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Ali İhsan YEŞİLOVA

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı - Yeşilova Group Chairman
Değerli Dostlarım,

Dear Friends,

44 yıllık ticari hayatımız boyunca pek çok değişime yakından şahit olurken her defasında kendimize bu değişimi nasıl yakalayacağımızı, kendimizde neyi değiştirmemiz gerektiğini sorarak ve
uygulayarak bugüne geldik. Daha fazlası için değildi, daha iyisi ve
daha değerlisi içindi çabamız. Ne mutlu ki bugün o çabamız hala
son hızla giderken büyüyebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aramızda bazen değişime direnç geliştirenler de oldu elbette, çünkü
hayal edebilme gücünüzü unutursanız değişim fikri sizi korkutur. Biz buna izin vermedik, bugünü yaşarken yarının daha iyisi
için hem hayal kurmaya hem de hayali hedefe, değişimi fırsata
çevirmeyi öğrendik. Bugün pek çokları için içi boşaltılmış kurum
kültürü heybemizi de biz o yıllarda doldurduk işte.

Bu yolda birlikte yürüdüğümüz çalışma arkadaşlarıma, bize inanan müşterilerimize ve Bursa sanayisinin değerli üyelerine teşekkürlerimi iletiyorum.

Throughout our business life for 44 years, we have come to this
day with questioning how we can keep up with changes, what we
should change and what we should implement, while we have
been experiencing lots of changes. Our endeavour was just for
attaining the better and more valuable, nothing more. Today,
how happy we feel to improve and expand our company, while
we’re keeping our endeavours. Of course, there were people who
resisted the changes; because when you ignore your imagination
ability, the idea of change will frighten you. We didn’t let this
happen, on the contrary, while we’re living today; we continued
to imagine, and we learnt how we could make dreams come true
and how we could transform changes into opportunities. We
have experienced throughout those years that the institution
culture that doesn’t recently make any sense for many. Sometimes I look at the photographs of fairs organized 20 years ago;
not because I forgot those times, my dearest friends; but I want
to see the paths that were gone through. Among all the big companies we had seen those days, we set serious goals ourselves at
our desks, with intense feelings of pride and faith and eagerness
to learn. We aim at adding value to humans, environment and
the world, with the obligation that we undertake today to manufacture quality products. We reinforced our communication
networks with all our workmates. As generations evolve, we have
learnt to listen more and comment less; firstly, aimed to gain information wherever it is and we have experienced all those years
to embrace success together, by leaving works to their specialists
in this family company. Today, I can proudly say that we are now
in a further stage than we have imagined, with more than 1,000
employees working in different locations and 9 companies. There
is still a long way to go and lots of things to learn, as long as
you’re not frightened by change… I’d like to express my gratitude
to all of our workmates whom we have walked together along the
way, to our clients who believe in us and to esteemed members of
the industrial world of Bursa.

Derin sevgilerimle…

With kind regards...

20 yıl öncesinin yurt dışı fuar fotoğraflarına bakıyorum bazen,
unuttuğumdan değil değerli dostlar, gittiğimiz yolun sağlamasını
yapmak için. O gün gördüğümüz büyük büyük şirketlerin arasında bir masa başında büyük gurur ve inançla, öğrenme aşkıyla çok
ciddi hedefler belirledik kendimize. Bugün kaliteli üretim yapmayı kendi içimizde zorunluluk kabul edip, üstüne insana, çevreye, dünyaya değer katmayı amaçladık. İletişim ağımızı güçlendirdik tüm çalışma arkadaşlarımızla, daha çok dinlemeyi, daha az
yorum yapmayı öğrendik kuşaklar değiştikçe, bilgi her neredeyse
gidip onu öğrenmeyi ilk amaç belirledik kendimize, bir aile şirketinin içinde işi uzmanına bırakmayı ve başarıyı birlikte kucaklamayı da deneyimledik bu yıllarda.
Bugün binin üzerinde çalışanımız farklı lokasyonlarda 9 şirketimizle gururla söyleyebilirim ki hayalini kurduğumuz yerin çok
daha ötesindeyiz. Hala gidilecek çok yol, öğrenilecek çok şey var.
Siz yeter ki değişimden korkmayın…

YEŞİLOVA CANLI
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YENİ TREND
YÖNETİM
BULUŞÇULUĞU
NEW TREND IN MANAGEMENT: MANAGEMENT INNOVATION
Teknolojinin baş döndürücü hızı, kuşaklar arası farkların dikkate
değer artışı ve rekabet ortamının çetinliği iş dünyasının kendini yeni
kurallara hızlı adapte edebilmesini adeta zorunlu kılıyor. Bugünün
gereklerini yerine getirmenin sadece günü kurtarmak olduğunu
belirten uzmanlar yönetim buluşçuluğu ile bugünün mükemmelliğinde
geleceği kurgulamaya dikkat çekiyor. Gary Hamel’in ortaya attığı ve
günümüzün trend yönetim yaklaşımlarından ‘Yönetim Buluşçuluğu’
nasıl hayata geçirilebilir detaylarını yazımızda bulabilirsiniz.
Changes in technology improving in extreme swiftness, substantial increase in
differences between generations and arduousness of the competitive world
necessitates companies in business world to adapt themselves to the new norms
as quickly as possible. Specialists state that carrying out only today’s necessities is
just saving the day and draw attention to build the future in today’s goodness with
“management innovation”. The management innovation, suggested by Gary Hamel,
is one of the trends approaches recently; you can find out the details about how
“management innovation” can be
put into practice in this article.
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eknolojik gelişimin hızı, dünyayı sınırları olmayan dev bir
küreye dönüştüren iletişim
olanağı, yoğun bilgi kirliliği, geçerliliği sürekli değişen toplumsal davranış kalıpları
ve hassas siyasi kırılımlar şirketler açısından öngörülemeyen bir döneme işaret
ediyor. Robert J. Gardner tarafından ortaya
atılan ve bugünün dünyasını tanımladığı
VUCA terimi değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık, anlaşılmazlık denkleminde geleceği öngörmenin zorluğunu vurgularken
ancak bu değişime uyum sağlayabilenlerin geleceği tasarlayabileceğini belirtiyor.
Özetle bu karışıklık ortamında tetikte ve
uyanık olan kazanır diyor.
YÖNETİCİNİN GÜCÜ İLE ÇALIŞANIN
KATILIMCILIĞI ÖNE ÇIKIYOR
Yeni stratejilerin çevrim süresinin kısaldığı günümüzde tam da bu noktada yönetim
buluşçuluğu devreye giriyor. Salt analitik
zekanın bir yöneticinin doğru karar almasını sağladığı günler oldukça geride kaldı.
IQ, EQ hatta SQ denilen ruhsal zekâ ile bir
bütün halinde hareket eden hayal kurmayı
zaman kaybı değil, değer kabul eden yöneticiler gelecek öngörülerinde daha doğru
adımlar atıyor. Diğer yandan problem çözme yeteneği ile öncü olma cesareti gösteren, tüm çalışanlarına katılımcı olma şansı
sunan yöneticiler gelecek konusunda daha
donanımlı görülüyor.

Değişimdeki en büyük engeli ise kuşaklar arası farklı bakış açıları oluşturuyor.
1946-1964 yılları arasında doğanların oluşturduğu Baby Boomers kuşağı bugün
tepe yönetimde hala yerini korurken, yaşamak için çalışan X kuşağı genel müdür
seviyesinde karar vericiler olarak görülüyor. Diğer yandan Y kuşağı yöneticilik
merdivenlerini tırmanırken X ve Baby Boomers kuşaklarının bakış açısı ile sıkça
çatışıyor. Çünkü Y kuşağı sürekli neden sorusu ile dünyayı, öncekileri ve sonra ne
olacağını sorguluyor. Z kuşağı ise yakın zamanda iş hayatına giriş yaparak Y kuşağını da sorguluyor. İşte öngörülemeyen dönemde en önemli noktada da burada
ortaya çıkıyor. Dünyayı avucunun içinde tutan Z ve Y kuşağının fikirlerini, değerlerini, sorgulamalarını doğru değerlendiren yöneticiler belirsizliğe daha sağlam
adımlar atıyor. Hamel’in de dediği gibi geleceğin şirketlerini yaratabilmenin ön
koşulu son iki kuşağın değerlere bakış açısı, yenilikçiliği, tutkuları ve ideolojilerini anlayabilmekten geçiyor.

“ Sadece işletmeler açısından değil hayatımızı
planlarken dahi içgüdüsel olarak süreç
bizleri öngörülemeyen durumlarda hızlı ve
doğru karar alan insanlarla yol arkadaşlığı
yapmaya itiyor. ”
Changes in technology, communication
networks turning the world into a giant
globe having no boundaries, intense information pollution, constantly changing social behavioural patterns and sensitive nature of fractured politics indicate a period
that is unpredictable for the companies.
The term “VUCA”, suggested by Robert J.
Gardner, describes today’s world, that is,
emphasizes the arduousness of predicting the future in “volatility, uncertainty,
complexity and ambiguity”. However, it
also suggests that only the ones that could
keep pace with these changes can make
plans about future. In sum, it asserts that
the ones that are alert and vigilant in this
chaos will be successful.
POWER OF EMPLOYER AND
PARTICIPATION OF EMPLOYEE
COME TO THE FOREFRONT
Management innovation comes to the
forefront at exactly the point in which
cycle time of new strategies become
shorter recently.
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Days that managers making the right decisions only with the help of absolute analytical intelligence have been left behind. The managers, acting with IQ, EQ and also SQ,
so called “spiritual intelligence” and considering that dreaming is valuable rather than
time-consuming make right decisions about future predictions. On the other hand,
managers who have problem solving abilities and courage to be pioneers and also give
all of their employees to be participants are considered as well-equipped for future-related matters.

BULUŞÇU YÖNETİMİN LİDERLERİNE HATIRLATMA
• İnsani değerleri yok sayma, adalet, cömertlik ve sadakat duygularına sıkı sıkıya bağlan,
• Uzun çalışma saatleri verimli çalışma değildir, verimli çalışmaya odaklan,
• Çalışanınla korku temelli değil, sevgi temelli ilişkiler geliştir,
• Taklidi unut o zaten yapıldı, inovasyona gönül ver, her çalışanını muhteşem fikrin
mucidi gibi gör ve destekle,
• Hiyerarşiyi azalt, kapını hep açık tut, iyi fikrin ne zaman geleceğini bilemezsin,
• Tutkuyu körükle, kendini işine adamış çalışanların en büyük kaynağın,
• Özgürlükçü ortamı her daim koru ki, söyleyecek fikri olanlar bunu savunmak için,
geliştirmek için çaba sarfetsin,
• Esne…Rahatla… Bildiklerin yanlış değil ama her şey değişiyor, gelecek için yeni
deneyimlere yer aç.

The biggest obstacle against change
originates from different viewpoints
between different generations. While
people coming into the world between
the years 1946-1964, that is, Baby Boom
Generation, hold their own places in top
management; people from Generation
X, working to sustain their lives, seem
to be decision-makers, in positions of
general managers. On the other hand,
people from Generation Y are moving
up to management ladders, but often
conflict the viewpoints of Generation
X and Baby Boom Generation. Because,
Generation Y constantly questions the
world, previous experiences and future.
Generation Z questions also Generation
Y, entering business world recently. The
most important point to be discussed
arises exactly at this point in this unpredictable period. Managers who consider
that all ideas, judgments and questionings of Generations Z and Y monopolizing
the globe, is unquestionable, take firmer
steps to uncertainty. As Hamel said, the
prerequisite to create the companies of
the future is to understand the viewpoints, innovativeness, ambitions and
ideologies of the last two generations.
REMINDERS FOR LEADERS OF
MANAGEMENT INNOVATION
• Do not ignore human values.
Be tight-knit to fairness, generosity
and devotion.
• Long working hours do not
mean effective working, focus on
“effectiveness”.
• Do not establish fear-based
relationships with your employees.
• Forget about imitations, they have
already been made. Set your heart on
innovations. See each one of your
employees as creators of a splendid
idea and support him/her.
• Create less hierarchical environment.
Always keep your door open, you can’t
know when a good idea will come into
the mind.
• Support ambition, devoted employee is
your biggest resource.
• Libertarian environment should always
be kept, the ones who have ideas should
endeavour to defend and improve their
ideas.
• Be relaxed… The things you know are
not wrong; but everything changes.
Open your mind to new experiences to
be ready for the future.
YEŞİLOVA CANLI
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BURSA’DAN DÜNYAYA %100 İHRACAT

stil aşamasından itibaren rol alan, tasarım, doğrulama ve final ürünün üretilmesi aşamalarında sorumluluk almaktadır”
dedi.

100% EXPORTS FROM BURSA TO THE WORLD
44 yıllık tecrübesiyle alüminyumdan endüstriyel çözümler sunan Yeşilova Holding, raylı sistemler
alanındaki üretim, mühendislik ve tasarım yeteneğini 2018 yılında Canray Ulaşım ile taçlandırdı. Kurulduğu
günden bu yana Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu pazarında birçok büyük ihale alımı gerçekleştiren
Canray Ulaşım, 2019 ve sonraki yılları kapsayan 2500 vagonun üzerinde sözleşmeye imza attı.
Yeşilova Group, which is providing industrial solutions from aluminum with 44 years of experience, crowned its
production, engineering and design capabilities in the field of rail systems with Canray Transport in 2018. Canray
Transport, which has signed many big tenders in Europe, Middle East and Far East market since its establishment,
with the content of 2500 cars for covering 2019 and later years.

R

aylı sistemler sektörünün dünyadaki hızlı gelişimini alüminyum bilgisiyle güçlendiren ve sektöre özel
çözümler üreten Canray Ulaşım, %100 ihracat ile raylı sistem araçlarında iç parça
üretimi yapıyor. Ürün grupları arasında;
modüler iç araç tavanları, yolcu bagaj rafları, yan duvarlar&paneller, servis kapakları
ile onlara entegre olan yolcu bilgilendirme
ekranları ve çerçeveler bulunuyor. Üretilen
ürünlerin hem montaj kolaylığı hem de tamir ve bakım gereken durumlarda yekpare
bir sisteme kıyasla maliyet ve sürenin çok
daha düşük olduğunu belirten Canray Ulaşım Genel Müdürü Ramazan Uçar, aydınlatma sisteminde LED’lerin kullanılmasına
bağlı olarak da enerji tüketimini azalttığını vurguluyor. Fonksiyonel avantajlarının
yanı sıra %100 görsel bir parça olduğu için,
estetik beklentiyi de karşılayan ürünler
ürettiklerini belirten Uçar; “Raylı sistemler
sektörü hem ülkemiz hem de dünya için
önemli bir gelişim alanı. Türkiye pazarı bu
kadar büyürken ve yerli-milli kavramına
verilen önem en üst düzeydeyken, biz de
buna önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye’de faaliyet gösterecek araçların parçalarını yapıyor olmak öncelikli
hedeflerimizden biri. Bu konuda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve görüşmelerimiz
devam ediyor” dedi.
Canray Genel Müdürü Ramazan Uçar: ’Canray Ulaşım tasarlanmış, hazır bir ürünü
üreten tedarikçi olmak yerine stil aşamasından itibaren rol alan, tasarım, doğrulama ve final ürünün üretilmesi aşamalarında da yer almaktadır.’
FRANSA VE ALMANYA OFİSLERİ
YAKINDA HAYATA GEÇECEK
Raylı sistemlerde gerekli Kalite Yönetim
Sistemi olan IRIS belgelendirmesini al-
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Ramazan UÇAR

Canray Ulaşım Genel Müdürü
Canray Transport General Manager

lışmalar sürekli yapılmakta ve her geçen
gün sektörün tanınmış büyük oyuncuları
tarafından ziyaret edilen ve otomotivdeki tabiriyle FSS (full servis supplier)
tedarikçi olma yolunda ciddi yol aldık.
Yine ana üreticilere yakın olmak adına
ilk mühendislik ve tasarım ofisini Canray olarak Fransa’ da Nisan ayı itibariyle
açmış olacağız, devamında da Almanya’da
raylı sistemler için ikinci bir mühendislik ofisi açma çalışmaları devam etmekte.
Canray Ulaşım sadece tasarlanmış, hazır
bir ürünü üreten tedarikçi olmak yerine

dıklarını belirten Uçar, “2019 yılı içerisinde, sektörde spesifik prosesler olarak
tanımlanan yapıştırma prosesi için, çalışanımıza yatırım yaparak, firmamıza

“ Stil aşamasından itibaren
tasarım, doğrulama ve final
ürünün üretilmesi
aşamalarında sorumluluk
alıyoruz. ”
Avrupa Yapıştırma Uzmanları (EAS) ve
Avrupa Yapıştırma Uygulayıcıları (EAB)
kazandırdık. Sonrasında da prosesimizin ve şirketimizin belgelendirmesi için
gerekli süreçleri tamamlayıp DIN 6701
yapıştırma prosesi sertifikamızı Mart
ayı içerisinde aldık. Bağlı olduğumuz
grubun tüm alt yapısında da benzer ça-

Canray Transport, which strengthens the
rapid development of the railway industry
in the world with its aluminum knowledge
and provides industrial specific solutions,
produces interior parts of railway vehicles
and exports by 100%. The major product
groups are Interior Ceiling Modules, Luggage racks, Side walls & Panels, passenger
information screens integrated Roof arches and Window frames. General Manager
of Canray Transport, Ramazan Uçar, emphasizes that the usage of the LED system
for the lighting of these interior parts reduces the energy consumption. Also, as it
is a 100% visual component along with its
functional advantages, Mr. Uçar says ‘Rail
Systems sector is an important development area for our country and the world.
Turkey market is growing dramatically
and local-national concept in Turkey has
the highest importance nowadays, we also

RAYLI SİSTEMLER ANA SANAYİSİ YAN
SANAYİYİ DE GELİŞTİRECEK
Ürünlerde işlevselliğin yanında kalite, yenilik, teknoloji, geri kazanılabilirlik gibi
ilave özelliklere de ihtiyaç duyulduğunu
belirten Ramazan Uçar, “Bu süreç geçmişte otomotiv sektöründe yaşadığımız
durumun bir benzeridir. Otomotiv yan
sanayisinde, ana sanayinin beklentilerini bir üst boyuta taşıması ile yerli alt yan
sanayiler buna ayak uydurmak zorunda
kalmış ve bunun sonucunda yurtdışı pazarlara satış yapabilen, Avrupalı rakipleri
ile hem fiyat hem de kalite anlamında rekabet edebilen bir yan sanayinin oluşması
sağlamışlardır. Şu anda yerli raylı sistem
yan sanayilerimiz henüz tam anlamıyla
bu noktaya ulaşamadılar. Bu sebeple yurt
dışı potansiyel müşterilere ulaşmakta
zorlanıyorlar. Bu aşamanın kısa zamanda, tıpkı otomotiv yan sanayisi gibi gelişmesi ve ihracat yapan raylı sistem yan
sanayi firmalarımızın çoğalması ülkemiz
için büyük bir başarı hikayesi olacaktır”
dedi.

