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

COOPERATION PROTOCOL WAS SIGNED BETWEEN BTU AND YEŞİLOVA GROUP

Cooperation protocol was signed by BTU 
Rector Prof. Dr. Arif Karademir and Ali Ihsan 
Yeşilova, Chairman of the Board of Direc-
tors of Yeşilova Group. During the protocol 
signing ceremony Vice President of Yeşilova 
Group Yalçın Yeşilova and R&D Manager 
Gökhan Tekin, Head of the Department of 
Metallurgical and Materials Engineering 
at BTU Dr. Deniz Uzunsoy, Deputy Head of 
Department Lecturer Dr. Muhammet Uludağ, 
Vice Chair of Mechanical Engineering Assoc. 
Prof. Dr. Hüseyin Lekesiz, Deputy Head of 
Mechatronics Engineering Department Le-
cturer Celalettin Yüce and Bursa Technology 
Transfer Office Deputy Director, Lecturer 
Member Cihan Kaboğlu were present.

Ali İhsan Yeşilova, Chairman of the Board 
of Directors of Yeşilova Group, said “We 
serve many sectors where aluminum is 
used and also we have a specialized team in 
the automotive field. With the awareness 
that it is not enough to produce in order to 
achieve success; we set our future strategy 
as innovation and development and our 
password is “Cooperation and Synergy”. In 
the past, we were in the foreground with 
price competition especially in the European 
market and now, we make a difference with 
our engineering and our products. We are 
moving towards a structure that produces 
more information and puts it into practice. 
In this respect, we attach great importance to 
R & D and cooperation with universities. We 
already have BTU graduates employed by our 
companies, and we also employ the students 
of the University in our companies within the 
scope of SEP. In addition, we have a TEYDEB 
project with Mechatronics Engineering. We 
are pleased to develop our cooperation with 
BTU by including TÜBİTAK 2244 Industrial 
doctorate program.” 

İş birliği protokolü BTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Arif Karademir ile Yeşilova Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilo-

va tarafından imzalandı. Törende Yeşilova 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Yalçın Yeşilova ve Ar-Ge Müdürü Gökhan 
Tekin, BTÜ Metalurji ve Malzeme Mü-
hendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz 
Uzunsoy, Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. 
Üyesi Muhammet Uludağ, Makine Mühen-
disliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. 
Hüseyin Lekesiz, Mekatronik Mühendisli-
ği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi 
Celalettin Yüce ve Bursa Teknoloji Transfer 
Ofisi (Bursatto) Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. 
Üyesi Cihan Kaboğlu da hazır bulundular. 

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali İhsan Yeşilova, “Alüminyumun kulla-
nıldığı pek çok sektöre hizmet vermekle 
birlikte otomotiv alanında uzmanlaşmış bir 
yapımız var. Başarıya ulaşmak için sadece 
üretmenin yetmeyeceği bilinci ile gelecek 
stratejimizi inovasyon ve gelişim, parola-
mızı ise “İş Birliği ve Sinerji” olarak belir-
ledik. Geçmişte özellikle Avrupa pazarında 
fiyat rekabeti ile ön plandayken şimdi mü-
hendisliğimiz ve ürünlerimiz ile fark yarat-

mak durumundayız. Daha fazla bilgi üreten 
ve bunu pratiğe döken bir yapıya yöneliyo-
ruz. Bu doğrultuda Ar-Ge’ye ve üniversite-
ler ile iş birliğine çok önem veriyoruz. Hâli-
hazırda şirketlerimiz bünyesinde istihdam 
ettiğimiz BTÜ mezunları var, aynı zamanda 
üniversitenin öğrencilerini SEP kapsamın-
da şirketlerimizde çalıştırmaktayız” şeklin-
de konuştu. 

Rektör Prof. Dr. Arif Karademir; alanında 
uzman, araştırmacı ve dinamik öğretim 
üyesi kadrosu ve donanımlı laboratuvarları 
ile BTÜ’nün kuruluşundan bugüne sanayi-
nin yanında yer aldığını vurgulayarak, “Eği-
timde, yenilikçi bir yükseköğretim sistemi 
uygulamaktayız.  YÖK onaylı Sektörel Eği-
tim Programı (SEP), paydaşlarımız tarafın-
dan son derece güzel teveccüh gördü.  Yeşi-
lova Holding bünyesinde de öğrencilerimiz 
ve mezunlarımızın olması işbirliğimizin 
temelini oluşturmaktadır. Yeşilova Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı saygıdeğer büyü-
ğümüz Ali İhsan Yeşilova Bey ve ekibine 
sıcak ilgi ve misafirperverlikleri için çok 
teşekkür ediyorum. İş birliğimizin artarak 
devam etmesi ve karşılıklı fayda sağlaması-
nı diliyorum” ifadelerini kullandı. 