aim to make a significant contribution
to it. Being a part of projects, which will
operate in Turkey is one of our priorities.
We have focused to work on this topic and
our negotiations continue.’
Canray’s General Manager, Ramazan Uçar;
‘Canray Transport is rather than being a
supplier of already designed and ready to
production parts, is a supplier that has
been involved in the style & design, verification and production of the final product.
FRANCE AND GERMANY OFFICES WILL
BE AVAILABLE SOON
Mr. Uçar stated that Canray is already
certified for IRIS which is the required
Quality Management System in railway
industry. Then, we completed the necessary steps for the certification of our
process and our company and received
our DIN 6701 bonding process certification
in March, 2019. Similar studies have been
carried out in the whole sister companies
within Yeşilova Group, and we have taken
a serious step to become an FSS (full service supplier) supplier that is visited by wellknown big players of the sector every day.
In order to be close to the main producers,
we will be opening the first engineering
and design office in France as Canray in
April, 2019 and then in Germany as second
engineering office for railway systems is
continuing.
RAILWAY SYSTEMS MAIN PLAYERS
WILL IMPROVE THE SUB-SUPPLIERS
Ramazan Uçar says that there is a need
for additional features such as quality,
innovation, technology and recoverability
besides the functionality in the products.
This process is similar to the situation in
the automotive industry in the past. In
the automotive sub-industry, domestic
sub-suppliers had to keep up with the
expectations of the main manufacturers,
and as a result, they were able to sell to
overseas markets and to create a sub-industry that could compete with European
competitors in terms of both price and
quality. Currently, our domestic railway
system suppliers have not yet reached this
point. For this reason, they have difficulty
in reaching potential customers abroad.
The development of this stage in a short
time, just like the automotive suppliers,
and the growth of our export-oriented
railway system suppliers will be a great
success story for our country.
YEŞİLOVA CANLI 11
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otomotiv, raylı sistemler ve endüstriyel
sektörlere yöneliktir. Bu alanlarda kurmuş olduğumuz güçlü iş birliklerinin ve
Ar-Ge merkezimizin üretmiş olduğu katma değerin bir çıktısı olarak geçtiğimiz 3
yılda her yıl ortalama %25’lik bir büyüme
performansı sergilediğimizi söyleyebili-

YEŞİLOVA’DAN SON 3 YILDA HER YIL
%25’LİK BÜYÜME

“Ar-Ge merkezimizin üretmiş
olduğu katma değerin bir
çıktısı olarak geçtiğimiz
3 yılda her yıl ortalama
%25’lik bir büyüme
performansı sergilediğimizi
söyleyebiliriz.”

yatırımımız ile %70’lik bir kapasite artışı
sağlandı. Yine 2018 yılında raylı sistemlere yönelik alüminyum parçalar ürettiğimiz Canray Ulaşım şirketimiz devreye
girdi. Türkiye’nin en büyük alüminyum
mağazası olan Can Alüminyum firmamızda alüminyum yassı ürünlerin işlenmesi
ve şekillendirilmesi noktasında NOSAB’ta
yeni bir tesis kurulumu geçtiğimiz aylarda hayata geçirildi. Cansan Alüminyum’da
talaşlı imalat ve boyahane tarafında kapasite artışı ve teknoloji güncellemeleri
gerçekleştirildi. Canel Otomotiv’de strech
bending ve robotik kaynak teknolojileri ile
ilgili yatırımlarımız oldu. Rusya’da faaliyet gösteren CMTG şirketimizde ise yeni
bir ürün segmentinde yatırımlar yaptık.
Alüminyum konusu dışında 2017 yılın-

25% GROWTH EACH YEAR IN THE LAST 3 YEARS FROM YEŞİLOVA
Alüminyum sanayisindeki 44 yıllık tecrübesiyle Yeşilova Holding, ham madde külçe olarak satın aldığı
alüminyumun, işleme süreçlerinin tamamını kendi tesislerinde gerçekleştirerek, çeşitli sektörlere çok geniş
yelpazede ürünler sunuyor. İvmesini artırarak büyümeye devam eden Yeşilova Holding geçtiğimiz 3 yılda her
yıl ortalama %25’lik bir büyüme performansı sergiledi.
With 44 years of experience in the aluminum industry, Yeşilova Group that carries out all processing
processes of aluminum, which it has purchased as ingots of raw materials, in its own facilities and offers a wide range of
products to various sectors. Continuing to grow by increasing its acceleration, Yeşilova Group has achieved an average
25% growth performance in the last 3 years.

A

lüminyumu sadece bir üretim malzemesi olarak görmeyip, üzerine
bilgi birikimi ve tecrübesini katarak bilimsel boyutlarda da işleyen Yeşilova
Holding, gösterdiği büyüme ivmesiyle bu
başarısının meyvesini alıyor.

Yalçın YEŞİLOVA

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yeşilova Group Vice Chairman
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“AVRUPA’DAKİ BÜYÜME TRENDİMİZİ
SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ”
Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın Yeşilova: ‘‘Yeşilova
Holding’in 8 şirketinden 7’si alüminyum
konusunda farklı sektörlere, farklı ürün
gruplarıyla hizmet vermekte. Şirketlerimize ham külçe olarak giren alüminyum
cevherini ekstrüzyon ve yüksek basınçlı
enjeksiyon yöntemleriyle üretiyor, müşteri talepleri doğrultusunda alüminyum
profil ve döküm parçalar üzerinde gerekli talaşlı imalatı yapıyoruz. Alüminyuma
farklı teknolojileri kullanarak form verebilme kabiliyetimiz ve farklı birleştirme
teknolojilerimiz bizi rekabette öne çıkaran önemli güçlü yanlarımız. Bunların
haricinde eloksal, toz boya ve yaş boya
tesisimizde ürüne müşterinin talep ettiği
nihai görünümü kazandırıyoruz. Özetle,
ham maddeden ürüne uzanan süreçlerin
tamamı kendi tesislerimizde gerçekleşiyor. Ürettiğimiz ürünlerin büyük bir kısmı

Yeşilova Group not only considers aluminum as a production material but also incorporates its knowledge and experience in
scientific dimensions and has been taking a
recompense of this success with its growth
momentum.
“WE AIM TO MAINTAIN OUR GROWTH
TREND IN EUROPE”
Vice Chairman of the Management Board
of Yeşilova Group, Yalçın Yeşilova: “7 of the
8 companies of Yeşilova Group provide
services to different sectors with different product groups in aluminum field. We
produce aluminum ore as raw ingot in our
companies by extrusion and high-pressured
injection methods and we produce required
machining on aluminum profile and casting
according to our customer’s demands. Our
ability to form aluminum using different
technologies and different conjoining
technologies are our strengths that make us
stand out in the competition. In addition to

riz. İhracat atılımlarımız devam ederken
özellikle içinde bilgi barındıran ürünlerimizle iddiamızı güçlendirerek Avrupa’daki
büyüme trendimizi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.
‘‘TÜM YATIRIMLARIMIZIN
NETİCESİNDE 1100 KİŞİYE İSTİHDAM
SAĞLAMAKTAYIZ’’
Holding çatısı altında bulunan grup şirketleri 2017 yılından bu yana teknolojilerini güncellemek veya geliştirmekle yetinmeyerek, mevcut kapasitelerini de artırdı.
Bu artışı, açılan yeni şubeler ve sektör çeşitliliği adına gruba eklenen yeni şirketler
takip etti. Konu ile ilgili açıklama yapan
Yalçın Yeşilova bu büyüme ve yatırımlarını şöyle değerlendirdi: ‘‘Alüminyum
döküm alanında hizmet veren Can Metal
şirketimizde kasım ayında tamamlanan

da Bursa Kent Meydanı’nda Holiday Inn
Bursa City Centre adıyla otel yatırımımız
hayata geçti. Yeşilova Holding, tüm bu yatırımları neticesinde 1100 kişiye istihdam
sağlamaktadır. Yaptığımız yatırımların
arasında bizi geleceğe taşıyacak olan en
değerli yatırımın insana ve bilgiye olan
yatırımımız olduğu inancındayız.’’
Çağın şartlarına uyum sağlamanın ve bunun neticesinde ayakta kalmanın yolunun
sürekli değişim ve gelişimle mümkün olduğu günümüz dünyasında, Ar-Ge Merkezi, inovasyon çalışmaları, alüminyumun
kullanım alanının genişletilme faaliyetleri, ürün çeşitliliği gibi konularda uzmanlaşarak ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara
cevap veren Yeşilova Holding şirketleri,
tüm bu çalışmalarıyla milli ekonomiye de
katkıda bulunmaya devam ediyor.

this, in our anodizing, powder coating and
liquid painting facility, we give the final appearance to our product which is requested
by our customer. In brief, all the processes
from raw materials to final products take
place in our own facilities. Most of the products that we produce are for Aluminum, rail
systems and industrial sectors. As an output
of the added value generated by our strong
collaborations and R & D center in these
areas, we can say that we have achieved an
average growth performance of 25% every
year in the last 3 years. We are aiming to
continue our growth trend in Europe by
strengthening our quality especially with
our products that contain information while
our export progresses continue.”
“ WE PROVIDE EMPLOYMENT TO
1100 PEOPLE AS A RESULT OF ALL OUR
INVESTMENTS ”
Since 2017, the group companies of the
Group not only have updated or improved
their technologies, but also have increased
their existing capacities. This increase
was followed by new branches and new
companies added to the group for providing diversity in sector. Yalçın Yeşilova made
a statement on the subject and evaluated
these growth and investments as following:
Our company, which provides services in
the field of aluminum casting, has increased its capacity by 70% with the investments made in November. Again in 2018,
our Canray Transport company, which
produces aluminum parts for rail systems,
started to production. Our Can Aluminum
Company, which is the largest aluminum
store of Turkey, has started to establish a
new facility for the processing and shaping
of aluminum flat products last month in
NOSAB. There has been a capacity increase
and technology upgrades at the machining
and paint shop parts at Cansan Aluminum.
We made investments on stretch bending and robotic welding technologies at
Canel Automotive. In our CMTG company
operating in Russia, we made investments
in a new product segment. Apart from our
aluminum investments, we also did a hotel
investment with the name of Holiday Inn
Bursa City Centre at Bursa Kent Meydanı in
2017. As a result of these investments, Yeşilova Group provides employment opportunity to 1100 people. Among the investments
we have made, we believe that the most
valuable investment that will carry us to
the future is our investment in a human
being and knowledge.
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OTOMOTİVİN GELECEĞİ
BUGÜNDEN YAZILIYOR
FUTURE OF AUTOMOTIVE HAS BEEN
PLANNED TODAY

Otomotiv sektörü insan hayatını doğrudan etkileyen gelişmeleriyle
büyümesini sürdürüyor. Merkezine insan yaşamını alan sektör
hem sıfır emisyon hedefi hem de güvenli ve konforlu bir yaşam
için kabuk değiştiriyor.

Anıl KÖSE

The automotive sector continues to grow with developments that
directly affect human life. Human-focused sector is changing for both
zero emission targets and a safe and comfortable life.

CAN METAL’DE BÜYÜME YILI

Canel Otomotiv Satış Müdürü - Canel Automotive Sales Manager

H

er geçen gün gelişimini sürdüren
elektrikli araçların otomotiv pazarına hızlı bir giriş yapmasının ardından sektörde inanılmaz bir hareketlilik
yaşandı. Elektrikli araçların yanı sıra birbirleri ile haberleşen araçları da piyasada görmeye başladık. Otomotivdeki bu değişimle
birlikte satış sonrası hizmette de kullanıcıların beklentilerine göre hızlı bir değişim yaşanmakta. Bu hizmetler insanı odağına alan
ve deneyimlerine daha fazla önem veren,
beklentileri karşılamaktan öte, onları yönlendiren bir yapı içinde değerlendirilmeli.
Otomotiv ile insan arasındaki sinerjiyi daha
da arttıracak olan teknolojik evrimler, satış
sonrasında da çok daha etkin bir şekilde yer
alacaktır.
“TÜRKİYE OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE
KONUM AVANTAJINI İYİ KULLANMALI”
Türkiye otomotiv yan sanayii konusunda oldukça gelişmiş ve stratejik bir noktada kendini konumlandırmıştır. Orijinal parçalarda
teknik yeterliğini ispat eden otomotiv yan
sanayi, ithal parçalar içinde eşdeğer parça
üreterek, kullanıcılara aynı kaliteyi daha
uygun fiyatla ve yerli üretimle sunmaktadır.
Eşdeğer parça üretiminde ise sürdürülebilir
bir kaliteyi sağlanan tedarikçiler her zaman
ön planda kalacak ve yerli üretiminin artmasıyla birlikte Türkiye hedeflediği noktalara çok daha hızlı ulaşacaktır.
“PİYASALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR
ŞEKİLDE BÜYÜMESİ DESTEKLENMELİ”
Son dönemde yaşanan kur dalgalanmaları
ve piyasalardaki belirsizliklerden dolayı ortaya çıkan finansman problemleri otomotiv
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sanayi paydaşlarını zorlamaktadır. Bu noktada devletin yaptığı vergi indirimleri piyasaya tekrar hareket getirmiştir. Bu vergi indiriminin kalıcı olması ve taşıt kredilerinde
yapılacak teşviklerde piyasaların sürdürülebilir şekilde büyümesini destekleyecektir.
Bu süreçte kısa vadeli borçlarını, uzun vadeli
olarak yapılandırmak ve firma giderlerini
kontrol altına almak firmalar için önem arz
etmektedir.

The automotive sector continues to grow
with developments that directly affect human life. Human-focused sector is changing
for both zero emission targets and a safe
and comfortable life. After a rapid entry into
the automotive market of electric vehicles,
which continue to develop each passing day,
there has been an incredible activity in the
sector. In addition to electric vehicles, we
started to see vehicles that communicate
with each other in the market. Along with
this change in automotive, also after-sales
service has changed rapidly according to
the expectations of the users. These services
should be evaluated within a system that fo-

cuses on people, gives more importance to
their experiences and directs them rather
than meeting expectations. Technological
evolution, which will further increase the
synergy between automotive and human,
will be more effective after sales.
TURKEY MUST USE ITS POSITION
WISELY IN SUB-INDUSTRY
Turkey has positioned itself in the highly
developed and a strategic point in the automotive industry. Manifesting its technical
competence in original parts, automotive
sub-industry produces equivalent parts for
imported parts and offers the same quality
to the customers with more affordable
prices and domestic production. Suppliers that provide a sustainable quality in
production of equivalent parts will always
remain at the forefront and Turkey will
reach its targets faster with the increased
domestic production.
“SUSTAINABLE GROWTH OF MARKETS
MUST BE SUPPORTED
The recent financial problems due to
exchange rate fluctuations and uncertainties in the markets force the stakeholders
of automotive industry. At this point, the
tax reductions made by the government
brought action to the market again. The
permanence of tax reduction and incentives for vehicle loans will support the
sustainable growth of markets. In this
process, it is important for the companies
to restructure their short-term debts to
long-term and to restrain the expenses of
company.

YEAR OF GROWING IN CAN METAL
Yeşilova Holding’in 1993 yılında faaliyete başlayan başta otomotiv sektörüne olmak üzere,
yüksek basınçlı enjeksiyon döküm parçalarının üretimini yapan Can Metal Üretim Tesisi, 2018 yılı içerisinde
kapasitesini %70 artırdı.
Can Metal Production Site is a group company of Yeşilova Group founded in 1993 and it mainly produces high pressure
injection molding parts initially for the automotive sector. It is increasing the capacity with a rate of 70% in 2018.

Y

üksek basınçlı enjeksiyon döküm
parçaları üretimi yapan Can Metal,
üretim alanını üç katına çıkaracak
olan bina yatırımı ile yeni bir lay-out üzerinde çalışmaya başlıyor. Sadece enjeksiyon
operasyonundaki kapasiteyi artırmakla
kalmayarak talaşlı imalat operasyonlarındaki kapasitesini de CNC makine yatırımları ile destekleyen Can Metal, 2018 yılını
yatırım yılı olarak değerlendirdi.
CAN METAL GENEL MÜDÜRÜ
SELİM GÜNEY: ‘OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ
HAFİFLETİYORUZ’
Can Metal Genel Müdürü Selim Güney,
‘‘Özellikle vakum ile enjeksiyon metodu
için yapılan yatırımla ürettiğimiz parçalardaki kalite artışı bir yana, teknolojik
olarak tüm güncel imkanların bulunduğu insansız hücrelerin çalışmasına olanak tanıyan bir tesis olması sektörümüz
için önemli bir anlam taşıyor. Yine ağırlık
azaltma çalışmalarında dizayn yetkinliklerimizi kullanarak otomotiv sektörüne
ciddi bir katkı sağlıyoruz. Bu konuda Tofaş’ın Fiorino aracının bir parçası üzerinde
yürüttüğümüz çalışmada parça ağırlığını
yüzde elli azaltarak müşterimize ciddi bir
katma değer sağladık’’ dedi.

Bursa’nın en modern dökümhanesi olarak
kabul edilecek olan Can Metal’in yatırım
genişlemesi kasım ayında devreye girerken,
büyümeye paralel olarak istihdam olanaklarını da genişleterek üç vardiya sistemli
çalışma düzeninde hizmet verecek.

“ Güney: Can Metal’de
ürettiğimiz parçalardaki
kalite artışı bir yana,
teknolojik olarak tüm güncel
imkanlara da sahibiz.”

Can Metal, which performs the production
of high-pressure injection molding parts,
is beginning to work on a new lay-out
to increase its’ production site to three
times larger. Not only aiming to increase
the capacity of injection operation but
also supporting the capacity of machining
operations with CNC machine investments,
Can Metal assessed the year 2018 as the
investment year.
General Manager of Can Metal, Selim Güney said: “Far from the increase of quality
in the parts we produce thanks to the
investment we especially made on vacuum
injection method, it has a significant meaning for our sector that this is a site with
latest technology and it enables the operation of unmanned cells. Besides, we are
making a serious contribution to automotive sector by using our designing capacities
for reducing the weights. In this context,
we provided an additional value to Tofaş
by reducing the parts weight of Fiorino car
to its’ 50%. Being the most contemporary
foundry of Bursa, Can Metal’s investment
will be active by November. It will enhance
the employment possibilities parallel to the
growth and will serve on a three-shift basis.
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CAN ALÜMİNYUM’A 44 YILLIK GÜVEN
CAN ALUMINUM HAS BEEN ACCREDITED FOR 44 YEARS
Yeşilova Holding’in kuruluş hikayesine öncülük eden Can Alüminyum tam 44 yıldır sektöre de öncülük
etmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla Can Alüminyum’un Türkiye’nin en büyük tedarikçilerinden biri
olduğunu söyleyen Can Alüminyum Genel Müdürü İbrahim Aydın, bu başarının arkasında “güven, planlı
yönetim, yenilikçilik ilkeleri ve gelecek hedefleri” olduğunun altını çizdi.
Leading the foundation story of Yeşilova Group, Can Aluminum has been pioneering along the sector for 44 years.
General Manager of Can Aluminum İbrahim Aydın highlights that Can Aluminum is currently one of the greatest
suppliers of Turkey and behind this success, there lies the principles of “trust, planned management, innovativeness
and future objectives.”

C

an Alüminyum olarak paydaşları
ile güvene dayalı ilişkiler geliştirdiklerini söyleyen İbrahim Aydın,
temel değerleri olan güvenilirlik, planlı
yönetim ve yenilikçilik ilkeleri sayesinde
her geçen yıl gelişim stratejileri doğrultusunda büyüdüklerini söyledi. 2019 yılının ilk yarısını da değerlendiren Aydın,
bu yıla hızlı başladıklarını bunun nedeninin de geçmişte yapmış oldukları etkili
planlamaya dayandığını sözlerine ekledi. Aydın, planlama faaliyetlerini şöyle
özetledi: “2019 yılının ilk yarısında inşaat
sektörünün, ekonominin lokomotif sektörleri arasında yer almasına karşın, yavaşlama trendine girmesi, özellikle girdi
maliyetleri ile faiz oranlarındaki artışın
sonucu olarak karşımıza çıkmış oldu.
Bahsi geçen bu tür dalgalanmalar için iyi
bir planlama ile hazırlamış olduğumuz
senaryolara göre oluşturulan alternatif
çözümler sayesinde, ilk çeyrek büyüme
oranlarımız bütçe planlamalarının üzerinde gerçekleşti. Bu değerlerin yakalan-

masında, rutinin dışında çözüm üreten
olarak yer almak, sektörde fark yaratmak
adına bizlere büyük katkı sağladı.”

İbrahim AYDIN

Can Alüminyum Genel Müdürü
Can Aluminium General Manager

Stating that as Can Aluminum, they
built relations based on trust among
their stakeholders, İbrahim Aydın said
that they are growing up year by year
in accordance with their development
strategy, thanks to their principles of
“trustworthiness, planned management
and innovativeness.” Aydın, who also
evaluated the first half of 2019, added
that they made quick start to this year
which was based on the effective planning they carried out in the past. Aydın
summarized their planning activities as
follows: “Despite the fact that it is one
of the leading sectors of the economy,
the slowing down of the construction
sector in the first half of 2019 especially
resulted from the increasing of input
costs and interest rates. Thanks to
the alternative solutions we prepared
against such scenarios like fluctuations
of this sort, our growth rate for the
first quarter actualized over our budget
plans. For the fulfilment of such values,
creating solutions out of ordinary contributed as a lot to make a difference in
the sector.”
AYDIN: “WE PRODUCE SOLUTIONS
PARTICULAR TO OUR BUSINESS
PARTNERS”
Stating that in today’s world, presenting high quality products is a must
anymore, Aydın said that they performed difference making operations
along the sector and he kept on: “It is
an undeniable fact that presenting high
quality products is obligatory today. Besides, you can be successful as long as
you have particular solutions for your
business partners, and as long as you
are able to demonstrate the difference
of your company and products.”
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AYDIN: “İŞ ORTAKLARIMIZA ÖZEL
ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ”
Gelinen noktada artık kaliteli ürün ortaya koymanın bir zorunluluk olduğunu
söyleyen Aydın, sektörde fark yaratan
çalışmalara imza attıklarını belirterek
sözlerine şöyle devam etti: “Kaliteli ürün
ortaya koymak günümüzde yadsınamaz
bir gerçek fakat bunun yanında, firmanızın ve ürünlerinizin farkını ortaya çıkararak iş ortaklarınıza üretmiş olduğunuz
özel çözümler varsa başarıyı yakalayabiliyorsunuz. Can Alüminyum olarak biz de
kurulduğumuz günden bu yana bu farkı
hissettirmek için kendimizi geliştiriyoruz.”

kentsel dönüşüm projeleri, Körfez Geçiş
Projesi, Hızlı Tren, Bursa’mız için yeni
fırsat pencereleri açılmasına sebep olacak ve Bursa’da iş hacmi ciddi bir ivme
kazanacaktır. Unutmayalım ki biz büyürsek, Bursa büyür.”

THE PATH FROM LOCAL TO GLOBAL
İbrahim Aydın underlined that they
carried out new investments to welcome the expectations of their customers, and he said that they will keep
this pace for the following period.

YERELDEN GLOBALE UZANAN YOL
Müşteri beklentilerini yüzde yüz karşılamak için yeni yatırımlar hayata geçirdiklerini söyleyen İbrahim Aydın, yakaladıkları ivmeyi önümüzdeki dönemde
de koruyacaklarını söyledi. Planlı yatırımlarından olan Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) hayata geçen yeni
şubeleri ile işlenmiş ürünler konusunda
müşterilerinin isteklerini cevaplamaya
başladıklarını söyleyen Aydın, tasarım ve
ürün geliştirme noktasında da çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Yerelden ulusala
oradan da global pazara giden uzun bir
yolumuz var, yapılan ve yapılmakta olan

Thanks to the new branch they opened
in Nilüfer Organized Industrial Zone,
which was among their planned investments, Mr. Aydın told that they
had already began meeting the requirements of their customer for the
processed products. He also said that
they are sustaining the efforts within
the context of design a product development and he kept on: “We have a long
path from local to national and global.
The urban transformation projects, Bay
Passage Project and High-Speed Train
will present new opportunities for
Bursa and the volume of work will pick
up a steam. Keep this in mind that if we
grow, Bursa grows.”

“İbrahim Aydın: Müşteri
beklentilerini yüzde
yüz karşılamak için
yeni yatırımlar hayata
geçiriyoruz.”
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NE NEDİR? / WHAT IS WHAT?

BİR FİKRİN Mİ VAR?

marka, patent, tasarım vb. tescilleri konu
almaktadır. Sınai hakların neredeyse hepsinin resmi kurumlar tarafından tescil edilmesi gerekir. Ortaya konan fikri ürünün,
resmi kurumlar tarafından değerlendirilmesi yapılan ve kanunlarla belirlenmiş bazı
kriterlere sahip olması beklenir.

edilen ürün veya proseslerin, teknik anlamda detaylı anlatıldığı metinlerdir ve
herkesin ulaşabileceği şekilde yayımlanırlar (Meraklısına not: Tesla patentlerinden
bir örnek görmek isteyenler arama motoruna “WO2017223429” yazıp çıkan linkten
patentin özetine ve detayına ulaşabilirler).

The intellectual property rights can basically be considered as the copyrights and
the industrial property rights. In addition
to the copyright, most famous of these
rights, there are some neighboring rights
issuing the reproduce and printing of
the intellectual property. For the copyrights, although the official registry of
the products is not necessary, it still can
be registered optionally to prove that the
product belongs to the certain individual.
On the other hand, nearly all of the industrial properties have to be licensed by the
official institution. The product is expected
to have some criterion, set forth by the law
and evaluated by the public authorities.
The properties that are produced have a
commercial value just like other properties. It is possible for them to provide an
income since they can be bought, sold and
licensed just like a house or a car. To crown
it all, it is also a chance that you can show
off like: “I came up with a brand name, got
it certificated and sold it right away!”.

DO YOU HAVE AN IDEA?

Zeynep Gülser KINALI

Ar-Ge Fikri & Sınai Mülkiyet Hakları Sorumlusu - R&D Intellectual and Industrial Property Rights Responsible

H

er gün yolda, duşta, yemek yerken,
çalışırken bile aklımızdan bin bir
tane fikir geçiyor. “Şöyle bir şey olsa
işim ne kadar kolay olurdu” veya “Süper bir
fikrim var” gibi cümleleri çevremizde duymuşuzdur. Mutlaka en az bir kere “Bir kitap
yazsam” veya son günlerde gelişen teknolojiyi de göz önünde bulundurunca “Şöyle
bir program yazsam, köşeyi dönsem” diye
düşündükten sonra Ege’de bir sahil kasabasına yerleşme hayalleri kurmuşuzdur. Her
şeyi düşünürüz de; aslında bu fikirlerimizin
bir mülk haline nasıl dönüşebileceğini çok
da düşünmeyiz.
Düşünsel faaliyetler sonucu ortaya konan
ürün; bir defterin kenarına karalanan bir
aşk şiiri, kanseri iyileştiren bir ilaç, retro
görünümde bir motosiklet tasarımı veya
Jüpiter’e gidebilecek teknik donanıma sahip

bir uzay gemisi de olabilir. Fikri emekle elde
edilen ürünlerin hepsi, bir “fikri mülkiyet”
elde etmenizi sağlayabilir. Bu haklar; belirli
bir süre boyunca, ortaya konulan ürünün
sahibi olmayı ve diğer kişi veya kurumlarca kullanımını kontrol edebilmeyi sağlıyor.
Ülkemizde bu haklar kanunlar çerçevesinde
korunuyor.
Fikri haklar en temel haliyle; telif hakları ve
sınai mülkiyet hakları olarak düşünülebilir.
Bu haklardan en bilineni olan telif haklarına ek olarak; bu haklarla bağlantılı, fikir
ürününün çoğaltılması, basılmasını konu
alan bazı komşu haklar da mevcut. Telif
haklarında ortaya konan fikir ürününün,
tescil edilmesi gerekmese de ürünün kişiye
ait olduğunu ispatlamak adına isteğe bağlı
tescil edilebilir. Sınai haklar ise, ülkemizde
de son zamanlarda iyice farkındalığı artan

Every single day we came up with countless ideas while traveling, taking a shower,
eating or even working. All of us have
heard such sentences such as “My job
would be way easier with such a thing.” or
“I have a great idea!”. Everyone must have
been dreamed of putting down the roots to
a coastal Aegean town after thinking like “I
wish I wrote a book.”, or taking the recent
technology into account, “I wish I wrote
a software and hit the jackpot.” at least
once in their lives. We think of everything
except how these ideas can turn into property. The products coming out of intellectual activities can be a love poetry noted
to the side edges of a notebook, a medicine
curing the canter, a retro style motorcycle
design or a space shipped equipped enough
to travel to Jupiter. All these products you
acquired with intellectual effort can grant

“ Fikri emekle elde edilen
ürünlerin hepsi, bir ‘fikri
mülkiyet’ elde etmenizi
sağlayabilir.”
Elde edilen mülkün, diğer mülkler gibi ticari
bir değeri de var. Bu mülkler de; ev, araba
gibi alınabilir, satılabilir veya lisanslanabilir
olduğundan maddi olarak da getiri sağlaması mümkün. Tabii çevrenize “Geçen aklıma bir marka geldi, tescil ettirdim; sonra
bir güzel de sattım” diye hava atabilecek olmanız da cabası…
Fikri mülkiyetlerin hak sahibine getirilerinin yanında; hem ülkesel, hem de global
anlamda gelişmeyi ve ilerlemeyi sağladığı
yadsınamaz bir gerçek. Otomotiv trendlerinden örnek verecek olursak; son dönemde elektrikli araçlardan Tesla çok ses
getirdi. Tabii ki teknolojik anlamda ileri
seviyedeki bir araç olan Tesla için birçok
patent mevcut. Patentler, koruması talep
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you a right of “intellectual property”. These
rights enable the individual to be the
owner of his product for a certain period
and to control its’ usage by the institutions.
In our country, these rights are protected
within the framework of law.

Bu bilgilere ulaşan kişiler; üzerine katkıda bulunacakları inovatif fikirleri ile hem
teknolojiyi ilerletebilir, hem de kendileri
de geliştirdikleri bu teknoloji ile yeni fikri
mülkiyet hakları elde edebilirler.
“Akıl akıldan üstündür” diye boşuna dememişler. Günde aklınızdan yaklaşık 60
bin düşünce geçerken, bu kişi neden siz
olmayasınız?

Besides the profits that the intellectual
property rights grant to their owners, it is
an undeniable fact that they ensure development and improvement, both territorially and globally. If we happen to give an
example for the automotive trends, Tesla
electric cars had a lot of influence recently.
Surely, there are a lot of patents for a high
technology car like Tesla. Patents are the
texts in which the processes or products that are aimed to be protected are
detailed, and they are published in a way
that is open to everyone. (A note for the
curious: You may type “WO2017223429” to
your search engine and have a look at the
patent summary and details.) People who
have access to this information, can both
advance the technology with their innovative ideas and also acquire new intellectual
property rights with that technology they
developed.
There should be a reason that our ancestors said: “two heads are better than one.”
Why don’t you think of being “that” person
with approximately 60 thousand ideas
passing through your mind every day.
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deş, araçlardaki hem yapısal ve fonksiyonel hem de estetik ve stil değişimlerinin
müşteri beklentilerine paralel olarak gerçekleştiğini söyledi.

“Otomotivde bugünü
yaşar ama yarını konuşur
ve planlarsınız. Geleceğe
olan inancımız hedeflere
ulaşabilmemiz için ana
girdimizdir”

ÖZDEŞ: “OTOMOTİVDE BUGÜN DEĞİL,
YARIN VARDIR”
ÖZDEŞ: “IN AUTOMOTIVE, THERE IS NO TODAY BUT TOMORROW”
Alüminyumdan ürettiği çözümlerle tam 31 yıldır araçların yükünü hafifleten Canel Otomotiv, 2019 yılında da
ihracat odaklı gelişimini sürdürüyor.
Canel Automotive, who has been lessening the burden on vehicles for 31 years thanks to the solution they produce, are
sustaining their export-oriented development.

O

tomotiv sektörünün 2018 yılındaki
öngörülemeyen makroekonomik
değişkenler ve keskin ekonomik
dalgalanmalardan etkilendiğini söyleyen Umut Özdeş, Canel Otomotiv’de ‘Her
kriz bir fırsattır’ düşüncesiyle ihracatın

Umut ÖZDEŞ

Canel Otomotiv Genel Müdürü
Canel Automotive General Manager
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artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi konularına öncelik verildiğini söyledi.
Otomotivde bugün değil, yarın vardır diyen Özdeş sözlerini şöyle sürdürdü: “Otomotivde bugün değil yarın vardır. Bugünü
yaşar ama yarını konuşur ve planlarsınız.
Geleceğe olan inancımız hedeflere ulaşabilmemiz için ana girdimizdir, bu motivasyonla krizde oluşan fırsatları değerlendirerek hem şirketler hem de ülke
olarak güçlenerek çıkacağımıza inancımız
tamdır.”

“ Özdeş: Krizde oluşan
fırsatları değerlendirerek
hem şirketler hem de
ülke olarak güçlenerek
çıkacağımıza inancımız tam”
Otomotiv sektörünün her geçen gün keskin değişimler geçirdiğini söyleyen Öz-

Stating the fact that the automotive
sector has been affected by the unforeseen macroeconomic variables and sharp
economical fluctuations, Umut Özdeş told
that; as Canel Automotive, they have been
prioritizing to increase exportation and reduce costs with the notion “Any crisis is an
opportunity.” Özdeş, who indicated that in
automotive there is not today but tomorrow, kept on his words as follows: “There
is not today but tomorrow in automotive.
You live today but plan and talk about the
future. Our motivation is the main input
of us to achieve the objectives. With this
motivation, we have a strong belief that we
will make use of the opportunities in this
crisis and will keep on stronger, both as
companies and the country.”
Özdeş, who underlines that the automotive
sector is having sharp changes day by day,
said that not only functional and structural

Tarihsel bir dönüşümün içinde olduğumuzu belirten Özdeş, “Bizler gibi sektörün içinde yer alan şirket ve çalışanları
için değişim hem etkilerini yaşamak hem
de değişime katkı sağlamak ve yönlendirmek açısından önemli. Başarılı olacak
şirketler, bu değişimin gerçekten farkında olan, bunu özellikle inovatif ürünlerle ve hizmetlerle öne çıkaran, süreçlerde
edilgen değil etken olan, risk alabilenler
olacaktır.” diyerek Canel Otomotiv’in de
bu değişim sürecinin öncülerinden biri
olduğunun altını çizdi.
ÖZDEŞ: “ALÜMİNYUM BİZİM İŞİMİZ”
Alüminyumun kendi özelinde hafif, geri
dönüşebilen, kolay şekil alabilen ve çevreci olmasının tercih sebebi olduğunu
söyleyen Özdeş sözlerini şöyle sürdürdü:
“Alüminyum bizim işimiz. Geliştirmeye de diğer alternatiflere göre oldukça
açık bir malzeme. Bu kapsamda yürüttüğümüz Ar-Ge faaliyetlerimiz ve şirket

bünyelerindeki Ür-Ge ve mühendislik
bölümleriyle destekliyor oluşumuz bizim
en büyük avantajlarımızdan. Kaynakların
kısıtlı olduğu, rekabetin yüksek olduğu
bir sektörde sadece Ar-Ge’ye sahip olmak
değil bunu doğru ve amaca hizmet edecek şekilde kullanabilmek ve doğru işleri
doğru şekilde yapabilmek de önemli. Türkiye’de artan Ar-Ge merkezi sayıları ve
ayrılan bütçe elbette önemli bir indikatör
ancak her işte olduğu gibi etkinlik bir o
kadar önemli ve bunun tamamlayıcısı.”

but also aesthetical and modal alterations
occur parallel to the expectations of customers. Indicating that we are having a historical transformation, Özdeş highlighted
that Canel Automotive is one of the leaders
of this period of change by the following:
“The change is significant for companies in
the sector and their employees like us, both
in terms of living the effects, and managing and contributing to it. The companies
who are surely aware of this change and
especially the ones who drive this forward
with innovative products and services, who
are not passive but active in such process,
who dare to take risks, will be successful.”
ÖZDEŞ: “ALUMINUM IS OUR BUSINESS”
Stating that the aluminum is preferred
since it is particularly light, recyclable,
shapeable and environment friendly;
Özdeş kept on by saying: “Aluminum is our
business. It is a material that is comparably eligible for developing. It is one
of our greatest advantages to carry out
R&D activities along our company and to
support them with P&D and engineering
departments within the bodies of companies. In such a competitive sector where
the resources are scarce, it is not solely
enough to have an R&D department. It
is also significant to use it conveniently
and purpose oriented, and to do the right
things in a right way.
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BURSA BÖLGE DEVLET
SENFONİ ORKESTRASI’NDAN 18 MART’A
ÖZEL KONSER

CANSAN SÜREKLİ
GELİŞİM ATÖLYESİ’NDEN
YENİ PROJE
NEW PROJECT FROM CANSAN CONTINUOUS
IMPROVEMENT WORKSHOP

SPECIAL CONCERT PERFORMED BY BURSA REGIONAL STATE
SYMPHONY ORCHESTRA ON THE OCCASION OF MARCH 18 ÇANAKKALE
VICTORY AND MARTYRS’ DAY

Cansan Alüminyum bünyesinde hayat bulan Sürekli Gelişim Atölyesi
yeni projesiyle hem zaman hem de iş gücü kaybını %90 oranında
azaltırken sıfır hata parolasıyla ürün kalitesine katkı sağlıyor.

Bu yıl Yeşilova Holding desteği ile üçüncüsü gerçekleşen Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın (BBDSO)
sahnelediği 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni Anma Konseri duygu dolu anlara sahne oldu.
The Concert for Commemorating March 18 Çanakkale Victory being performed for the third time in this year by Bursa
Regional State Symphony Orchestra (BBDSO), with the support of Yeşilova Group has witnessed memorable moments
that were full of emotions.

C

anakkale Zaferi ve tarih boyunca
ülke için kanını dökmüş tüm Mehmetçikler anısına Atatürk Kongre
Kültür Merkezi’nde sahne alan orkestra,
konserde Can Atilla’nın Çanakkale Savaşları’nın 100. anma yılı etkinlikleri için
bestelediği “Gelibolu-57. Alay” başlıklı 2.
Senfonisi ile başladı. Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın
Yeşilova ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nezihe
Yeşilova ve Yasemin Yeşilova’nın da katıldığı konserde uluslararası kariyere sahip
soprano Angela Ahıskal ve Bilkent Senfoni
Orkestrası viyolonsel sanatçısı Serdar Rasul solist olarak yer aldı. Yeşilova Holding
çalışanlarının da ilgiyle izlediği konseri şef
Burak Tüzün yönetti. Savaşta tamamı şehit olan 57. Alay konusunda yazılan eserler
seslendirilirken salonda duygu dolu anlar
yaşandı. Ali İhsan Yeşilova ve Nezihe Ye-
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şilova konserin ardından orkestra sanatçılarını Holiday Inn Bursa City Centre’da
ağırladı. Çanakkale Savaşı’nda şehit olan
aziz Mehmetçiklerimizin anısını devamlı
yaşatacak böyle kıymetli eserlerin ortaya çıkmasından dolayı gurur duyduğunu
söyleyen Ali İhsan Yeşilova, tüm orkestra
sanatçılarını tek tek tebrik etti.