BİZDEN HABERLER / NEWS FROM US
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Yeşilova Holding tarafından verimli bir çalışma ortamı oluşturmak ve çalışanlarının
günlük hayatlarında da daha mutlu ve aktif olmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan ‘Sağlıklı Yaşam 

Etkinlikleri’ kapsamında ‘Kaliteli Uyku’ semineri düzenlendi.
A “Quality Sleeping Seminar” was organized within the context of “Healthy Life Activities” that was formed by 
Yeşilova Group with the purposes of enabling a productive working environment and rendering the employees 

happier and more active in their daily lives.

YEŞİLOVA HOLDİNG ÇALIŞANLARI UYKU 
KALİTESİNİ ÖLÇTÜ

YEŞİLOVA GROUP PERSONNEL MEASURED THEIR SLEEPING QUALITY

BİZDEN HABERLER / NEWS FROM US

Being conducted in three locations for Ye-
şilova Group and its’ affiliates, the “Quality 
Sleeping Seminar” was given by Specialist 
Clinical Psychologist Ruhullah Güney Faal 
from Medicabil Private Hospital. In his pre-
sentation he thoroughly discussed sleeping, 
which is one of the key factors to be robust 
both mentally and physically. The seminar 
took 2 days, brought together approximately 
100 employees, and conducted interactively.

THE AGE OF TECHNOLOGY MAY ALTER 
THE WAY WE SLEEP
Highlighting that sleeping covers the one-
third of the life; Faal stated that serious 
disorders may arise in the future, if enough 
time of sleep is not obtained. He touched 
upon the types and durations of sleep, 
and underlined that the way we sleep may 
evolve and alter due to the technology 
coming into our lives. He said: “We do not 
insist on and say that you have to sleep for 
8 hours. However, to ensure a quality and 
productive sleeping, you need to be asleep 
between 23.00 - 06.00. Remarking also the 
alterations in our brain waves, Faal said: “In 
fact, we charge our brain when we sleep, not 
our body. We observe different wavings in 
our brain during the 5 phases of sleeping. 
The 5th phase is REM, which is the one we 
have the most adventurous, and dynamic 
dreams. In this phase, our brain has a 
waving similar to the ones we have while we 
are awake.”

Yeşilova Holding ve bünyesinde yer 
alan şirketleri de kapsayarak top-
lamda 3 lokasyonda gerçekleştirilen 

‘Kaliteli Uyku’ seminerinde Özel Medica-
bil Hastanesi’nden Uzm. Kl. Psk. Ruhullah 
Güney Faal sunumuyla hem bedensel hem 
de zihinsel açıdan dinç olmayı sağlayan en 
önemli faktörler arasında yer alan uykuyu 
tüm detayları ile ele aldı. İki gün süren ve 
100’e yakın çalışanı bir araya getiren semi-
nerler interaktif bir şekilde gerçekleştirildi.

TEKNOLOJİ ÇAĞI UYUMA ŞEKLİMİZİ 
DEĞİŞTİREBİLİR
Uykunun insan hayatının üçte birini kapsa-
dığına dikkat çeken Faal, yeterli uyku alın-
madığı takdirde ileriki dönemlerde ciddi 
rahatsızlıkların baş göstereceğini belirtti. 
Uyku şekillerine ve sürelerine de değinen 
Faal teknolojinin hayatlarımıza girmesiyle 
uyuma şeklimizin evrimleşerek değişebi-
leceğinin de altının çizdi. Faal, “Kişilerin 
uyku süreleri farklılık gösterebilir. İlla 8 
saat gibi bir süre uyumanız gerekiyor de-
miyoruz ancak kaliteli ve verimli bir uyku 
ihtiyacını sağlamak adına 23.00 – 06.00 sa-
atleri arasında uykuda olmanız gerekiyor” 
açıklamalarında bulundu. 

Uyurken beyin dalgalarımızdaki değişim-
lere de dikkat çeken Faal, “Uyuduğumuz-

da aslında bedenimizi değil, beynimizi şarj 
ediyoruz. Beynimiz, 5 uyku evremizde de 
farklı dalgalanmalar ile karşımıza çıkıyor. 
5. evre dediğimiz REM dönemimiz en ha-
reketli ve aksiyonlu rüyaları gördüğümüz 
evre. İşte burada beynimiz uyanık olduğu-
muz süreçteki gibi bir dalgalanmaya sahip” 
dedi.