The orchestra staged in Ataturk Congress and Culture Centre for Çanakkale
Victory and in the memory of each
one of the soldiers (Mehmetçik) who
shed blood throughout history for
Turkey, has begun its performance
with the 2nd Symphony titled “Gelibolu-57. Alay” (Gallipoli-57th Regiment)
which was composed by Can Atilla for
the commemoration ceremony for the
100th anniversary of Çanakkale Victory.
Ali İhsan Yeşilova, the CEO of Yeşilova Group; Yalçın Yeşilova, the vice
chairman of the management board
and Nezihe Yeşilova and Yasemin
Yeşilova, executive board members,
participated in the concert and Angela
Ahıskal, world-renowned soprano and
Serdar Rasul, who is cellist in Bilkent Symphony Orchestra took part
as soloists. The concert which was
watched with interest by employees
of Yeşilova Group was conducted by
maestro Burak Tüzün. The audience
have experienced emotional moments
while listening to the vocalizing of
works written in the memory of 57th
Regiment, of which all of the soldiers
became martyrs in battle. Ali İhsan
Yeşilova and Nezihe Yeşilova have
shown their hospitality to the performers in Holiday Inn Bursa City Centre.
Ali İhsan Yeşilova, stating that he took
pride because of the priceless works
that would continually honour the
memory of the soldiers who sacrificed
their lives in Battle of Çanakkale, has
congratulated all the performers of the
orchestra individually.

Hamit AKBAŞ

Surekli Gelisim Atolyesi (lit. Continuous Improvement Workshop),
incorporated by Cansan Aluminum, diminishes both time-loss and labour
loss approximately 90% with its new project, and also contributes the
quality of products with its “zero failures” motto.

Cansan Alüminyum Yatırımlar ve Sürekli Geliştirme Müdürü - Cansan Aluminium Investments & Continuous Development Manager

T

alaşlı imalat ve kalite bölümlerinden
gelen taleple şekillenen yeni makine,
Sürekli Gelişim Atölyesi Müdürü Hamit Akbaş’ın önderliğinde 5 kişilik çekirdek
bir ekip tarafından yapıldı. Vibrasyon burçlarının boy ve çap kontrolünü otomatik olarak yapan makina ile ilgili bilgi veren Akbaş,
“Yurt dışından gelen testerelerde kesilen
parçaların boylama esnasında çapaklı ya
da hızdan kaynaklı körelmeler ile hatalı çıkan ürünler oluyordu. İş yapış sürecinde de
ürün parçasındaki çokluk ve elle kontrolün
çok uzun sürmesi iş kaybı dışında müşteriye sevkiyatın istenen zamanda gidememesine neden oluyordu. Makine sayesinde
artık hem hata sıfıra indi hem de böyle bir
makinaya 46.000 Euro gibi bir bedel ödeyecekken, Sürekli Gelişim Atölyesi imalatıyla
6.000 Euro’ya malettik” dedi.

HIZLI VE KALİTELİ ÜRÜN
Makinanın temel çalışma mantığı parçaların sepetlere yüklendikten sonra aktarma
konveyörüne boşaltılması, otomatik olarak
dizme tamburuna iletilmesi, hizalanması
ve ardından ana bölümde boy, açılı kesim,
çapak varsa ayarlanmış bir ölçünün taranması ve ardından da kabul ve red sepetlerine düşmesinden meydana geliyor.
Makinenin şu an tek referans için planlandığını, diğer dış burç parçaları için de
ekleme sistemler yapılabileceğini belirten
Hamit Akbaş, “Temelde bize hız ve iş gücü
kazandırmasının dışında günün sonunda kaç parçanın, hangi problemden ötürü
red aldığı, onaylanan adetler gibi saniyede
2.500 veri almamızı sağlıyor. Bu veriyi de
hem kalite bölümü excel dosyalarında hem
de operatör kendi ekranında görebiliyor”
dedi.

Developed upon the demand coming
from machining and quality departments, this new machine has been manufactured by a core team consisting of
5 persons, under the leadership of Hamit
Akbaş, the director of Continuous Improvement Workshop. Giving information about the machine that automatically
checks lengths and diameters of vibration bushings, Akbaş said, “In the course of stringer of pieces cut with saws
coming from abroad, there were faulty
and burry products stemming from rustiness originating from swiftness. In the
process of production, there were too
many product pieces to check by hand;
and this was not only labour loss but
also causes delivering products to clients
later than expected time. Thanks to this
new machine, the faulty products have
been cancelled out. Also, while we had
to pay for 46,000 Euros for a machine
functioning like this, manufacturing this
machine in Continuous Improvement
Workshop costed only 6,000 Euros.”
SWIFT AND HIGH-QUALITY
PRODUCTS
The fundamental working principle
of the machine is that after the pieces
are put down into the baskets, they are
poured to the stage loader, automatically
transferred to setting tambour, aligned
and after that, the products are scanned for a set measure to check length,
inclined cut or burry in the main part;
and finally scanned products fall down
to “acceptance” or “faulty” baskets.
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sarf ettik. Yakın gelecekte bugün eğitime ayırdığımız payın bize sağlayacağı
büyük rekabet avantajını ve katkıları
hep birlikte yaşayacağımızdan eminim.”

CANSAN ALÜMİNYUM 2019’A
HIZLI BAŞLADI
CANSAN ALUMINUM’S JUMP-START TO 2019
Geniş üretim kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen alüminyum profil üreticilerinden olan Cansan Alüminyum,
zorlu geçen 2018 yılında ihracat hedeflerine ulaşarak 2019 yılı için vites yükseltti. Cansan Alüminyum Genel
Müdürü Selim Güney, bu başarıda teknoloji ve insan kaynağı gücünün önemine dikkat çekerek, dünyadaki
dijital dönüşüme ayak uydurmanın yadsınamaz bir gerçek olduğunu söyledi.
Cansan Aluminum, one of Turkey’s leading aluminum profile manufacturers with large production capacity of aluminum,
after reaching its export goals in challenging year of 2018, moved up a gear for the year of 2019.
Cansan Aluminum General Manager Selim Güney pointed out the importance of technology and human resources in
this success and said that it is an undeniable fact to keep up with the digital transformation in the world.

Y

eşilova Holding’e bağlı olarak faaliyet gösteren ve sürdürülebilir
çözümleriyle üretim hayatına devam eden Cansan Alüminyum, geçtiğimiz
yıl yatırımlarında hız kesmeyerek ihracat
hedeflerine ulaştı. 2019 yılı için de bek-

Selim GÜNEY

Cansan Alüminyum Genel Müdürü
Cansan Aluminium General Manager
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lentilerini açıklayan Cansan Alüminyum
Genel Müdürü Selim Güney, bu başarının
sürdürülebilir olması için üretimi teknolojik dönüşümle harmanladıklarını söyledi. Güney, nitelikli iş gücünün öneminin
daha da artacağını belirterek sözlerine
şöyle devam etti: “Global iş dünyası ciddi bir dönüşüm geçiriyor. Yeni teknolojik
dönüşüm ile alıştığımız ekonomik düzen
ve temel üretim anlayışlarımız da kökten
değişecek. Bu sebeple önümüzdeki dönemde nitelikli iş gücünün önemi daha
da artacak. Dünyadaki dönüşüme ve gelişime ayak uyduracak, hatta bu değişime
yön verecek nesiller yetiştirmemiz şart.
Teknoloji ve insan kaynağı gücünü doğru kullanabilen ülkeler yakın gelecekte
önemli bir rol oynayacak. Cansan olarak
hem yüzde 15’in üzerinde bir istihdam
artışı ile iş gücümüzü kuvvetlendirdik
hem de yıl içerisinde eğitime ayırdığımız
ciddi zaman ve bütçe ile mevcut işgücünü daha nitelikli hale getirmek için çaba

Operating under Yeşilova Holding and
continuing to produce with sustainable
solutions, Cansan Alüminyum achieved
its export goals by not slowing down its
investments last year.
Cansan Aluminum General Manager
Selim Güney, who announced his expectations for 2019, said that they blended
production with technological transformation in order to keep their success
sustainable. Mr. Güney added that the
importance of qualified workforce will
increase and continued his words: “Global business world is having a serious
transformation. With the new technological transformation, the economic
order, which we are accustomed to, and
our understanding of producing will
change fundamentally. For this reason,
the significance of qualified labor force
will increase in the upcoming period.
It is a must for us to raise generations

GÜNEY: “İHRACATIMIZDAKİ ARTIŞ,
HEDEFLERİMİZE ULAŞMAMIZDA
BÜYÜK PAYA SAHİP OLDU”
2018 yılını, ekonomik görünüm açısından, küresel piyasalar için çalkantılı, ülkemizde de sektörel daralmaların göze
çarptığı zorlu bir yıl olarak değerlendiren Selim Güney, Cansan Alüminyum’un
bu zorluklara rağmen seneyi başarıyla
noktaladığını söyledi. Cansan’ın ihracat
hedeflerine ulaştığının altını çizen Güney, konuyla ilgili şunları söyledi: “Uzun
yıllardır ciddi emek sarf ederek hayata
geçirdiğimiz yapısal iyileştirmelerin, esnek yapımızın ve hızlı karar alıp uygulayabilme gücümüzün, sağlam temeller
üzerine oturan finansal yapımızın bu
başarıda öne çıkan ana unsurlar olduğunu görüyoruz. Son yıllarda Avrupa bölgesine olan satışlar başta olmak üzere
ihracatımızın artması için yaptığımız
çalışmalar 2018 yılında karşılığını verdi
ve ihracatımızdaki artış yıl içerisinde iç
piyasada oluşan pazar kaybını kompanse ettiği gibi hedeflerimize ulaşmamızda
en büyük paya sahip oldu. 2018 yılı için
planladığımız yatırımları hayata geçirdiğimiz gibi, özellikle teknolojik gelişim
amaçlı yatırım kalemleri bizim için öne
çıkan unsur oldu.”

“Güney: Yaptığımız
çalışmalar 2018 yılında
karşılığını verdi ve
ihracatımızdaki artış yıl
içerisinde iç piyasada oluşan
pazar kaybını kompanse etti.”
“BU YIL DAHA ÇOK ÇALIŞARAK
PLANLARIMIZA ULAŞACAĞIZ”
2019 yılının zorlu geçeceğini söyleyen
Güney, öngörülerini şöyle aktardı: “2019
yılı için birçok farklı görüş olmakla birlikte yine zorlu bir yılın bizi beklediğini
düşünüyorum. Ülkemizdeki koşulların
yanı sıra ana pazarımız olan Avrupa’daki
durağanlık beklentileri temel zorluklar
olarak görünüyor. Tüm yöneticilerimizin katılımı ile her yıl düzenli olarak
yaptığımız strateji toplantılarında kısa
ve orta vadeli hedeflerimizi belirliyor,

strateji modelimizi nasıl hayata geçireceğimizi planlıyoruz. 2019 yılı için de planlarımızı tamamladık. İhracat açısından rekabet gücümüzün artması ile bu yıl daha
çok çalışarak bu planlarımıza ulaşacağımıza inanıyorum. Umarım 2019 yılı hem
şirketimiz ve sektörümüz hem de Türk
sanayisi için yarınlara daha ümitle bakacağımız, hedeflediğimiz sonuçları elde
edeceğimiz bir yıl olarak geçer.”

we have made for many years with
substantial effort, our flexible structure
and our ability to make quick decisions
and implement them, and our financial
structure based on solid foundations are
the main elements of this success. In
recent years, our efforts to increase our
exports, especially sales to the European
region, paid off in 2018, and the increase
in our exports compensated for the loss

that will keep pace with the transformation and development in the world and
even steer this transformation. Countries
that can use the power of technology and
human resources correctly will play an
important role in the near future. As Cansan, we have strengthened our workforce
with an increase in employment with
more than 15 percent and made efforts
to make the existing workforce more
qualified with the serious time and budget we allocated to education during the
year. I am sure that we will experience
the advantage of great competition and
contribution that are provided us by the
share that we allocated for education, in
near future.”

of the domestic market during the year
and played a major role in reaching our
goals. As we have been able to actualize
the investments we planned for 2018,
investment fields especially the ones for
technological development have become
prominent for us.”

GÜNEY: “INCREASE IN OUR EXPORT
RATES HAS THE BIGGEST ROLE IN
REACHING OUR GOALS”
Selim Güney evaluated the year of 2018
as challenging year which is turbulent
for global markets and a year that caused
sectoral shrinking in our country. He
also said that Cansan Alüminyum has
ended the year with success despite these
difficulties.
Underlining that Cansan has achieved
its export goals, Güney added: “ We see
that the structural improvements that

“WE WILL REACH OUR PLANS WITH
HARDWORKING”
Stating that 2019 will be a difficult
year, Güney explained his predictions
as: “Although there are many different
views for 2019, I think that a challenging year is waiting for us. In addition to the conditions in our country,
expectations of stagnation in our main
market, Europe, seem to be the one of
the main challenges. We set our short
and medium-term goals in the regular
strategy meetings held every year with
the participation of all our executives,
and plan how to implement our strategy
model. We have also completed our
plans for 2019. I believe that we will
achieve these plans by working harder
this year as our competitiveness in
terms of export increases. I hope that
the year of 2019 will be full of hopes
for our company and sector as well as
Turkish industry and we will reach our
goals easily.
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KUŞAKLAR

BARIŞIYOR

Yeni dünyanın değişkenliğini en çok tetikleyen konuların başında gelen kuşak
farkları uzun zamandır çatışma olarak nitelendirilse de bugün kurumlar için
yönetilebilir olduğu durumda zenginliğin göstergesi kabul ediliyor. Bunu denedik
ve doğru sonuç aldık diyen X kuşağından, neden böyle yapmıyoruz diyen Y
kuşağına, teknolojiyi ve iletişimi hayat biçimi gören ve her değişimden haberdar
olan Z kuşağı farklı beklentilerle dünyayı yorumluyor.

GENERATIONS RECONCILE
Generation gap has been described for a long time as confliction, as it is one
of the main factors that triggers the unsteadiness of the new world, however; it is accepted as
richness today, as long as it is manageable for the companies. Generation X, saying that we tried
and we accomplished a result; Generation Y, saying that “Why don’t we try in this way?” and
Generation Z, experiencing the technology and communication as a life style and becoming
aware of all of the changes, interpret the world with different expectations.
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arklı teknolojik, politik, ekonomik ve sosyo-kültürel dönemlerde dünyaya gelen kuşakların çalışma hayatlarında
farklı değer yargılarına sahip olması kaçınılamaz bir gerçek. Fakat her ne kadar temel değerleri ve davranışları farklı olsa da
bir takım halinde sonuç üretebilmeleri sürekli gelişim ve güçlü rekabet için bir gerekliliği doğuruyor. İşte burada kuşakların
‘barışma’ süreci devreye giriyor. Gelecekte
ayakta kalmak isteyen şirketler dönüşüyor, kuşakların her birini kucaklayan bir
ortam hayali gerçek oluyor. Çünkü dünyada artık her şey değişiyor… Kuşakların birbirleriyle uyum içinde çalışabilmeleri pek
çok şirket için zorlu bir sürece işaret etse
de artık kurumlar ayakta kalmanın iç iletişimdeki dengeyle oluştuğunu, insandaki
değişimi anladığında pazardaki değişimi
yakalayabileceğini biliyor. İletişimin en
önemli kuralı karşımızdakini olduğu gibi
kabul etmekle başlıyor. Kabul etmeden
önce tanımaya ve sizden farklı olandan
nasıl bir zenginlik kazanacağımızı görmeye ne dersiniz?

It is an inevitable fact that generations,
coming into the world in different periods
going through different technological developments, political circumstances and economic and socio-cultural conditions, have
different judgment standards in their working lives. However, it entails necessity for
constant progress and strong competition
to accomplish results as a team though they
have different judgments and attitudes. At
this point, the necessity of “reconciliation”
process of the generations arises. Companies planning to continue their existence
in the future transforms, and the dream
about an atmosphere that generations
embraces each other comes true. Because
everything is in a state of flux in the world.
It indicates a hard period for most of the
companies to create an atmosphere that
people from different generations working
in harmony; however, it’s an already known
fact that it is necessary to ensure internal
balance to be able to stay in business world
and companies have become aware of that
understanding the changes in humans is
understanding the changes in the market place. The most important rule for a
healthy communication is accepting the
person as whom s/he is. What about getting
to know the person before accepting him/
her and seeing how does a different person
add richness to you?
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Z Kuşağı Ne İster?
Listedeki son kuşak ise 2000 - 2021 yılları için
tanımlanan Z Kuşağı. X kuşağının deneyimli
yöneticileri ve Y kuşağının genç profesyonellerinden sonra “Z kuşağı” da iş hayatındaki
yerini aldı. Bu kuşağın beklentilerini şeffaflık,
fırsat eşitliği, kendini özgürce ifade edebildiği
ve hiyerarşiden uzak bir iş yeri olarak tanımlıyor. 2017 yılından itibaren iş yaşamında yer
almaya başlayan Z kuşağı, değişimle birlikte
geliyor. Sosyal medyanın hâkim olduğu bir
dünyaya gözlerini açan Z kuşağının üyeleri; teknoloji konusundaki beklentilerinden,
iş-yaşam konusundaki tercihleriyle iş yerlerini yeni ve heyecan verici bir şekilde yeniden
şekillendiriyor. Y kuşağına göre geleneklere
de ayak uydurabilen Z kuşağı, eski kuşaklarla
daha rahat çalışabiliyor.

KUŞAKLARI ANLAMAK İÇİN ÖNCE TANIYIN
X Kuşağı Ne İster?
X kuşağı 1965 – 1980 yılları arasında doğan nesli temsil ediyor. Bu kuşak, geleneksel yaklaşımla
hareket ediyor ve otoriteyi, ast – üst ilişkisini ve
kurallarını seviyor. Yani X kuşağının iş hayatından
en önemli beklentilerinden bir tanesi kendisini garantiye almak. Kurallara uyumlu, aidiyet duygusu
güçlü, sadık, çalışkanlığa önem veren bir kuşak
olarak tanımlanmaktadır. İş yaşamlarında çalışma
saatlerine uyumludurlar. Belirli çalışma süresinden
sonra yükselebileceklerine inanırlar ve bu konuda
sabırlıdırlar. Daha çok yaşamak için çalışırlar.

GET TO KNOW THE GENERATIONS TO UNDERSTAND
DIFFERENCES
What does Generation X want?
Generation X represents the generation coming in to
the world between the years 1965 - 1980. This generation
acts traditionally and internalizes authority, superior - subordinate relationship and its rules. That is, one
of the most important expectations of Generation X
is “being on the safe side”. The people from this generation are described as conformists, having a strong
sense of belonging, devoted and giving importance to
industriousness. They conform to the working hours.
They believe that they will advance in their careers and
they are patient about advancing. Mostly, they work to
sustain their lives.