İşletmelerde iyileştirme sürecine dikkat çeken çalışmaları gerçekleştiren Can Metal, Temmuz – Ağustos- 
Eylül önerilerine ilişkin düzenlediği ödül töreni ile katkıda bulunan çalışanlarını ödüllendirdi.

Can Metal, who carried out the works that highlight the improvement process in the companies, rewarded the 
employees who contributed with the award ceremony held for the July - August - September suggestions.

CAN METAL, ÖNERİDE BULUNAN
ÇALIŞANLARINI ÖDÜLLENDİRDİ

CAN METAL REWARDED THE EMPLOYEES WHO MAKE SUGGESTIONS 

Factory Manager Ümit Semerci stated 
that innovations and improvements 
should not come only from manage-
ment, research and development team or 
technical team and added; “We have the 
chance to examine our employees’ proje-
cts that will improve our factory together 
with them at our second award ceremony. 
We carry out these meetings in order to 
motivate our friends who submit their 
suggestions in 3-month periods, to cont-
ribute to making more suggestions and 
to open their horizons by seeing different 
ideas. We know that the development of 
a business realizes with its employees. 
We believe that we have achieved this th-
rough trust and sharing with each other.” 
Also, he stated that the continuous work 
style of the personnel working in the 
production process and the improvement 
of the product makes a great contribution 
to the total improvement.

In the award ceremony, which was 
attended by 70 people, Factory Manager 
Ümit Semerci presented the awards to 44 
people, and after the ceremony, a training 
about 5S-Visual Factory - 7 Great Waste 
was provided.

You can find the top 3 contributors here; 
1.Aydıner Yıldırım
2.Ferhat Kılıçarslan
3.Berat Yaşar

Yenilik ve iyileştirmelerin, sade-
ce yönetimden, araştırma–ge-
liştirme ekibinden veya teknik 

ekipten gelmemesi gerektiğini belirten 
Fabrika Müdürü Ümit Semerci “Bu yıl 
ikinci kez gerçekleştirdiğimiz öneri ödül 
törenimizde çalışanlarımızın hem ken-
dilerini hem de fabrikamızı geliştirecek 
projeleri birlikte inceleme şansını yaka-
lıyoruz. 3 aylık periyotlarla önerilerini 
ileten arkadaşlarımızı motive etmek ve 
daha fazla öneride bulunmalarına kat-
kıda bulunmak ve farklı fikirleri görerek 
ufuklarını açmak adına bu buluşmaları 
gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki; bir işlet-
menin kalkınması çalışanları ile birlikte 
olur. Birbirimize duyduğumuz güven ve 
paylaşımlarla bunu gerçekleştirdiğimize 
inanıyoruz” dedi. Semerci; üretim süre-
cinde çalışan personelin sürekli iş yapış 
tarzının ve ürünü iyileştirmesinin top-
lam iyileşmeye çok büyük katkılar yaptı-
ğını da ifade etti. 

“Bir işletmenin
kalkınması çalışanları ile 
birlikte olur. Birbirimize 
duyduğumuz güven ve 

paylaşımlarla bunu 
gerçekleştirdiğimize 

inanıyoruz”

Toplam 70 kişinin katıldığı ödül töreninde 
44 kişiye katkılarından dolayı ödülleri Fab-
rika Müdürü Ümit Semerci tarafından tak-
dim edilirken, tören sonrasında 5S-Görsel 
Fabrika-7 Büyük İsraf ile ilgili bir eğitim de 
verildi. 

Katkıda bulunanlarda ilk üçe giren isim-
ler ise şöyle; 
1.Aydıner Yıldırım
2.Ferhat Kılıçarslan
3.Berat Yaşar
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Benzinli ya da dizel bir aracın egzo-
zundan çıkan zehirli dumanlar, doğaya 
ve gezegenimize ciddi ölçüde zararlar 
veriyor. Özellikle çevre kirliliğinin gi-
derek arttığı bu dönemde bilim insan-
ları, egzoz dumanını yakalayıp nitrik 
aside dönüştürmenin bir yolunu bul-
dular. Adeta bir servet değerinde olan 
bu teknoloji sayesinde elde edilen 
kimyasal ise naylon kumaş ve gübre 
üretiminden, roket yakıtı ve patlayıcı 
maddelere kadar pek çok endüstriyel 
alanda kullanılabilecek.