“ X, Y ve Z kuşakları, her birinin
avantajlarını öne çıkaracak ve bu
avantajları birbirlerine aktarmalarını
sağlayacak bir ortamda başarılı
olacaktır.”
Y Kuşağı Ne İster?
Y kuşağı; önceki kuşaklara göre daha çok
talep eden, daha çok beklentiye sahip olan,
daha çok mevcut düzene karşı çıkan, sorgulayan ve motivasyon açısından birçok değişkenden daha fazla etkilenen kuşaktır. Bu
yüzden de “Ne isterler?” sorusunun aslında
birçok cevabı bulunuyor. 1980 – 2000 yılları
arasında doğanların oluşturduğu Y kuşağının iş hayatından ilk beklentisi “yenilikçilik”. Yani Y jenerasyonu için iş hayatında
kalıplaşmış kuralların pek bir önemi yok.
Örneğin belirlenen mesai saatleri arasında
çalışmaktan hoşlanmıyorlar. X kuşağının
aksine Y kuşağı risk almayı seviyor. Ve gözü
kara olan Y kuşağı, bu cesaretiyle başarı28 YEŞİLOVA CANLI

ya diğerlerinden çok daha yakın duruyor.
Sorumluluk ve risk almayı seven Y kuşağı,
kararından emin olduğu zaman büyük bir
cesaretle vermiş olduğu kararın sonuna
kadar arkasında duruyor. Tüm bunların
yanında Y kuşağı; gelişebileceği bir pozisyon, ne iş yapacağının ve rollerinin açık ve
net olmasını, fikirlerinin ve önerilerinin
dinlenmesini, tanınmayı ve takdir edilmeyi, şirkete sağladığı katkının görülmesini,
kariyer basamaklarını hızlıca tırmanmayı, açık ve ölçülebilir strateji ve hedeflerin
olmasını, üstün performans gösterdiğinde
fark edilmeyi, düzenli geribildirim almayı
ve takım çalışmalarına destek olunmasını
bekliyor.

What does Generation Y want?
Generation Y is more demanding and the
people from this generation have more
expectations in comparison with other
generations, and they oppose the existing
system, question everything and are more
affected by various variables in terms of
motivation. Therefore, this explanation
seems respondent to the question, “What
do they want?” The initial expectation
of Generation Y, the people coming into
the world between the years 1980 – 2000,
from the working life is “innovativeness”.
That is, rigid norms don’t become more of
an issue to the Generation Y. For example,
they don’t like working in office hours.

On the contrary to the Generation X, Generation Y likes taking risks. Acting more
unflinching, Generation Y seems closer
to the success in comparison with the others. Generation Y likes taking risks and
responsibilities and the people from this
generation put their weight behind their
decisions when they are sure about them.
Above all of these, they expect to work in
a position that they have the chance to
advance in their working lives; to get to
know what they are going to do and they
want that their roles to be clear; their
ideas and suggestions to be listened; to be
known and be praised; their contributions to company to be seen; they expect to
move up the career ladder swiftly; to have
open and measurable strategical targets;
to gain notice when they overperform; to
get feedback in a regular basis and team
works to be supported.
What does Generation Z want?
The last generation to be mentioned in
the list is Generation Z, denoting people
that came or will come to the world
between the years 2000 – 2021. After

Ortak Sinerjiyi Yaratmak Önemli
Kuşaklar arasında her ne kadar büyük farklılıklar olsa da ortak sinerji yaratabilmek,
kompakt düşünmek ve sonuç odaklı hareket etmek birincil ihtiyaçlardan. Dünyadaki
değişimi görmek, eski kuşakları “değişmez”
olarak nitelendirmek yapılan en büyük hatalardan. Bu noktada kuşak savaşlarını başlatıp kaos yaratmaktansa iletişimi kullanarak
kuşaklar arası barışı gündeme getirmeliyiz.
Yöneticilerin her kuşağa farklı özelliklerinin,
birbirlerine göre olumlu veya olumsuz taraflarının olduğunu bilerek yaklaşması, tüm
çalışanların motivasyonunu olumlu etkileyecek ve verimliliklerini yükseltecektir. Yöneticilerin kuşak farklılıklarını tanıması, iletişim
becerilerine önem vermesi ve işlerin yapılış
süreçlerine tüm çalışanları dahil etmesi, kuşakların birbirleriyle çalışmanın yolunu öğrenmelerini sağlayacaktır. Her kuşağın işlerin
yapılış süreçlerinde tercih ettiği yöntemlere
izin verilmesi, şirketlerde uyumlu çalışmanın
ve esnek davranışların geliştirilmesi, kuşak
çeşitliliklerinin şirkete daha faydalı, yaratıcı
ve yenilikçi olmasıyla sonuçlanacaktır.

Generation X’s experienced managers
and Generation Y’s young professionals,
Generation Z has entered the working
life. The expectations of this generation
can be listed as transparency, equal opportunities and a working place that they
can express themselves freely and free
from hierarchy. Generation Z, having
participated in the working life since
2017, comes with changes.
The people from this generation opening
their eyes to the world dominated by
social media, give shape to the working
environments in a new and an exciting way, with their expectations from
technology and their preferences about
working and social life. Generation Z,
in comparison with the Generation Y,
keeping pace with traditions more easily,
can work more comfortably with old
generations.
Creating a Common Synergy is
Important
The main necessities are creating a
common synergy, thinking open-mindedly and acting outcome-oriented
though there are substantial differences between generations. While seeing
the changes in the world, supposing
the old generations as “unchangeable”
is one of the biggest mistakes. At this
point, we should make “reconciliation
between generations” a current issue,
with the help of healthy communication,
rather than giving rise to chaos with
conflicts between generations. Conscious approaches of managers, with the
awareness of the different characteristics of the generations and pros and
cons of these characteristics, will affect
positively the motivation of employees
and improve their productivity. The
managers, being aware of the differences of generations, giving importance to
communicative skills and ensuring that
all employees to be present in working
processes, will enable that people from
different generations will learn the way
to work together. And consequently,
allowing the employees from different
generations to prefer their own ways in
working processes will enable to create
an atmosphere that everybody works in
harmony, develops flexible attitudes and
also it will enable the diversity in the
workplace to be more beneficial, creative
and innovative.
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CANRAY ULAŞIM EURASIA
RAIL FUARI’NDA
CANRAY TRANSPORT AT EURASIA RAIL FAIR
2018 yılında Yeşilova Holding’in raylı sistemler alanındaki yatırımıyla hayata geçen Canray Ulaşım, sektörün
nabzını tutan Eurasia Rail Turkey fuarında ürünlerini sergiledi.
Canray Transport, established in 2018 with the investment of Yeşilova Group in rail systems field, exhibited its products
at Eurasia Rail Turkey fair which is one of the most important events of the sector.

Canray Transport, which strengthens
the rapid global development of the rail
systems sector with its knowledge of aluminum and finds sector-specific solutions, took its place in fair with its modular
interior vehicle roofs, passenger luggage
racks, side walls and panels, service doors
and integrated passenger information screens and frames into service doors products.
The stand hosted by Yeşilova Group’s Board
Chairman Ali İhsan Yeşilova, Vice Chairman
Yalçın Yeşilova, Canray Transport General Manager Ramazan Uçar and Canray
Transport Project-Quality Executive Bahar
Güler and Melike Yağcı attracted great
interest from the participants.

YEŞİLOVA’DA ‘ŞEKERSEL MEVZULAR’
KONUŞULDU
“SUGAR-RELATED” MATTERS DISCUSSED IN YEŞİLOVA
Her yıl Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri kapsamında birçok çalışmaya imza atan Yeşilova Holding, bu etkinliklerde
pek çok beslenme uzmanını da ağırlayarak sağlıklı yaşama dair bilgileri çalışanlarıyla paylaşıyor. Son olarak
Beslenme Uzmanı Gözde Alp’in sunumuyla şekerin sağlığa zararları ve doğru beslenme şekilleri farklı
lokasyonlarda gerçekleştirilen seminerlerde anlatıldı.
Yeşilova Group, initiating numerous studies every year as part of Healthy Life Events, has been hosting many dieticians
in these events and informing employees of the company about sustaining a healthy life. Lastly, the harmful effects
of sugar to health and balanced diet have been discussed in seminars organized in different locations with the
presentation of Dietician Gözde Alp.

Y

eşilova Holding çalışanları yıl
boyu düzenli olarak devam eden
Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri’nde
bir araya geliyor. Bu senenin ilk semineri
olan Şekersel Mevzular’da Uzman Diyetisyen Gözde Alp, şekerin sağlığımıza olan
etkilerini ve neden bağımlılık yaptığını
anlattı.
ALP: “SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN DENGELİ
BESLENİN”
Rafine şeker ve doğal şekerin arasındaki
farklılıkları anlatarak şekerin hayatımızda hangi noktada bulunması gerektiğini
açıklayan Uzman Gözde Alp, aynı zamanda kilo vermede şekerin rolünü de değerlendirdi. Sağlıklı beslenmede özellikle popüler besinlere yönelmenin oldukça yanlış
bir tercih olduğunu söyleyen Alp, asıl doğru olanın dengeli beslenme olduğunun
altını çizdi. Dengeli beslenmede vücudun
hem karbonhidrat hem yağ hem protein
açığının gerekli ölçülerde kapatılması gerektiğini vurguladı.
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Sunumun ardından anlatılan konularla
bağlantılı olarak online bir yarışma gerçekleştirdi. Tüm katılımcıların cep telefonları
aracılığıyla katılabildiği yarışma, çekişmeli
geçtiği kadar keyifli anlara da sahne oldu.
İlk günde Cansan Alüminyum ve Can Metal’den çalışanların katıldığı yarışmanın
birincisi Cansan Alüminyum’dan Mehmet

Emin Uzun oldu. İkinci günde Can Alüminyum’da gerçekleştirilen yarışmanın birincisi Hamide Zırtlan olurken son seminerde Canel Otomotiv katılımcıları arasından
Gamze Gülsen birinci oldu. Birinciler GA
Sağlıklı Yaşam Merkezi’nden birer seanslık
ücretsiz danışmanlık kazandı.

The employees of Yeşilova Group have
come together in Healthy Life Events being organized throughout the year. In the
first seminar of this year, Sugar-related
Matters, Dietician Gözde Alp has explained the effects of consuming sugar to
our health and why it causes addiction.
ALP: “KEEP A BALANCED DIET FOR A
HEALTHY LIFE”
Explaining the differences between refined sugar and natural sugar, Dietician
Gözde Alp has told the point at which
sugar should be in our lives and also
evaluated the role of sugar in the course
of losing weight. Alp has stated that it is
a big mistake to prefer popular foods; on
the contrary, she has highlighted that it
is essential to keep a balanced diet for
sustaining a healthy life. In a balanced
diet, she emphasizes, it is necessary to
ensure that protein, carbohydrates and
fat intakes are in sufficient levels for the
body.

R

aylı sistemler sektörünün dünyadaki
hızlı gelişimini alüminyum bilgisiyle
güçlendiren ve sektöre özel çözümler üreten Canray Ulaşım, modüler iç araç
tavanları, yolcu bagaj rafları, yan duvarlar&
paneller, servis kapakları ile onlara entegre
olan yolcu bilgilendirme ekranları ve çerçeveleri ile fuarda yerini aldı. Yeşilova Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın
Yeşilova, Canray Ulaşım Genel Müdürü Ramazan Uçar ve Canray Ulaşım Proje-Kalite
Yöneticisi Bahar Güler ve Melike Yağcı’nın
ziyaretçileri ağırladığı stant katılımcılardan
yoğun ilgi gördü.
Yeşilova Holding bünyesinde faaliyet gösteren Canel Otomotiv ve Cansan Alüminyum
yöneticileri de Canray Ulaşım’ı fuarda yalnız
bırakmadı.

CANRAY ULAŞIM DİKKAT ÇEKTİ
Canray Ulaşım Genel Müdürü Ramazan
Uçar, ‘Raylı sistemler sektörü temsilcilerinin Türkiye’de böylesi dolu bir organizasyonla bir araya gelmesi bizler için de gurur
verici. Türkiye pazarı bu kadar büyürken
ve yerli-milli kavramına verilen önem en
üst düzeydeyken, biz de Canray Ulaşım
olarak buna önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye’de faaliyet gösterecek
araçların parçalarını yapıyor olmak öncelikli hedeflerimizden biri. Bu konuda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. Avrupa, Orta Doğu
ve Uzak Doğu pazarında 9 adet büyük ihale
alımını da kısa sürede gerçekleştirdiklerini
belirten Ramazan Uçar, “2018 yılında 2500
vagonun üzerinde sözleşmeyi hayata geçirdik. 2019 için sektör olarak verimli bir
yıl bizi bekliyor” dedi. Hem Avrupa hem de
Asya’nın alanında tek fuarı olan demiryolu ve raylı sistemler fuarına 200’den fazla
katılımcı firma ile 25 farklı ülke katılım
sağladı. 50’den fazla konuk konuşmacının
yer aldığı 20 iş odaklı oturum ile İş Programı, demiryolu gelişimini etkileyen tüm
ana konuları kapsayarak, kıdemli karar
vericileri, departman yöneticilerini ve vagon stok teknolojisi uzmanlarını bir araya
getirdi.

CANRAY TRANSPORT DREW ATTENTION
General Manager of Canray Transport
Ramazan Uçar: ‘Sector of rail systems representatives to meet in Turkey with such an
organization is very honoring for us. While
Turkey market is growing rapidly and the
importance of the local-national concept is
at its highest level, we are aiming to provide
a significant contribution to these subjects
as Canray Transport. One of our prior aim
is to produce parts for the vehicles which
are going to operate in Turkey. We have
intensified our efforts on this subject and
our negotiations are still in progress.’ Uçar
stated that they have won 9 big tenders in a
short period of time in Europe, Middle East
and Far East market and said: “A productive year is waiting for us as the sector.”
mentioning the year of 2019. More than
200 exhibitors from 25 different countries
participated in the railway and rail systems
fair which is the only fair in Europe and
Asia of this field. With 20 business-focused
meetings with the attendance of more than
50 guest speakers, the Business Program
brought together senior decision-makers,
department managers and wagon stock
technology experts, covering all the key
issues affecting railway development.
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HOLIDAY INN BURSA CITY CENTRE ŞEHRE
FARK KATIYOR

and managers dwell. However, we managed to realize this, thanks to the way
we serve and the things we did so far.
Holiday Inn is a world-famous chain
and besides keeping its’ current standards, we are performing a spectacular
hotel management with the attention
and niceness we have.”

HOLIDAY INN BURSA CITY CENTRE ADORNS THE CITY
Yeşilova Holding tarafından Bursa’ya kazandırılan dünyanın önde gelen hotel zincirlerinden Holiday Inn’in
“City Centre” konseptli oteli; çevreciliği, merkezi lokasyonu, her ihtiyacı karşılayabilen toplantı salonları, açık
lobi konsepti, Bursa manzarasını ayaklar altına seren terası ile şehre fark katıyor.
Granted to Bursa by Yeşilova Group, one of the leading hotel chains of the world, Holiday Inn’s “City Centre”
concept hotel adds colour to the city with its ‘environmentalism, central location, multi-purpose assembly halls and
Roof Terrace that provides an aerial scenery.

H

oliday Inn Bursa City Centre, Bursa’nın kalbinin attığı kent merkezindeki konumuyla modern bir
binada konuklarını ağırlıyor. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne 10 km mesafede olan otel, Tüyap Bursa Uluslararası
Fuar ve Kongre Merkezi ile Merinos Atatürk
Kültür Merkezi’ne ve Bursa’nın turizm noktaları olarak bilinen Kapalı Çarşı, Ulucami,
Tophane gibi lokasyonlara yakınlığıyla da
avantajlı. Bunların yanı sıra raylı sistemli
ulaşım araçlarına yürüme mesafesinde olan
otel, konumu itibariyle misafirlerinin kentin önemli noktalarına kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlıyor.
1975 yılında kurduğu Can Alüminyum ile
Bursa’da ilk yatırımını yapan Yeşilova Holding, endüstri kanalındaki başarısının ardından turizm sektöründeki başarısını da
kanıtladı. Turizm yatırımları olan Holiday
Inn Bursa City Centre hakkında bilgi veren
Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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Ali İhsan Yeşilova uzun süren araştırma ve
fizibilitelerin sonucunda turizm sektörüne
girdiklerini belirterek şunları söyledi: “Biz
Bursa’da doğduk, Bursa’da doyduk. Bu kente
ve geleceğine inanıyoruz. Sanayici kimliğimiz ile ihtiyaç olduğuna inandığımız turizm yatırımları konusunda kentimize biz
de katkı koymak istedik” dedi. Sanayi açısından Türkiye’nin ikinci büyük şehri olan

“ Merkezi lokasyonuyla da
sıklıkla tercih edilen
Holiday Inn Bursa City
Centre, Bursa’daki oteller
arasında Booking.com’da
en yüksek puana sahip olan
oteldir. ”
Bursa’nın aldığı göç ile de hızla büyümekte
olan kentler arasında ön sıralarda yer aldığını hatırlatan Yeşilova, sözlerine şöyle

Holiday Inn Bursa hosts its’ customers
in a modern building located in the
heartland of Bursa city centre. The
hotel, which is 10 kilometres away from
Bursa interurban bus terminal, has an
advantage of proximity to places such
as Tüyap Bursa International Fair and
Congress Centre and Merinos Atatürk Cultural Centre; and to Bursa’s
touristic spots like Covered Bazaar,
Ulucami and Tophane. Besides, being
only a walking distance away from the
railway transportation systems, the
hotel enables the guests to travel to the
significant places of the city easily.
Yeşilova Group, who made their first
investment in Bursa by founding
Can Aluminum in 1975, proved their
success in the realm of tourism after
the industry sector. Yeşilova Group’s
Chairman of Board Ali İhsan Yeşilova, who gave information about their
tourism investment Holiday Inn Bursa
City Centre, stated that they decided
to act in tourism sector after a long
period of study and feasibility. He
said: “We were born in Bursa, here
is where we economically grew ,too.
We believe in this city and its’ future.
With our industrialist title, we wanted
to contribute to our city in terms of
tourism investments, which we deemed
needed.” Yeşilova, reminding that Bursa
is the second largest city of Turkey
with regards to industry, stated that it
is also growing fast and being one of
the top-ranking cities because of the
immigrants. He carried on his words
by the following: “It is quite difficult
to come to the forefront in terms of
tourism in Bursa, where many well-established enterprises, professional staff

devam etti: “Turizm açısından köklü işletmelere, profesyonel kadrolara ve yöneticilere sahip olan Bursa’da otelcilik alanında
öne çıkmak bir hayli güç, fakat biz bugüne
kadar yaptıklarımızla, verdiğimiz hizmetle
bunu başardık. Holiday Inn dünya çapında
kendini ispat etmiş bir zincir, biz de Bursa’da mevcut standartları korumanın yanı
sıra hizmette gösterdiğimiz özen ile başta
titiz misafirlerimiz olmak üzere göz alıcı bir
otelcilik performansı sergiliyoruz.”
İçerisinde suit seçenekleri de bulunan toplam 120 odalı ve 200 yatak kapasiteli otelin;
3 ayrı toplantı salonu, 7/24 hizmet veren
restoran, şehir manzaralı çatı katı ve Türkiye’nin ilk açık lobi konsepti bulunuyor. Tüm
bunların yanı sıra yeşil binaların derecelendirilmesini sağlayan bir sertifikasyon sistemi olan LEED, “Leadership in Energy and
Environmental Design” sertifikasına sahip
olan otel, çevreci kimliği ile dikkat çekiyor.
BİRBİRİNDEN KEYİFLİ ODALAR
Mimari projesi Hasan Sözüeri tarafından
yapılan otelin iç dekorasyonunda ise Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nezihe
Yeşilova’nın imzası bulunuyor. İçerisinde

suite seçenekleri de bulunan toplam 120
odalı ve 200 yatak kapasiteli otel, üç ayrı
toplantı salonu, 7/24 hizmet veren restoranı, çatı katında bulunan şehir manzaralı
Roof Bar’ı, farklı dizaynıyla Lobby Bar’ı, geniş lobby alanı, Play Station oyun alanı, jimnastik salonu ve business centre ile konuklarına rahat ve konforlu bir ortam sunuyor.
Ayrıca ‘Açık Lobby’ konseptiyle konuklara
7/24 istedikleri alanda yiyecek-içecek hizmetleri sunuluyor. 18 adet teras, 10 adet
executive, beş adet king corner, iki adet
engelli ve 85 adet standart oda olmak üzere
toplam 120 odada, çay ve kahve ikramı, LED
TV, uydu yayını, kablolu ve kablosuz internet bağlantısı, elektronik kasa, minibar,
bağımsız kontrollü iklimlendirme sistemi
ve yastık mönüsü bulunuyor. Modern bir
anlayışla tasarlanan ve en son teknolojinin
kullanıldığı odalarda, hijyen açısından halı
bulunmuyor. Bursa manzarası eşliğinde keyifli bir zaman geçirme olanağı sunan terasa sahip odalar, misafirler tarafından daha
çok tercih ediliyor. Executive ve king corner
odalar ise metrekare olarak daha geniş olmakla beraber özel filtre kahve makineleri
ve daha geniş banyo özelliğiyle dikkat çekiyor.