SERVETE 
DÖNÜŞTÜRECEK 

TEKNOLOJİ 
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lon Musk’ın kurucusu olduğu Tesla, pick-up modeli Tesla Cybertruck ile oto-
mobil dünyasında bir devrimi başlattı. Tamamen dayanıklılık üzerine kurulan 
Tesla Cybertruck’ın platformu, bu zamana kadar üretilen hiçbir pick-up’ta ol-
mayan özelliklere sahip. Bu özelliklerden biri de metal topla bile kırılmayan 

camı, köşeli tasarımı ve pek tabii piyasadaki tüm pick-up araçlardan daha da güçlü olan 
motoru. İlk gününde 146 bin ön sipariş alan Cybertruck, 39 bin dolar başlangıç fiyatıyla 
satışa sunulacak.

Tesla’nın İlk Elektrikli Pıck-Up 
Aracı ‘Cybertruck’

E

Google’dan Ücretsiz İnternet Balonları
İnternet erişimi olmayan bölgelere internet hizmeti sunmayı hedefleyen 
Google’ın test aşamasında olan projesi Project Loon hayata geçti. Maria ka-
sırgasıyla sarsılan Porto Riko‘ya giden balonlar, bölgedeki iletişimin büyük bir 
bölümünü toparladı. Şirket bağlantı ağını gelişmiş ülkelerde olduğu gibi mil-
yarlarca dolar maliyetli altyapılar inşa ederek kurmak yerine gökyüzünden 
internet sinyali sağlayacak tenis kortu büyüklüğünde dev balonlarla temin 
etmeyi planlıyor.

TECHNOLOGY TO TRANSFORM
EXHAUST FUMES INTO WEALTH 
Toxic fumes from the exhaust of a 
gasoline or diesel vehicle cause serious 
damage to nature and our planet. 
Especially during this period of where 
environmental pollution increases, 
scientists have found a way to catch 
exhaust fumes and convert them into 
nitric acid. The chemical produced 
by this technology, which is worth 
almost a treasure, can be used in many 
industrial areas, from nylon fabric and 
fertilizer production to rocket fuel and 
explosive materials.

FREE INTERNET BALLOONS FROM 
GOOGLE
Project Loon, a testing project of Google 
that aims to provide internet services 
to regions without Internet access, has 
been launched. Balloons heading to 
Puerto Rico, destroyed by Hurricane 
Maria, have rounded up much of the 
communication in the region. Instead 
of building billions of dollars’ worth 
of infrastructure, like in developed 
countries, the company plans to supply 
its network with huge balloons with the 
size of a tennis court that will provide 
internet signals from the sky.

TESLA’S FIRST ELECTRIC PICK-UP: 
‘CYBERTRUCK’
Tesla, which is founded by Elon Musk, 
has started a revolution in the auto-
mobile industry with its new pick-up 
model Tesla Cybertruck. The platform 
of the Tesla Cybertruck, which was built 
entirely on endurance, has different 
features than other pick-ups have ever 
been produced.  Some of these features 
are the glass that cannot be broken even 
by a metal ball, its angled design and of 
course it’s engine which is more power-
ful than any pick-up in the market. 

Cybertruck, which received 146.000 
pre-orders on its first release day, 
will be sold with a starting price of 
39.000 USD.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

Bursa’nın önde gelen kuruluşlarından Yeşilova Holding, Bursa Uludağ Üniversitesi ile yaptığı protokol 
kapsamında 3 doktora öğrencisini bünyesindeki şirketlerde çalıştıracak. Bilimsel araştırmalarda görev yapacak 
olan doktora öğrencileri, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından şirketlerde en az 3 yıl daha istihdam edilecek.
Yeşilova Group, one of the leading companies in Bursa, will employ 3 doctoral students in the companies within the 
scope of the protocol it has signed with Bursa Uludağ University (BUU). Doctoral students who will work in scientific 

researches will be employed in the companies for at least 3 years after the completion of their education.

YEŞİLOVA HOLDİNG’DEN
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NE 2244 DESTEĞİ

2244 SUPPORT FROM YEŞİLOVA GROUP TO BURSA ULUDAĞ UNIVERSITY

BİZDEN HABERLER / NEWS FROM US

BUU signed a cooperation agreement with 
Yeşilova Group within the scope of TÜBİTAK 
2244 Industrial Doctorate Program. 