Including some suit options, the hotel
has a total bed amount of 200 in 120
rooms, 3 separate meeting halls, a restaurant serving on a 7/24 basis, a terrace with a city view and the first open
lobby concept of Turkey. In addition to
all of these, the hotel draws attention
with its’ environmentalist identity,
having a green building rating certificate of LEED “Leadership in Energy and
Environmental Design.”
ROOMS MORE ENJOYABLE THAN
ONE ANOTHER
The architectural design of the hotel
was prepared by Hasan Sözüeri, while
the interior designation belongs to
Member of Management Board of Yeşilova Group, Nezihe Yeşilova. Having
a total bed amount of 200 in 120 rooms
including a number of suites; the hotel
presents a comfortable environment
to its’ guests with 3 separate meeting
halls, a restaurant serving on a 7/24
basis, a Roof Bar in the terrace providing a city view, a Lobby Bar with an
extraordinary design, a wide lobby, a
Play Station hall, a gymnasium and
a business centre. Besides, with the ‘
Open Lobby’ concept, food and beverages are served on a7/24 basis. In
120 rooms, 18 of which are terrace, 10
are executive, 5 are king corner, 2 are
disabled and 85 are standard; there are
tea-coffee offering, LED TV, satellite broadcasting, electronic safe box,
minibar, independently controlled air
conditioning and pillow menu. In terms
of hygiene, there are no carpets in
the rooms, which are designed with a
modern approach and high technology.
The terrace rooms are more often preferred by the guests since they provide
a possibility to enjoy the time with the
company of the beautiful view of Bursa.
The executive and king corner rooms
shine out with wider surface area, in
addition to having filter coffee machines and larger. bathrooms.
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KALİTE VE BAŞARININ DESTEKÇİSİYİZ

YEŞİLOVA HOLDİNG’İN KİTAP KURTLARI
BİR ARAYA GELDİ

WE PROMOTE SUCCESS AND QUALITY

GATHERING OF BOOKWORMS OF YEŞİLOVA GROUP

Yeşilova Holding’in de etkinlik sponsoru olduğu KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD iş birliğinde bu yıl 17’incisi
gerçekleştirilen Kalite ve Başarı Sempozyumu ‘Gelecek Elimizde’ temasıyla gerçekleşti.
The 17 th of Success and Quality Symposium, for which Yeşilova Group was an event sponsor,
was held with the collaboration of KalDer’s Bursa branch and BUSIAD (Bursa Industry and Business Association)
under the theme “The Future is in Our Hands!”.

A

lmira Hotel’de gerçekleştirilen
sempozyuma Yeşilova Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın Yeşilova, Canel Otomotiv
Genel Müdürü Umut Özdeş, Üretim Müdürü Erdinç Karacaoğlu, Kalite Müdürü
Gökben Yalta, Can Metal Fabrika Müdürü Ümit Semerci, Cansan Alüminyum
Kalite Müdürü İlkay Karataş ve Yeşilova
Holding Kurumsal İletişim Yöneticisi
Aysun Alemdaroğlu katıldı. Sponsorluk
plaketini KalDer Bursa Şube Başkanı Erdal Elbay’dan Canel Otomotiv Kalite Müdürü Gökben Yalta aldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan
KalDer Bursa Şube Başkanı Elbay, “Temamızı ele alırken önümüzdeki yıllarda bizleri nelerin beklediğini öngörmek
için bir içerik hazırladık. Gelecekle ilgili
görüşlerin çoğalması ve paylaşılması
ana hedefimiz. Gelecekte bizi nasıl bir
hayat bekliyor? 2030, 2040, 2050’de neler
olacak? Robotlar işimizi elimizden alacak mı? Yakın gelecekte hangi meslekler
ortadan kalkacak? İnsansız araçlar, uzay

seyahatleri artık sıradan mı olacak? Gelecekte mutlu insan profili nasıl oluşturulabilir? sorularına yanıt arıyoruz” dedi.

Elbay, Dünya Economic Forum analistlerinin verilerine göre 2020 yılında 5 milyon
işçinin yerini robotların alacağını anımsattı.
Açılış konuşmalarının ardından Yapımcı
Senarist Birol Güven ve Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eray Yüksek,
‘Gelecek Elimizde’ başlığıyla ana oturum
konuşmasını gerçekleştirdi.

“ Yeşilova Holding’in
etkinlik sponsoru olduğu
sempozyum bu yıl ‘Gelecek
elimizde’ temasıyla
gerçekleştirildi.”
Sempozyumun ilk günü; Geleceğe Taşıyan
Teknoloji ve Yaşamın Geleceği oturumlarıyla devam ederken, ikinci gününde ise,
Yenilikçi Yaklaşımlar ve Yaşam Kalitesi
konuları konuşuldu. İki gün süren sempozyum, Bursa Mükemmellik Ödül töreni
ile son buldu.
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Yeşilova Group Vice Chairman of the Board
Yalçın Yeşilova, Canel Automotive General
Manager Umut Özdeş, Production Manager
Erdinç Karacaoğlu, Quality Manager Gökben Yalta, Can Metal Factory Manager Ümit
Semirci, Cansan Aluminum Quality Manager İlkay Karataş and Yeşilova Group Corporate Communication Executive Aysun
Alemdaroğlu attended to the symposium
which was organized in Almira Hotel. Canel
Automotive Quality Manager Gökben Yalta
took the sponsorship plaque from KalDer
Bursa Branch Director Erdal Elbay.
KalDer Bursa Branch Director Erdal Elbay
gave the opening speech of the event and
said: “While discussing about our theme,
we prepared a content to see what is
waiting for us in the next years. It is our
main objective to enable the augmentation and sharing of the views on future.
We are looking for answers to questions
such as; What kind of a life is waiting for us
hereafter? What will happen 2030s, 2040s
and 2050s? Will the robots retrieve our
jobs? Which jobs are likely to disappear in
a close future? Will the unmanned vehicles
or space travels be ordinary anymore? How
is it possible to establish a happy human
profile in the future?”. Elbay also reminded
that, according to the data presented by
the analysts of World Economic Forum, 5
million workers will be replaced by robots
by the year 2020.
Following the opening speeches, producer-scriptwriter Birol Güven and Futurists
Association Chairman of the Board made
the main session intercourse with the
title “The Future is in Our Hands”. While
the first day of the symposium proceeded
with sessions “Technology Carrying to
the Future” and “Future of Life”; topics of
“Modernist Approaches” and “Quality of
Life” were discussed on the second day. The
symposium which took 2 days, ended with
Bursa Perfection Awards ceremony.

Yeşilova Holding çalışanları bu yıl ilk kez hayata geçirilen kitap kulübünde bir araya geliyor.
Okumayı ve paylaşmayı seven kulüp üyeleri her ay belirlenen bir kitabı okuyarak yorumlarını paylaşıyor,
keyifle kahvelerini yudumlarken sohbet etme fırsatı buluyor.
Yeşilova Group personnel gathered at the book club, which was held for the first time this year.
Club members who like to read and share will share their thoughts by reading a book each month and enjoy the
opportunity to chat while sipping their coffee.

İ

ş hayatının haricinde de paylaşmanın,
iletişim kurmanın önemine inanarak
düzenlenen kitap kulübü etkinlikleri
yoğun ilgiyle devam ediyor. Ayda bir kez
gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler
kitap okumayı seven Yeşilova Holding çalışanlarının yoğun ilgisi nedeniyle ayda
iki kez farklı gruplar halinde gerçekleştiriliyor. Yoğun iş temposunun ardından
kahvelerini yudumlayarak hem yorgunluk
atan hem de sevdikleri bir aktiviteyi gerçekleştiriyor olmanın verdiği mutluluk-

Korkma İnsancık Korkma, Kırmızı Pazartesi, Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Sıradan
Bir Gün, Gör Beni gibi kitapları okuyarak
kütüphanelerine kattılar.
la kitapları yorumlayan kulüp üyeleri bir
sonraki ay okuyacakları kitaplara da oy
birliği ile karar veriyor. Canel Otomotiv,
Can Alüminyum, Cansan Alüminyum, Can
Metal, Canray Ulaşım ve Holding çalışanlarının bir araya gelerek oluşturduğu iki
grup bugüne kadar; Uçan Tabut, Tanık,

KULÜPLER ÇOĞALIYOR
Kitap Kulübü’nün haricinde birçok kulübü
hayata geçiren Yeşilova Holding; Müzik
Kulübü, Türk Sanat Müziği Kulübü, Bisiklet Kulübü aktivitelerinde çalışanlarını bir
araya getiriyor.

Believing in the importance of sharing
and communicating apart from business
life, book club activities continues with
great interest. The activities, which were
planned to be held once a month, are
going to be held in different groups twice a
month due to the great interest of Yeşilova
Group personnel who like to read. Club
members who sip their coffee after a busy
work schedule and share their thoughts on
books while enjoying a pleasant activity,
decide the next week’s book by voting. The
two groups that consist of Canel Automotive, Can Aluminum, Cansan Aluminum,
Can Metal, Canray Transport and Holding
personnel have read Uçan Tabut, Tanık,
Korkma İnsancık Korkma, Chronicle Of
a Death Foretold, The Country of White
Lilies, Sıradan Bir gün, Gör Beni and added
them to their library.
YEŞİLOVA GROUP’S OTHER CLUBS
Besides Book Club, Yeşilova Group’s
personnel gathers at Music Club, Turkish
Classical Music Club and Bicycle Club.
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İŞ HAYATININ
ROL MODELLERİ:
KADIN ÇALIŞANLAR
ROLE MODELS OF BUSINESS LIFE:
WOMEN EMPLOYEES
Hepimizin bildiği ama gerçekten ne anlama geldiğinin farkında
olmadığımız bir gerçeği yani 7,5 milyarı geçen dünya nüfusunun
yarısının kadın olduğunu hatırlatarak başlamak istiyorum.

Umut ÖZDEŞ

7

I want to start by reminding you a reality that we all know but we are
not aware of what it really means, that half of the world’s population
exceeding 7.5 billion is women.

Canel Otomotiv Genel Müdürü - Canel Automotive General Manager

,5 milyar insan nasıl yaşamı bir bütün
olarak birlikte paylaşıyor, diğer bir deyiş ile yaşadığımız her türlü zorluk ve
sınamaya birlikte göğüs geriyor ve güzellikleri birlikte yaşıyorsak, iş hayatımız da yaşamımızın en önemli parçası olarak kadınlarla
ortak paylaşılmalıdır, doğal olanı budur. Ülkemizde 15 yaş üstü yaklaşık 29 milyon erkek,
30 milyon kadın var ve iş gücüne katılım erkeklerde %70-75 aralığında iken kadınlarda
bu oran maalesef sadece %30-35 bandında
seyrediyor. Elbette toplumsal farklılıklar,
kültürel kodlar, demografik ve coğrafi farklılıklar, ekonomik büyüklük, iş kollarının çeşitliliği gibi artırılabilecek birçok ve karmaşık
parametreden etkilenen bir denklemden
bahsediyoruz, kolay değil. Ayrıca açıkça ifade
edelim ki kadınların iş hayatında yeterince
temsil edilememesi sadece ülkemizde ya da
sanıldığı gibi belli toplumlara özel değil, dünyanın genel bir problemidir. Ülkemizde özellikle otomotiv sanayinde yaşanan yetişmiş ve
yetenekli çalışan krizinin aşılması için kadın
nüfusunun gücünün kullanılma ihtiyacının
altını çizmek isterim. Eğitimden devlet politikalarına, çalışma koşullarından yasal destekler ve kota taleplerine, kültürel dönüşümden ekonomik özgürlüğe kadar birçok başlık
uzun uzun tartışılabilir elbette, ancak benim
önemli gördüğüm ve katalizör görevi görecek
olduğuna inandığım ana başlık “rol model”
olabilecek kadın çalışanların, liderlerin, yöneticilerin sayısının artması ve hem erkeklere hem de kadınlara örnek olmaları gerektiğidir. Kafalarımızdaki duvarları yıkmak ve iş
hayatındaki cam tavanları kırmak gibi hem
erkekler hem de kadınlar olarak ortak bir
görevimiz var, unutmayalım. Bu nedenle bir
erkek olarak konuya bakışımı ifade ettikten
sonra Canel Otomotiv’deki kadın etkisini gös-
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teren sayıları paylaşıp hemen ardından sözü,
şirketimizdeki kadın çalışanlarımıza yani rol
modellerimize bırakmak istiyorum. Kadınların çalışma hayatında olması aslında “çeşitlilik ve farklılık” olarak ifade edebileceğimiz
bir üst kümenin parçasıdır. Canel Otomotiv
olarak beyaz yaka içerisinde kadın çalışan
oranı %21, mavi yaka dikkate alındığında %14,
yönetim seviyesinde ise; müdürler içerisinde %16 ve yönetici/şef seviyesinde ise %36
oranındadır. Canel Otomotiv olarak özellikle
yönetim seviyesinde Türkiye ortalamasının
üzerinde olduğumuzu söyleyebiliriz, elbette
daha alınacak çok yolumuz var.

As 7.5 billion of population, we share life,
in other words we face all kinds of difficulties and challenges together, and we
live together all good things. Our business
life should be shared with women as the
most important part of our lives. That’s
how it should be. There are approximately
29 million men and 30 million women over
the age of 15 in our country, and labor force
participation rate is in the 70-75% range
for men, unfortunately for women it is only
30-35%. Of course, we are talking about an
equation which is influenced by several and
complex parameters that can be increased,
such as social differences, cultural codes,
demographic and geographical differences,
economic magnitude and diversity of business branches. In addition, it should be clearly stated that the lack of representation of
women in business life is not only a specific
problem in our country or in certain societies as it is believed, but a general problem
of the world. I would like to underline the
need to use the power of women population

to overcome the crisis which occurs from
lack of the experienced and skilled workers
especially in automotive industry in our
country. For this purpose, many titles ranging from education to government policies, working conditions, legal support and
quota demands, cultural transformation
and economic freedom can be discussed,
but the main title that is very important
in my view and has a mission as catalyst,
is necessity of the increasing in women
workers, leaders and managers who can be
“role model” and set an example both for
women and men. Let’s not forget that both
men and women have a common mission,
such as breaking the walls in our minds
and breaking glass ceilings in business. For
this reason, after expressing my point of
view in this subject as a male, I would like
to share the numbers that show the women
influence in Canel Automotive and leave it
to our women employees, in other words
our role models.
Our Values;
Our brand and working principles that are
capable of managing the change with an
entrepreneurial and innovative approach,
respectable, reliable, respectful to the environment and all people, open to learning,
believing in continuous development
and the richness of diversity.” As Canel
Automotive, the ratio of women employees
in white collar is 21% and 14% in blue-collar; in management level it is 16% among
managers and 36% among executives/
chiefs. Particularly in Canel Automotive, at
the management level we can say that we
are above average of Turkey, but of course,
there is a long way to go.

Gökben YALTA

Canel Otomotiv Kalite Müdürü - Canel Automotive Quality Manager

G

eçtiğimiz yüzyıllarda yalnızca iş
yaşamında değil sosyal hayatta da erkek egemen bir dünyada
yaşandığı yadsınamaz bir gerçek. Bu durum 20. yüzyılın sonlarından başlayarak, bilgi çağı olan 21. yüzyıl ile değişip
kadınların da ön plana
çıkmaya başladığı bir
tabloya dönüştü. Ancak
yeterli olmadığı görülüyor. Çünkü 2018 yılı
TÜİK verilerine bakıldığında erkeklerde iş gücüne katılma oranı %72,1
iken kadınlarda bu oran
%33,8 bandında kalmış
durumda. Kadınları iş
hayatında geri planda bırakan birden çok
ön yargılı durum söz konusu. Özellikle
en çok “yapabilir mi” gibi şüpheli yaklaşımlar karşılarına çıkıyor. Fakat farkında
olunmayan gerçek ise ilk doğduğumuz
andan itibaren bir kadın tarafından kucaklandığımız. Bir insan yetiştirirken
daha çok emeği olan kadının, mekanik
işler için bu sorularla karşılaşması düşü-

nüldüğünde anlamsız geliyor. Her zaman
iş hayatında başarının kadın – erkek ayrımından değil kişinin performansından
geldiğine inanıyorum. Bununla birlikte
kadınların sahip olduğu; duygusal zeka,
iletişim yeteneği ve bu doğrultuda takım
çalışmasına yatkınlık bizleri
başarıya daha kolay ulaştırıyor. Bunun farkına varan
şirketlerin kadın istihdamını
arttırmaya yönelik çalışmaları hızlandırdığını gözlemleyebiliyoruz. Ekip olabilmenin
farkındalığıyla, iş kolu ayırt
etmeden ve pes etmeden çalışıldığında elde edilecek başarının hiç kimse için sürpriz
olmayacağına inanıyorum ve tüm ekibimizle bu doğrultuda üretmeye devam
ediyoruz.

“ Kadınların sahip olduğu;
duygusal zeka, iletişim
yeteneği ve bizleri başarıya
daha kolay ulaştırıyor ”

It is an undeniable fact that in the past
centuries there has been a male-dominated world not only in business but also
in social life. Starting from the end of the
20th century, this situation has turned into
a table where women stands out with the
21st century, information age. There are
multiple biased situations that make women remain in the background in business
life. In particular, there are some approaches that question women’s abilities. It
seems meaningless when you think that a
woman who puts more effort while raising
a human being encounters these kinds of
questions for mechanical tasks. I always
believe that success in business life does
not come from the distinction between
men and women, but it comes from the
person’s work performance. However,
women’s emotional intelligence, communication ability and the tendency to work as
a team in this direction enable us to reach
the success easier. We can observe that the
companies that are aware of these abilities
of women have accelerated their efforts to
increase women employment.

Yasemin YEŞİLOVA

Canel Otomotiv Stratejik ve Seri Satınalma Yöneticisi- Canel Automotive Strategic and Serial Purchasing Executive

C

anel Otomotiv’de gerek beyaz yaka
gerek mavi yaka olarak çalışan
kadın oranı şirketimizi özel kılan
değerlerden bir tanesi.
Özellikle bir otomotiv işletmesinde kadın çalışan
oranının yüksek olması
ve şirketi ileriye taşıyan
güçlerden birinin “kadın”
olması oldukça sevindirici. Otomotiv sektöründe yöneticilik yapan
bir kadın olarak şunu
rahatlıkla dile getirebilirim ki her alanda etkin
ve başarılı olmak bizlerin elinde. Beraber
çalıştığım bölüm arkadaşlarım ile edindi-

ğimiz başarıların hemen hemen hepsi iyi
iletişim, iyi iş birliği, ortak hedef bilinci
ve tabii ki olmazsa olmaz çok çalışmak
ile edinildi. Ekip ruhu/takım
çalışması gibi kavramların
sıkça altının çizildiği güncel
ve modern çalışma prensiplerinde en önemli girdilerden biri “çeşitliliğin getirdiği
zenginlik”tir. Bu bağlamda biz
kadınlar farklı bakış açımızla,
titiz yaklaşımımızla ve çözüm
odaklı düşünce yapımızla bu
zenginliği oluşturan önemli
varlıklardanız ve bunun bilinci ile şirketimize ve toplumumuza değer
katmaya devam edeceğiz.

The ratio of women working as white collars and blue collars at Canel Automotive
is one of the values that make our company special. It is especially very elating
that the rate of woman employees is high
in an automotive company and “woman” is
one of the powers that carry our company
onward. As a woman working in the automotive sector, I can easily say that it is in
our hands to be effective and successful in
every field. Almost all the successes that
we have achieved with my colleagues have
been achieved with good communication,
good cooperation, awareness of common
goals and, of course, hard work. One of the
most important inputs in the current and
modern working principles, where concepts such as team spirit and teamwork
are often underlined, is the “richness comes with diversity”. In this context, we are
one of the most valuable living beings who
make up this richness with our different
point of views, meticulous approaches and
solution-oriented thinking structures.
We continue to enrich our company and
society with the awareness of this.
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YEŞİLOVALI MÜDÜRLER MUTFAKTA
HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
DIRECTORS OF YEŞİLOVA GROUP SHOWED THEIR TALENTS IN KITCHEN
Yeşilova Holding’e bağlı şirket yöneticileri Gastro Akademi’de bir araya geldi. Yoğun çalışma temposunu bir
kenara bırakarak mutfakta hünerlerini sergileyen müdürler yemek pişirerek streslerini attılar.
Directors of the associated companies of Yeşilova Group have come together in Gastro Akademi. The directors, putting
their busy schedule aside and showing their talents, entered kitchen and cooked; they let off steam.

iş hayatlarındaki başarılarının yanı sıra
mutfakta da bir o kadar başarılı olduklarını kanıtladılar. Ana yemekten tatlıya
kadar şeflerinin her adımı titizlikle takip
eden ve uygulayan gruplar, yeni teknikler
deneyimlerken et pişirmenin sırlarını ve
püf noktalarını da öğrenmiş oldular.

“ Hem eğlence hem de
mücadelenin yaşandığı
tezgahlarda yemek
pişirmenin püf noktaları da
anlatıldı.”
Gecenin sonunda en iyi et tabağı ve en
iyi tatlı tabağı seçilirken tüm gruplara
sertifikaları teslim edildi. Etkinlikte hem
yemek pişiren hem de afiyetle kendi pişirdiklerini yiyen yöneticilerimiz bol
kahkaha ve mutfak sohbeti eşliğinde özel
bir akşama imza attılar.

C

anel Otomotiv, Cansan Alüminyum, Can Alüminyum, Can Metal
ve Canray Ulaşım’ın genel müdürleri ve müdürleri yoğun iş hayatından bir
süreliğine uzaklaşarak Gastro Akademi’de
keyifli bir etkinlikle bir araya geldi. Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın Yeşilova’nın da aralarında
bulunduğu ekip, birbirinden lezzetli yemeklere imza attı. İkişerli gruplar halinde istasyonların başına geçen yöneticiler,
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“ Birbirinden lezzetli
yemeklere imza atan
Yeşilovalı müdürler
iş hayatının yoğun
temposundan sıyrılarak
mutfakta streslerini
attılar.”

General directors and managing directors
of Canel Automotive, Cansan Aluminum,
Can Aluminum, Can Metal and Canray Transport have moved away from
their busy schedule for a while and come
together in a joyous event in Gastro Akademi. The team, one of whose members
is Yalçın Yeşilova, Vice Chairman of the
Management Board of Yeşilova Group,
successfully cooked delicious meals. The
directors splitting into groups consisting
of 2 and coming into kitchen benches,
have proved their success in kitchen,
alongside their success in the business
world. From main dishes to deserts, the
groups following their own chef’s orders
have learnt the secrets and key parts of
cooking meat while experiencing new
techniques. At the end of the event, the
best meat dish and the best desert have
been chosen and certificates have been
distributed to the members of the groups.
Our directors, both cooking and eating
with real pleasure the meals they cooked,
have contributed to the special night with
kitchen talks which are full of laughter.
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teknikler

BREATHING TECHNIQUES

Stresle iç içe yoğurulduğumuz yadsınamaz bir gerçek. Peki bu durumdan
çıkmak için kısa vadede neler yapabiliriz? Kendimizi nasıl rahatlatabiliriz,
diye soruyorsanız ilk yolun nefesten geçtiğini söyleyebiliriz. Gelin bu
yöntemler neler, birlikte öğrenelim ve uygulayalım.
It is an undeniable fact that we are struggling with stress in today’s conditions.
So, what can we do in the short term to pull of this situation? If you ask how
we can comfort ourselves, we can say that the first way is about breathing.
Let’s learn and apply these methods together.
1. KARIN NEFESİ
Karın nefesi veya bir diğer adıyla abdominal nefes tüm bedeninizi yavaşlatır, nabzınızı ve kan basıncınızı dengeler. Bu tekniği
uygularken yapmanız gereken en önemli
şey, nefes alırken göğsünüze değil diyaframınıza odaklanmaktır. Nasıl uygulanır:
Bir eliniz göğsünüzdeyken diğer elinizi
karnınızın üzerine koyun. Burnunuzdan,
diyaframınızı şişirecek (göğsünüzü değil)
ve ciğerlerinizi gerecek kadar derin bir nefes alın. Her aldığınız nefesin derin ve istikrarlı olmasına özen gösterin. Bu tekniği
dakikada 7-10 defa olmak üzere 10 dakika
boyunca tekrarlayın.
2. ALTERNATİF BURUNDAN NEFES
Bu teknik sizi sakinleştirip dengelerken
bir yandan da beyninizin her iki tarafını
da bir araya getirmenizi sağlar. Bu tekniği
özellikle uyku problemi yaşayanlar uykuya
dalmadan önce yaparsa ciddi faydalarını
görecektir. Nasıl uygulanır: Rahat bir şekilde meditasyon yapar gibi oturun. Yere
veya sandalyeye oturmanız fark etmez, nasıl rahat ediyorsanız o şekilde oturun. Sağ
elinizin baş parmağı veya diğer parmaklarınızın yardımıyla sağ burun deliğinizi
kapatın. Şimdi sol burun deliğinizden derin bir nefes alın. Nefesinizi sonuna kadar
aldığınızda sağ burun deliğinizi açın ve bu
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sefer solu kapatın. Sağ burun deliğinizden
nefesinizi boşaltın. Kendinizi sakin ve dikkatinizi toplamış hissedene kadar bu şekilde devam edin.
3. RAHATLATICI NEFES
Bu teknik daha çok bedeninizi ve sinir sisteminizi rahatlatmak için kullanılır. Nasıl
uygulanır: Öncelikle sırtınızın olabildiğince düz bir şekilde oturduğunuzdan emin
olun. Dilinizin ucunu, üst ön dişlerinizin
arkasına yerleştirin. Tekniği uyguladığınız
süre boyunca dilinizin bu şekilde kalmasına özen gösterin. Nefesinizi tamamen boşaltın. Nefes alırken içinizden dörde kadar
sayın. Nefesinizi tutun ve içinizden yediye
kadar sayın. Şimdi de nefesinizi boşaltın ve
bu sırada içinizden sekize kadar sayın. Bu
tekniği her uyguladığınızda, en az dört-beş
tekrar yapmaya özen gösterin.

2. ALTERNATE NOSTRIL BREATHING
This technique allows you to bring both
lobes of your brain together while calming
and balancing yourself. If you have sleeping
problems and do this technique before
sleeping, you will see significant benefits
To practice this technique, sit comfortably
as if you are meditating. It doesn’t matter
whether you sit on the floor or on the chair,
just as you feel comfortable. Close your
right nostril with the help of your right
hand’s thumb or other fingers. Now take a
deep breath through your left nostril. If you
breathe until the end, open your right nostril and close the left one this time. Breathe
out through your right nostril. Continue to
do this technique until you feel calm and
focused.

na inşa edilmesi planlanıyor. Böylece herhangi bir felaket anında şehirden kolayca
ulaşım sağlanarak, yaşamsal faaliyetlerin
devam etmesi sağlanacak.

K

KÜRESEL ISINMAYA KARŞI
‘YÜZEN ŞEHİRLER’
üresel ısınma nedeniyle, dünyanın birçok büyük şehrinin su altında kalma
riski bulunuyor. BM’e sunulan yüzen şehirler projesi ise bu duruma karşı
bir önlem almanın yolunu arıyor. Yüzen şehirler tek bir yüzen ada yerine,
birbirine bağlanan irili ufaklı birçok adanın bir araya geldiği bir yapıda
olacak. Oceanix City adlı projenin günümüz mega kentlerinin 1,5 km açığı-

NASA ve SpaceX’ten Önemli Ortaklık

Amerika Birleşik Devletleri’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu kurum NASA ile Elon Musk’ın özel şirketi SpaceX, dev bir anlaşmaya imza attı.
Anlaşmaya göre ilk defa bir uzay aracı kasıtlı olarak bir asteriote çarpacak.
2021 yılında, California Vandenberg Air Force’tan Falcon 9 roketi kalkış yapacak. Tahminen 2022 yılında Dünya’dan 11 milyon km uzaktaki 800 metre çapındaki Didymos asteroitine ulaşacak olan DART aracı, asteroitin yakınında
150 m çapında ‘moonlet’ denilen ikinci bir nesneye saniyede 6 km hızla çarpacak. Çarpışma sonucunda moonletin hızı değişecek ve ana gövdesi etrafında
bir sürtünme ile dönmeye başlayacak.

3. RELAXING BREATH
This technique is mostly used to relax your
body and nervous system. To apply this
technique, first make sure your back is as
flat as possible while sitting. Place the tip of
your tongue behind your upper front teeth.
Make sure that your tongue stays that way
while you apply this technique. Breathe out
completely. Count to 4 as you breathe. Hold
your breath and count to 7. Now breathe out
and count to 8 while still breathing. Every
time you apply this technique, make sure
that you do at least four or five repetitions.

‘FLOATING CITIES’ AGAINST GLOBAL
WARMING
Due to global warming, many big cities
of the world are at risk of being
submerged. The ‘floating cities’ project
presented to the UN seeks to take precautions against this situation. Instead of a
single floating island, floating cities will
be in a structure where many islands of
various sizes are connected. The project,
Oceanix City, is planned to be built 1.5
km away from today’s mega cities. Thus,
in case of any disaster, the city will be
easily accessible so that vital activities
can continue.

Audi’den

Nefes Aldıran

1. BELLY BREATH
Belly breathing, also called abdominal
breathing, slows down your whole body,
balances your pulse and blood pressure. The
most important thing you should do while
practicing this technique is to focus on your
diaphragm, not your chest as breathing. To
apply this method, put one hand on your
chest and the other hand on your stomach.
Take a deep breath through your nose to
inflate your diaphragm (not your chest) and
stretch your lung. Make sure that every breath you take is deep and consistent. Repeat
this technique for 10 minutes, 7-10 times
per minute.

GELECEĞİN ARACI
Audi, ilk e-Tron SUV’dan sonra farklı
sınıflara aynı sistemi kurmaya başladı. Tamamen elektrikli olan araç, şehir
içi kullanımına yönelik tasarlanmış.
A3 Sportback kadar boyutu bulunan
ancak biraz daha geniş ve uzun olan
otomobil, tasarımıyla da gelecekten
haber veriyor. Bol yıldızlı bir otel odası

kadar zengin duran AL:ME’nin kabininde, dijital ekranların bağlı olduğu,
rahat koltuklu oturma alanları en çok
göze çarpan detaylardan.

OUTSTANDING PARTNERSHIP FROM NASA AND SPACEX
NASA, the institution responsible for the United States’ space program
and Elon Musk’s private company SpaceX signed a tremendous agreement.
According to the agreement, for the first time a spacecraft will intentionally
crash an asteroid. In 2021, the Falcon 9 rocket from California Vandenberg
Air Force will take off. The DART vehicle, which will reach the Didymos
asteroid which has 800-meters in diameter, estimated 11 million km from
Earth in 2022, will strike a second object called the moonlet 150 meters in
diameter near the asteroid at 6 km per second. As a result of the collision,
the speed of the Moonlet will change and begin to rotate with a friction
around the main body.

AUDIS FUTURE VEHICLE
Audi, which is planning to produce
only electric cars, started to install the same system to different
classes after the first e-Tron SUV.
This fully electric vehicle is designed
for urban use. The car which has
approximately the same size with A3
sportback but a little bit wider and
longer, seems like it is from future.
The comfortable seating areas where
the digital screens are connected are
the most outstanding details from
the cabinet of the AL:ME, which is as
rich as a five-star hotel room.
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Sanatın Başkenti

BASEL
THE CAPITAL OF ART: BASEL

Almanya ve Fransa’nın yanıbaşında yer alan Basel, birçok anlamda
doyurucu bir gezi rotası sunuyor. Basel’de Ren Nehri kıyısında yürüyüş
yapabilir, tarihi dokuya tanık olabilir, dünyaca ünlü müzeleri ziyaret
edebilirsiniz. Kısacası Basel’e gitmek için birçok neden bulabilirsiniz.
Located right next to Germany and France, Basel offers a satisfying travel route in
many different ways. In Basel you can walk along the Rhine River, witness the historic
texture of the city and visit world-famous museums... In a word, there are many
reasons to visit Basel.
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sviçre’nin üçüncü büyük kenti
olan Basel, Yukarı Ren Nehri’nin
iki yakasında uzanan bir sınır
şehridir. İsviçre’nin kültür başkenti olarak
da bilinen Basel, aynı zamanda ülkenin en
büyük liman kentidir. Şehrin içinden geçen
Ren Nehri, şehri Büyük Basel ve Küçük Basel olarak ikiye ayrılır. Tarihi yerleri gezerek seyahatinize başlamak istiyorsanız ilk
durağınız Büyük Basel olmalı. Bu iki bölge
5 köprü yardımıyla birbirine bağlanır.

GÖRMEDEN DÖNMEYİN
Basel’in merkezi olan MarktPlatz’da ayrıca şehrin simgelerinden birisi olan
Rathaus diğer adı ile Town Hall yani Belediye Sarayı var. Bu saray; 16. yüzyılda kırmızı kumtaşı kullanılarak inşa edilmiş. Dış cephesinde çeşitli konuların
resmedildiği belediye binasının içi de bir o kadar görkemli. Basel-Stadt Kanton
Parlementosu ve Kanton Hükümeti’ne ev sahipliği yapan binanın tüm duvarları tarihsel konuların işlendiği resimlerle süslenmış. Binanın iç avlusuna ücretsiz girmek mümkün. Ancak bina resmi kullanımda olduğu için haftada sadece
bir gün düzenlenen turlar yardımı ile gezilebiliyor.

TARİHİ DOKUSUYLA BASEL

WORLD’S ART CAPITAL
Basel is one of the most significant cities of culture and art not only in Switzerland
but also in Europe. Basel is home to internationally prestigious museums, artworks
famous architects and sculptors. Also, In the city that has a population of 190,000
people, it is possible to visit 40 museums in Basel. When you set up your itinerary, you
can visit a few museums along your route and take a look at the exhibitions in these
museums.

Basel’in tarihi, 374’e kadar uzanır. Bu tarihlerde Basilia olarak adlandırıldı. 1096-1501
arasında Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’na bağlı, İsviçre Konfederasyonu içerisinde bağımsız bir kent olarak kalan Basel, Kilise Konseyi’nin de toplantı merkezi
oldu. 19. yüzyıl içinde Avrupa’nın önde gelen kentlerinden biri olan Basel, Rönesans
ressamlarından Konrad Wiltz, Küçük Hans
Holbein, 20. yüzyıl filozoflarından Friedrich Nietzche gibi tanınmış birçok sanatçı ve
bilim adamının yetiştiği yer olarak da dikkatleri çeker.

Basel, the third largest city in Switzerland,
is a border town on both sides of the Upper
Rhine. Basel, also known as the cultural
capital of Switzerland, is also the largest
port city of the country. The Rhine River,
which flows through the city, divides Basel
city into two zones: Great Basel and Little
Basel. If you want to start your trip by visiting historical places, your first stop should
be the Great Basel. These two zones are
connected to each other by 5 bridges.

DÜNYANIN SANAT BAŞKENTİ
YAŞAYAN NEHİR
Şehrin ortasından geçen Ren Nehri, adeta bir simge olarak görülmektedir.
Ren, aynı anda Basel'i bölüp, üzerindeki köprüler yardımıyla da birleştirir.
Nehir, doğrudan doğruya Gross ve Kleinbasel'e bölünerek akar. Aynı zamanda Ren, kentin önemli simgelerinden olduğu kadar en sevilen buluşma
merkezidir. Nehir kenarındaki evler fotoğraf tutkunları için hoş kareler
oluşturduğu gibi burada yer alan restoranlarda Ren Nehri manzarası eşliğinde yemek yiyebilirsiniz. Yaz aylarında da nehir büyük bir yüzme havuzu
haline geldiğinden 4 mevsim yaşayan Basel, Ren Nehri’ne çok şey borçlu
denebilir.

BASEL WITH HISTORICAL TEXTURE
The history of Basel dates back to 374.
At that time, Basel were called as Basilia.
Between 1096 and 1501, Basel remained
as an independent city within the Swiss
Confederation of the Holy Roman-Germanic Empire and became the gathering
center of the Church Council. As one of the
leading cities in Europe in the 19th century,
Basel stands out with being a place where
numerous artists and scientists such as Renaissance painter Konrad Wiltz, Little Hans
Holbein, 20th century philosopher Friedrich
Nietzche raised.

“ Geleneksel ile çağdaşı tüm doğallığıyla
buluşturmayı başarmış Basel, İsviçre’nin en
kozmopolit kenti olarak bilinir. ”
44 YEŞİLOVA CANLI

LIVING RIVER
The Rhine, which flows through the
city, is seen as a symbol. The Rhine
divides Basel and connects it with the
bridges at the same time. The river
flows directly into Gross and Kleinbasel
by dividing. Also, the Rhine is the most
popular meeting place as well as being
one of the most important landmarks
of the city. The riverside houses create
nice frames for photographers, and you
can dine in the restaurants here with
the view of the Rhine. Since the river
has become a large swimming pool
during the summer months, it can be
said that Basel owes much to the Rhine
while living all the four seasons.

Basel sadece İsviçre’nin değil Avrupa’nın
da en önemli kültür ve sanat şehirlerinden biri. Uluslararası prestije sahip müzelere, ünlü mimarların, heykeltıraşların
eserlerine ev sahipliği yapan Basel, ayrıca
her yıl dünyanın en önemli sanat fuarı
Art Basel’e sahne oluyor. 190 binlik nüfusa sahip Basel’de irili ufaklı 40 müze gezip
görmek mümkün. Seyahat rotanızı oluştururken bu müzelerde yer alan sergilere gözatabilir, rotanız üzerindeki birkaç
müzeyi görmek isteyebilirsiniz.