TURKISH INDUSTRIALIST UNDERSTOOD 
THE IMPORTANCE OF R&D
Chairman of the Board of Yeşilova Group Ali 
İhsan Yeşilova stated that Bursa Uludağ Uni-
versity is the apple of the whole city and the 
region’s eye. Ali İhsan Yeşilova said that the 
industrialists’ cooperation with the universi-
ty dates back to ancient times. He said; “The 
cooperation between the university and the 
industrialists is very old. I worked in the early 
establishment of the University Industry Co-
operation Development Platform. However, 
these relations could not reach the desired 
level. We observe a number of developments 
in recent years. Especially in the last 5-6 years, 
R&D and R&D Centres have gained great 
importance. The Turkish industrialist realized 
this. With these developments, relations with 
universities became more necessary. We had 
relations with Bursa Uludağ University in the 
past. However, the “2244 Protocol” we will 
sign today is of great importance for us to 
cooperate with our university. In recent years, 
our state has been giving important support 
in this field. I hope we will achieve the results 
that will make us all happy together.” With the 
protocol signed between Bursa Uludağ Uni-
versity (BUU) and Yeşilova Group, a total of 3 
PhD students, 1 Automotive Engineering and 
2 Mechanical Engineering students will take 
part in the scientific-based studies carried out 
within the company. Students will continue 
to work at the Group for at least 3 years after 
the completion of their doctoral studies.

BUÜ, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora 
Programı kapsamında Yeşilova Hol-
ding ile iş birliği anlaşması imzaladı. 

Holding bünyesindeki şirketlerde 3 dokto-
ra öğrencisinin çalıştırılmasını kapsayan 
protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz ve Yeşilova Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova imza attı.

TÜRK SANAYİCİSİ AR-GE’NİN ÖNEMİNİ 
ANLADI
Yeşilova Holding ile imzalanan protokolü 
önemsediklerini söyleyen BUÜ Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye’nin 
yürüttüğü sanayi ve ihracat hamlesinde 
bu protokollerin önemli katkılarının ola-
cağını vurguladı. Yeşilova Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova ise 
Bursa Uludağ Üniversitesi’nin tüm kentin 
ve bölgenin gözbebeği olduğunu belirtti. 
Sanayicilerin üniversite ile iş birliklerinin 
çok eski zamanlara dayandığını söyleyen 
Ali İhsan Yeşilova; “Üniversite ile sana-
yicilerin iş birliği çok eskilere dayanıyor. 
Üniversite Sanayi İş birliği Geliştirme 
Platformu’nun ilk kuruluş zamanlarında 
görev yaptım. Ancak bir türlü bu ilişkiler 
istenilen seviyeye gelemedi. Son yıllarda 
bir takım gelişmeler olduğunu gözlemli-
yoruz. Özellikle son 5-6 yıldır işletmelerde 

Ar-Ge ve Ar-Ge merkezleri büyük önem 
kazandı. Türk sanayicisi bunun farkına 
vardı. Bu gelişmelerle birlikte üniversite-
lerle ilişkiler daha gerekli hale geldi. Bursa 
Uludağ Üniversitesi ile geçmişte de ilişki-
lerimiz olmuştu. Fakat bugün imzalayaca-
ğımız “2244 Protokolü” ile üniversitemiz-
le ortak çalışmalar yapacak olmak bizler 
için ayrı bir önem taşıyor. Devletimiz de 
son yıllarda bu alanda çok önemli destek-
ler veriyor. Umuyorum hepimizi mutlu 
edecek sonuçlara hep birlikte ulaşacağız” 
dedi. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve 
Yeşilova Holding arasında gerçekleştiri-
len protokol ile 1 Otomotiv Mühendisliği, 
2 Makine Mühendisliği olmak üzere top-
lam 3 doktora öğrencisi, firma bünyesinde 
gerçekleştirilen bilimsel temelli çalışma-
larda görev alacak. Öğrenciler, doktora ça-
lışmalarının tamamlanmasının ardından 
en az 3 yıl daha Holding bünyesinde çalış-
maya devam edecek.
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GEZİ  / TRAVEL

Unessco Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, Avrupa’nın bilinen en 
eski yerleşim yerlerinden olan ve “Zaman yavaş aksın ve biz ‘AN’ı dolu dolu 

yaşayalım!” mottosuyla sizi büyüsüne kaptıran Hallstatt’ı daha yakından 
keşfediyoruz.

We are discovering Halsstat from a closer view. Being in the UNESCO world heritage List, one 
of the oldest know settlements of Europe, Halstaat mesmerizes you with the motto “Time 

shall lapse slowly, so that we may enjoy every MOMENT of it!”

Büyüsüne Kapılacağınız Bir Rota:

Hallstatt
A Destination That Will Mesmerize You: HALLSTATT
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kurtularak sakinlik arıyorsanız, kış ayın-
da Hallstatt tam da size göre… Bembeyaz 
bir doğanın tadını çıkarmak için bura-
sı biçilmiş kaftan. Sonbahar ve ilkbahar 
mevsimleri için ideal. Eğer bolca yürüyüş 
yapmak ve bot kiralayıp üşümeden gölde 
gezmek istiyorsanız yaz aylarında burası 
tam da istediğiniz gibi!

GEZİ  / TRAVEL

Hallstätter Gölü’nün güney batısın-
da, Salzburg ve Graz şehirlerinin 
arasında bulunan Hallstatt, 7000 

senelik zengin bir geçmişe sahip. Manza-
rasının verdiği büyülü hissin yanı sıra bir 
diğer dikkat çekici yönü ise dünyanın ilk 
tuz madenine sahip olması. Yaklaşık 1000 
kişilik nüfusuyla Avusturya’nın en eski 
köyü olan Hallstatt, uzun zamandır keşfe-
dilmeyi bekleyen ve özellikle son yıllarda 
değeri bilinen bir miras.

BİR MASAL YOLCULUĞU

Avusturya’da Viyana’nın popülerliğini ele 
geçiren, insanı bambaşka bir diyarda his-
settiren Hallstatt, son dönemlerde birçok 
gezginin ve fotoğraf meraklılarının da en 
uğrak yerlerinden biri oldu. Hatta Nat 
Geo’nun bir araştırmasına göre dünya-
da en çok fotoğrafı çekilen 5 yerden biri 
unvanını da alan Hallstatt’ta masalsı gö-
rüntülerle bezenmiş manzaranın keyfini 
çıkarırken bilinmeyenleri de keşfediyor-
sunuz.

RENKLERİN DANSI

Beyazın, mavinin, turuncunun, yeşilin, 
kahverenginin ve sarının her bir tonunu 
taşıyan Hallstatt her mevsimde turistle-
rini ağırlamaya hazır. Hallstatt Alp Dağ-
ları’na yakınlığından dolayı dağ iklimine 
sahip. Kışın hava -2, -3 dereceye düşer-
ken yazın 25 derecelere kadar yükseliyor. 
Hallstatt’ın her mevsim farklı bir havası 
var. Biraz romantiklik ve şehir hayatından 

“Beyazın, mavinin, yeşilin ve sarının her 
bir tonunu taşıyan Hallstatt her mevsimde 

turistlerini ağırlamaya hazır.”

NE YENİR?

Göl balıkları, portakal soslu ördek ve 
şnitzeliyle damaklarınızda da lezzet 
şöleni yaratacak olan Hallstatt’ta 
Türk döneri de bulabilirsiniz. Ayrıca 
sandviç ve hamburgerleri de tercih 
edilenler arasında.

DÜNYANIN EN ESKİ TUZ MADENİ

Hallstatt’a kadar gelmişken dünyanın en 
eski ve hala aktif olan tuz madenlerini 
gezmemek olmaz. Buraya ulaşmak için 2 
seçeneğiniz var. Yürüyerek 2-3 saat yü-
rüyüşle buraya ulaşabileceğiniz gibi tele-
ferik ile 3 dakikada da çıkabiliyorsunuz. 
Rehberli tur tercih edecekseniz 1 saatlik 
turda tuz madeninin tarihçesi, maden-
cilerin hayatı ve eskiden madenciliğin 
nasıl yapıldığına dair sayısız görsel ve 
tarihi ekipman göreceksiniz. Teleferikle 
dağa çıktığınızda yapacağınız tek aktivi-
te de maden gezisi değil üstelik. Burada, 
kasabadan 350 metre yukarıya kurulmuş 
platformda (Skywalk) havada yürüyormuş 
hissi yaşayabilir, Hallstatt’ın nefes kesen 
manzarasını yukarıdan seyredebilirsiniz.

NELER YAPILIR?

• Tuz madenlerini gezin
• Skywalk’a (Gözlem Noktası) çıkın
• Sokaklarında gezerek Beinhaus’u
  (Kemik Evi) görün
• Schnaps likörünün tadına bakın
• Hallstatt Meydanı’nı keşfedin
  gölün tadını çıkarın
• Kasabanın ara sokaklarını gezin
• Göl kenarında, Das Bier adındaki ünlü
   birasını yudumlamayı unutmayın.

Located at the south-west of the Lake 
Hallstätter and between the cities of Graz 
and Salzburg, Hallstatt’s history dates 
back to 7000 years ago. Besides the mag-
ical feeling of its’ view, another attractive 
side of the village is that it has the oldest 
salt mine of the world. With a popula-
tion of around 1000 people, Hallstatt is a 
heritage waiting to be discovered, which 
is being appreciated recently.

A VOYAGE OF A FAIRY TALE
Displacing the popularity of Vienna in 
Austria, Hallsthat makes the one feel in 
disparate lands, and it recently became 
a stamping ground for the photography 
aficionados and travelers. Insomuch 
that, it is among the 5 mostly photo-
graphed places in the world according to 
a research of Nat Geo. In Hallstatt, you 
discover the unknown while enjoying 
view decorated with fabulous sights.

DANCE OF THE COLORS
Having the every shade of white, blue, 
orange, green, brown, and yellow; Hall-
staatt is ready to welcome the visitors 
in all seasons. Because of being close 
to the Alps, Hallstaatt has a mountain 
climate. While the weather gets down to 
-2, -3 Celsius in winter, it rises up to 25 
in the summer. Hallstaatt has a differ-
ent weather for all seasons. If you are 
seeking for some romance and redemp-
tion from the city life; the winter in 
Hallstaatt is just for you. Here is the very 
thing to enjoy the snow-white nature. If 
you wish to make plenty of hiking and 
hire a boat to trip around the lake, then 
summer is just as you desire.

WHAT TO EAT?
In Hallstaat, which will give you a feast 
of taste with lake fish, orange sauce 
duck, and schnitzel, you may also find 
Turkish “döner”.  Besides, sandwiches 
and hamburgers are also widely pref-
ferred. 

THE OLDEST SALT MINE OF THE 
WORLD
Now that you came all the way to Hall-
staatt, it would be inappropriate to re-
turn without seeing the oldest and still 
active salt mine of the world. You have 
two options to reach there. You can 
walk for 2 to 3 hours, or you can take 
the cable car and go up there in three 
minutes. If you prefer a guided tour, 
you will see many visual materials and 
historical equipment in an hour; about 
the lives of miners, history of the mine, 
and how the mining were conducted 
back then. Seeing the mine is not the 
sole activity after you go up there by 
the cable car. There, you can have the 
feeling as if you are walking in the sky 
on the 350-meter skywalk, and enjoy 
the breathtaking view of Hallstaatt.

WHAT TO DO?
• See the salt mines
• Climb up to the Skywalk
• Walk around the streets
  See the Beinhaus (Bone House) 
• Taste the Schnaps liqueur
• Discover Hallstatt Square
  enjoy the lake
• Walk around the side streets of the 
  town
• Do not forget to taste the famous beer, 
  called Das Bier, by the lake.
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SAĞLIK / HEALTH

Yaşam içeceğimiz olan su, besinlerin 
sindirimine, emilimine ve hücrelere 
taşınmasına, hücrelerin, dokuların 

organ ve sistemlerin düzenli çalışmasına, 
vücuttaki zararlı maddelerin dışarı atılma-
sına, sindirim sisteminin düzgün bir şekilde 
fonksiyonlarını yerine getirmesine, vücut 
ısısının denetlenmesine, eklemlerin kay-
ganlığının sağlanmasına ve çeşitli biyokim-
yasal olayların gerçekleşmesine yardımcı 
olur. Bununla birlikte, günlük su tüketimi, 
soğuk algınlığı, kabızlık, idrar yolu enfeksi-
yonlarını engellerken, cilt sağlığının korun-
ması, vücudun toksinlerden arındırılması 
ve zayıflama programı çerçevesinde kilo 
kaybının sağlanması için büyük önem taşır.

SU ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANILIR?
Su içmeyi sevenlerin aksine su içme ih-
tiyacı duymayanlar da var. Bu ihtiyacı bir 
alışkanlık haline getirmek ise tamamen 
bizim elimizde. Öncelikle su içmeye karar 
verdiyseniz ve bunun hayatınızın bir par-
çası olmasını istiyorsanız kendinize 21 gün 
boyunca su içmeyi hatırlatacak ve içmeye 
yardımcı olacak yöntemler geliştirmeniz 
gerekmektedir. Tıpkı kendi yaşam tarzınıza 
uygun bir planlama yapacağınız gibi, sizin 
için en iyi hatırlatıcıları yine siz belirleyebi-

lirsiniz. Bu konuda son çıkan uygulamalar-
dan yararlanmakta fayda var. Telefonunuza 
indireceğiniz uygulama size gün içerisinde 
su içmenizi hatırlatacaktır. Bunun yanı sıra 
kendinize su içmeyi daha eğlenceli, zevkli ve 
pratik hale dönüştürecek ürünler alabilir-
siniz. Belki suyu tatlandırmak isteyebilirsi-
niz, bunun için de birkaç farklı baharat veya 
meyveyi alışveriş listenize ekleyebilirsiniz. 
Bu yöntemle su içmeyi hatırlamak ve alış-
mak daha kolay ve eğlenceli olacaktır.

ALDIĞIMIZ SU YETERLİ Mİ?
Vücutta bulunan su miktarını her an kontrol 
altında tutan beyin, normalden fazla azalma 
gördüğünde, vücuttan atılan suyun mikta-
rını kısar, bu da idrarımızın renginin koyu 
gözükmesine neden olur. Beynin bu hamle-
sine rağmen halen vücuda su girmezse, bir 
sonraki hamlesi kendi aktivitelerini kısmak 
olacaktır. Susuz kaldığınızda sersemleme-
niz, karar verme mekanizmanızın bozul-
ması, algılama yeteneğinizin düşmesi gibi… 
Yeterli su alıp almadığınızı, idrara çıkma sa-
yınızı ve idrarın rengini kontrol ederek de 
takip edebilirsiniz. Yetişkin bir birey günde 
6 - 7 kere idrara çıkıyorsa ve idrar rengi açık 
sarı veya soluk sarı renkteyse yeterli su tü-
ketimi vardır.

Vücudun temel besin ihtiyacı olan su; ruh, beden ve sinir sağlığının en 
önemli kaynaklarındandır. Baş ağrısından kilo kontrolüne sayısız faydası 
olan suyun, vücudumuza yaptığı iyiliklerin ne kadarından haberdarsınız? 

Gelin bu faydaların birkaçına beraber bakalım.

Our life elixir, water, helps us digest 
nutrients, absorb them and move them to 
cells, discharge harmful substances in the 
body, balance the body temperature and 
helps tissues, organs, digestion systems and 
others systems to function properly, ensure 
the health of the joints and our body to ful-
fil various biochemical events. In addition 
to these, daily water consumption is crucial 
for preventing common cold, constipation, 
urinary system infections, preserving the 
health of our skin, detoxifying the body and 
helps us to lose weight much easier while 
conducting a dietary program.

DAILY WATER CONSUMPTION HABIT
Unlike those who like to drink water, there 
are those who don’t need to drink water 
and do not push themselves to do it. It 
is entirely up to us to bring this habit to 
our lives as a need. First of all, if you have 
decided to drink water and if you want this 
to be a part of your life, you need to follow 
methods to remind yourself to drink water 
and help you to drink water for 21 days. 
Just as you do a proper planning for your 
lifestyle, you can also determine the best 
reminders for you. It’s best to use latest 
applications to follow these steps. The app-
lications you download on your phone will 
remind you to drink water during the day. 
In addition, you can get yourself products 
that will make drinking water more fun, 
enjoyable and practical. Maybe you want to 
flavour the water, so you can add few diffe-
rent spices or fruits to your shopping list. 
It will be a bit easier and fun to remember 
and get used to drinking water with this 
method.

DO WE DRINK ENOUGH WATER?
The brain, which controls the amount of 
water exists in the body at any time, when 
it sees a decline beyond normal, reduces 
the amount of water thrown out of the 
body, which causes the colour of our urine 
to appear darker. Despite this move of 
the brain, if water still does not enter the 
body, its next move will be to cut down on 
its own activities. For example, if you are 
dehydrated you will feel dizzy, your decisi-
on mechanism will not work properly, your 
ability to perceive will decrease. You can 
also check whether if you get enough water 
or not by following the number of urination 
and the colour of your urine. If an adult 
urinates 6-7 times a day and the colour of 
the urine is pale of light yellow, it’s a sign 
that there is sufficient water consumption.

Water, which is the essential nutrient that body needs, is one of the most 
important sources for our mental, body and nervous health. How much do 

you know about the benefits of the water for our bodies, which has countless 
favours from headaches to weight control? Let’s look at some of these 

benefits together.

Su

THERE IS NOTHING LIKE WATER
Gibisi Yok
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