MUST-SEE PLACES
In the center of Basel, MarktPlatz, there
is also the city hall, the Rathaus or with
its other name Town Hall which is one
of the symbols of the city. This palace
was built in 16. century by using red
sandstone. The exterior of the city hall,
where various subjects are portrayed,
is as spectacular as the interior. All the
walls of the building, which host to the
Basel-Stadt Canton Parliament and
the Canton Government, are adorned
with pictures of historical subjects. It’s
possible to access freely to the inner
courtyard of the building. However,
since the building is in official use, it
can be visited only once a week with the
help of tours guides.

GELENEKSEL TATLAR
Basel’de yiyebileceğiniz yöresel yemek;
erimiş peynirin çorba gibi tas içerisinde servis edildiği ve çıtır ekmekleri
batırıp yiyeceğiniz Fondue... Fiyatı
ortalama 12 euro olan bu geleneksel
yemeği tatmadan gezinizi sonlandırmamalısınız. Diğer tadılması gereken
yemek ise Basel yöresine ait bir un çorbası olan Basler Mehlsuppe. Yine Basel’e özgü ballı kurabiyelerden yemeden
ve Basel’in dünyaca ünlü pastanesi olan
Confiserie Bachmann’ın Blumenrein
caddesi 1 numarada yer alan şubesinde
bir kahve içmeden dönmeyiniz.

TRADITIONAL CUISINE
If you want to taste something traditional, you can prefer Fondue, which
is a melted cheese served in a big bowl
and eaten with crispy breads. You
shouldn’t end your trip without tasting this traditional dish, which costs
12 euro in average. The other dish to
taste is Basler Mehlsuppe, a flour soup
from the Basel region. Don’t forget to
try honeyed cookies special to Basel
and drink coffee in at the branch of
Confiserie Bachmann, the world-famous patisserie of Basel, at Blumenrein street no:1.
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ÇOCUKLARIN HAYALLERİNE
‘YEŞİLOVA HOLDİNG’ DOKUNUŞU
A TOUCH TO THE DREAMS OF CHILDREN BY ‘YEŞİLOVA GROUP’
İnsana, doğaya ve hayvanlara olan hassasiyetlerini sosyal sorumluluk projeleriyle güçlendiren
Yeşilova Holding, çocukların hayallerini hayata geçirdiği “Bir Dünya Mutluluk” projesinin ilk adımını
Ümitalan İlk ve Ortaokulu’nda gerçekleştirdi.
Yeşilova Group, who enhance their sensitivity for the animals and nature with social responsibility projects,
took the first step of “ A World of Happiness” project in Ümitalan Primary and Secondary School, where they fulfill
the children’s dreams.

B

ursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arzu Ayyıldız’ın yapıcı yönlendirmeleriyle ilerleyen okul seçiminde
bu yılın desteğinin Ümitalan İlk ve Ortaokulu’na yapılması kararı alınmıştı. Okul yönetimi ile yapılan görüşmeler kapsamında
ilk proje fen laboratuvarı kurulması, spor
malzemeleri alınması ve iç-dış bina boyanması süreçleri Yeşilova Holding tarafından
sağlandı. Yapılan tüm bu düzenlemelerin
açılışına Yeşilova Yönetim Kurulu Başkanı
Ali İhsan Yeşilova, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Yalçın Yeşilova, Yönetim Kurulu
Üyeleri Nezihe Yeşilova ve Yasemin Yeşilova, Canel Otomotiv Genel Müdürü Umut
Özdeş, Cansan Alüminyum Genel Müdürü
Selim Güney, Can Alüminyum Genel Müdürü İbrahim Aydın, Canray Ulaşım Genel
Müdürü Ramazan Uçar, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arzu Ayyıldız, Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen, Yeşilovalı Müdürler ve Yöneticiler
katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen açılış
töreni renkli anlara da sahne oldu. İlk ve
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ortaokullu öğrencilerinin düzenledikleri
dans ve atletizm gösterileri herkesten tam
not aldı. Gösterilerin ardından konuşma
yapan Yeşilova Yönetim Kurulu Başkanı
Ali İhsan Yeşilova, kendisinin de Ümitalan

Köyü’ne çok yakın konumda bulunan Kozluören Köyü’nde doğduğunu ve eğitimin
önemine inanarak bugün bulunduğu noktaya geldiğinin altını çizdi. Tüm çocukların
eşit şartlarda eğitim alması gerektiğine
inandığını söyleyen Yeşilova, bu doğrultuda
başlattıkları ‘Bir Dünya Mutluluk’ projesiyle her yıl bir köy okuluna el uzatacaklarını

With the constructive contributions of Bursa Provincial Deputy Director of National
Education Arzu Ayyıldız, the school to be
supported this year was chosen as Ümitalan Primary and Secondary School. In the
context of the discussion made with school
administration, the initial project covered
the establishment of a Science laboratory,
provision of sports equipment and painting
of the school building by Yeşilova Group.
Yeşilova Chairman of the Board Ali İhsan
Yeşilova, Vice Chairman of the Board Yalçın
Yeşilova, Board members Nezihe Yeşilova
and Yasemin Yeşilova, General Manager
of Canel Automotive Umut Özdeş, General Manager of Cansan Aluminum Selim
Güney, General Manager of Can Aluminum
İbrahim Aydın, General Manager of Canray
Transport Ramazan Uçar, Bursa Provincial
Deputy Director of National Education Arzu
Ayyıldız, Kestel District Director of National
Education Mehmet Ercüman and directors
and managers from Yeşilova contributed to
the opening ceremony of aforementioned

söyledi. Konuşmasının ardından Bursa İl
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arzu Ayyıldız da kısa bir konuşma yaparak Ali İhsan
Yeşilova’ya teşekkür plaketi takdim etti.
Okul öğrencilerinin hazırladığı hediyeyle
duygu dolu anlar yaşayan Yeşilova, tüm çocuklara teşekkürlerini iletti.

ratuvar malzemeleri ile spor malzemeleri
taşınarak yaptırılan dolaplara yerleştirildi.
Basket potası ve çizgilerin boyamasını gerçekleştiren Yeşilova Gönüllüleri ve çocukları, okul duvarına çizilen karakterlerin
boyamalarını da büyük keyifle yaptılar. Yeşilova Holding’in küçük gönüllüleri de okul

Her yıl şirket çalışanlarının çocukları için
düzenlenen 23 Nisan Resim Yarışması bu
yıl Ümitalanlı çocuklarla gerçekleştirilirken, Yeşilova Gönüllüleri’nin oylarıyla
kazananlar belirlenmişti. Açılışta ilk üçe
girenlerin ödüllerini bizzat takdim eden
Ali İhsan Yeşilova, tüm çocuklara başarıya
ulaşma yolunda hiçbir zaman pes etmeden
yürümeleri gerektiğini öğütledi.
YEŞİLOVALI ÇALIŞANLARDAN TAM
DESTEK
Haftalar önce gerçekleştirilen okulun yenileme çalışmalarında Yeşilova Holding’e
bağlı tüm grup şirketlerinin çalışanlarının
emekleriyle desteklediği projede okul binasının dışı ve içi boyandıktan sonra labo-

bahçesinde çiçek ekimi yaptılar. Yeşilova
Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yalçın Yeşilova’nın da bizzat tüm süreçlere
katıldığı etkinlikte duygularını paylaşan
Yalçın Yeşilova, ‘İyi koşullarda eğitim almanın her çocuğun hakkı olduğu inancıyla
ulaşabildiğimiz her yere sevgimizi, ilgimizi
ve desteğimizi sunmaya çabalıyoruz. Bugün benim için pek çok yönden özel bir gün
oldu. Bunu çalışma arkadaşlarımla yapıyor
olmanın güzelliğini bir arada yaşadım’ dedi.

facilities. The ceremony, which was held in
the school garden, witnessed some enjoyable moments. Everybody enjoyed the dance
and athletics demonstrations organized
by the students of primary and secondary
schools. Chairman of the Board of Yeşilova
Ali İhsan Yeşilova, who made a speech after
the demonstrations, highlighted that he
was also born in Kozluören village, a close
village to Ümitalan; and he underlined that
he manages to achieve his current position
by believing in the significance of education. Yeşilova stated that all the children need
to have education under equal conditions
and in this direction, they will give hand
to a village school every year within the
scope of “A World of Happiness.” After his
speech, Bursa Provincial Deputy Director of
National Education Arzu Ayyıldız also made
a short speech, thanked Ali İhsan Yeşilova
and presented him a plaque of gratitude.
Mr. Yeşilova had emotional moments after
the present that the kids prepared for him
and he delivered his gratitude to them. The
23rd of April Painting Contest, which had
been organized for the kids of the employees every year, was held among the children
of Ümitalan this year and the winners
were determined with the votes of Yeşilova
Volunteers. In the opening ceremony, Ali
ihsan Yeşilova personally presented the
awards of the top three and advised all the
children to move on through the path of
success without giving up.
FULL SUPPORT FROM EMPLOYEES OF
YEŞİLOVA
During the renovation activities of the
school, which was completed weeks earlier,
all the employees of Yeşilova and its’ group
companies showed a lot of effort for the
project, and after the building was painted,
the laboratory equipment and sports goods
were taken inside with their labours. The
Yeşilova Volunteers and their kids, who
drew the hoops and lines of the basketball
court, also joyfully painted the superhero
drawings on the wall. The infant volunteers
of Yeşilova Group planted flowers on the
school garden. The Vice Chairman of the
Board of Yeşilova Group Yalçın Yeşilova,
who personally contributed to all activities
and shared his feelings: “With the belief
that it is the right of all children to take
education under good conditions, we are
struggling to provide our love, caring and
support to anywhere we could reach. This
day has been special one for me for many
reasons. I had the pleasure to do these
together with my colleagues.”
YEŞİLOVA CANLI 47

BİZDEN HABERLER / NEWS FROM US

YEŞİLOVA HOLDİNG
SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YÜRÜDÜ

CAN METAL ADIM ADIM
ENDÜSTRİ 4.0’A YÜRÜYOR

YEŞİLOVA GROUP WALKED FOR A HEALTHY LIFE

CAN METAL PROCEEDS TO INDUSTRY 4.0 STEP BY STEP

Her yıl gerçekleştirilerek artık klasik haline gelen doğa yürüyüşlerinin bu seferki durağı
İnegazi – Deliklitaş arasındaki yürüyüş parkuru oldu. 8 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayan
Yeşilovalılar uzun rotanın ardından Deliklitaş Mağarası’nı gezme şansı yakaladı. Yemek molası ve oyunlarla
streslerini atan Yeşilova Holding çalışanları doğa ile yeni buluşmalara hazırlanıyor.

Yeşilova Holding’in alüminyumdaki uzmanlığını, 2007 yılında Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon
üretimi ile taçlandırdığı Can Metal, insana ve teknolojiye yaptığı yatırımlarıyla altın yılını yaşıyor.
Can Metal, son teknolojinin kullanıldığı makine yatırımları ile sadece müşteri memnuniyetini en üst düzeye
çıkartmakla kalmayıp üretim maliyetlerini de düşürüyor. Yapılan yatırımlarla Can Metal Türkiye’de değil
dünyada da en iyi dökümhaneler arasında yer alıyor.

The hiking track between İnegazi and Deliklitaş was the destination of the last one of nature walks, which become
tradition being organized every year. Employees of Yeşilova successfully completing the track 8-km-long, have get the
chance of sightseeing Deliklitaş Magarasi (lit. Deliklitaş Cave) after a long way. The employees of Yeşilova, letting of the
steam with meal break and games, are getting ready for new meetings with nature.

K

imi zaman düz kimi zaman engebeli bir arazide gerçekleşen ve
oldukça renkli görüntülere sahne
olan yürüyüş, Nilüfer’e bağlı İnegazi Mahallesi’nden başladı. 8 kilometrelik parkuru başarı ile tamamlayan Yeşilova Holding
çalışanları, Deliklitaş Mağarası’na vararak
bu doğa harikasını yakından görme şansını yakaladı. Yemek molasında mangalların başına geçen çalışanlar bir yandan da
oyunlar oynayarak keyifli bir güne imza
attılar. Her yürüyüşte düzenlenen dart
yarışması bu sene de yoğun ilgiyle oynan-

dı. Neşe dolu anlara sahne olan yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Yeşilova
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın
Yeşilova verdi. Oyunların oynandığı, keyifli sohbetlerin yapıldığı etkinlik fotoğraf
çekimleri ile son buldu.

The hiking started in İnegazi district in Nilüfer organized in a hiking
track which is in some places plain
and in some places rough, and it has
witnessed amusing moments. Having
successfully completed the 8-km-long
hiking track, the employees of Yeşilova
Group reached at and got the chance
of sightseeing closely the Deliklitaş
Mağarası that is a wonder of nature.
The employees had a joyous day, having
barbecue in meal break and playing games. This year, employees also played
dart, organized in every hiking, with
great interest. Yalçın Yeşilova, the vice
chairman of the management board,
distributed the awards to the participants coming in the competition that
has witnessed amusing moments. The
event, after playing games and cheerful
talks, came to an end with taking photo
shootings.

Yeşilova Group crowned its expertise in producing aluminum with Can Metal, by starting High-Pressure Die Casting
production in 2007 and is experiencing its most prosperous times with its investments in technology and also in
human capital. Can Metal both maximizes customer satisfaction with investments in high technology machines and
reduces production costs. Can Metal is considered as one of the most prominent iron foundries not just in Turkey, but
across the world, with its investments.

F

abrika Müdürü Ümit Semerci, bir yıl
gibi kısa bir sürede kapalı alanlarını 3 katı büyüklüğe ulaştırdıklarını
belirterek; 6 eksen robotların, otomatik
yağlama ve otomatik maden yükleme sistemleri ile kapalı hücre mantında çalışan
tam otomasyonlu Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Preslerinin Can Metal’de hayata geçtiğini vurguladı. Semerci;
“Bu sayede üretilen parçalar, robotlar ile
makinadan alınıyor, kameralar ile kritik
yerleri kontrol ediliyor. Bu sayede yaptığımız yatırım bize hem iş gücü kaynağını
daha sağlıklı kullanmada hem de hatayı
minimuma indirme konusunda avantaj
sağlıyor” dedi.
ROBOTLARLA AKILLI ÜRETİM ALANI
Parçaların kamera kontrolü sonrasında
suda soğutulması ve trimleme operasyonlarının da robotlar ile yapıldığını belirten
Semerci, “Üretim esnasında belirlenen
üretim parametreleri dışında üretim yapıldığı takdirde, makinalar birbiri ile haberleşmekte ve parça, robotlar ile hurda
kasasına atılmaktadır. Uygun üretim parametreleri ile üretilen parçalar robot ile
trimleme preslerine transfer edilmekte
ve trimle operasyonu sonrasında parçalar
parça alıcı ile trim presinden alınmaktadır. Üretilmiş olan parçalar yine insansız
taşıma araçları ile ikincil operasyonun
yapıldığı alana sevk edilmektedir” dedi.
İNSANA DEĞER BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ
Yüksek basınçlı üretim alanında da ciddi
bir iyileştirmeye gittiklerini belirten Ümit
Semerci, “Hem çevremize olan saygımız
hem de çalışanlarımızı üretimin doğa-
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sındaki zararlardan koruyabilmek adına;
enjeksiyon preslerinin üzerine kurulan
elektrostatik filtreler ile makinadan çıkan
emüsyonun %99,7 sini yakalayarak, hava
kalitesini artırdık” dedi.

Ümit SEMERCİ

Can Metal Fabrika Müdürü
Can Metal Plant Manager

Ümit Semerci, plant manager, has stated
that the width of indoor space of the
factory has been tripled and emphasized that High-Pressure Die Casting
that works by closed cell principle with
6-axis industrial robots, self-lubricating
and automatic mine loading systems has
been introduced in Can Metal. Semerci
has also said, “By this means, produced
pieces are taken with robots and their
crucial parts are checked with cameras.
Thus, the investments we have made
provides advantage to us both in using
labour force more productively, and in
minimizing faults.”

SMART PRODUCTION AREA WITH
ROBOTS
Semerci has stated that water cooling
and trimming operations during vision
control of produced pieces are also
carried out by robots and he also added,
“During production, if there is any product produced out of defined production
parameters; machines are involved in an
interaction and faulty product is thrown
to waste box via robots. Pieces produced
properly to the production parameters
are also carried with robots to trimming
presses and after trimming operation,
the pieces are taken via carriers from
trimming press. Then the pieces are
conveyed via unmanned carrying vehicles to the secondary operation area.”
ADDING VALUE TO HUMAN IS OUR
PRIORITY
Ümit Semerci has also stated that they
have started to make critical improvements, and he added, “In favour of
respect we have for environment and
in order to protect our employees from
hazards of production process; we have
increase air quality, catching 99,7% of
emission coming off from machines,
with the electrostatic filters installed on
top of injection presses.”

“ Ümit Semerci, bir yıl gibi
kısa bir sürede
kapalı alanlarını üç katı
büyüklüğe ulaştırdıklarını
belirtti.”
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SEKTÖRDEN / THE SECTOR

SEKTÖREL HABERLER
NEWS FROM SECTOR
» RUSAL ABD’DE ÜRETİM YAPACAK
Ticaret Bakanlığı bloğunda yer alan bilgilere göre, üç ay önce ABD’nin yaptırım
listesinden çıkartılmış bulunan Rusal firması, dünyadaki en büyük alüminyum pazarlarından biri olan ABD’ye nüfuz etmek
istiyor. Rusal yaptırımların kalkmasının
ardından, hali hazırda ABD’ye alüminyum
mamul tedarikine başlamış bulunuyor. Yine
Rusal yetkililerince yapılan açıklamada,
Braidy Industries firması ile ortak kuracakları haddehanede Amerikan otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu yassı alüminyum
mamul üretileceği öğrenildi.
» ULUSLARARASI ALÜMİNYUM
BİRLİKLERİ, SÜBVANSİYONLARA
KARŞI ÖNLEM İSTEDİ
Uluslararası alüminyum birliklerinin ortak
açıklamasına göre, ABD Alüminyum Birliği,
Avrupa Alüminyum Birliği, Kanada, Meksika, Brezilya ve Japonya Alüminyum birlikleri, 70 milyar dolarlık sübvansiyonlara karşı
önlem talep etti. Bu sübvansiyonların yüzde
90’ı Çinli üreticilere Çin devletinin verdiği
doğrudan ve dolaylı desteklerden oluşuyor.
» RUSYA’NIN ALÜMİNYUM İHRACATI
ARTTI
Rusya’nın Ocak-Şubat 2019’da bakır ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre 125,500
tondan 131.800 tona çıktı. Federal Gümrük
Hizmetleri’nin verilerine göre aynı dönemde nikel ihracatı 18.600 tondan 26.300 tona
çıkarken, alüminyum ihracatı 639.400 tondan 675.800 tona çıktı.

» RUSAL WILL PRODUCE IN THE US
According to information from the Ministry of Commerce blog, Rusal, which
was removed from the US sanctions list
three months ago, wants to penetrate the
US market, one of the largest aluminum
markets in the world. After the lifting of
the sanctions, Rusal has already started
supplying aluminum products to the US.
In a statement made by Rusal officials, it
was learned that the flat aluminum product needed by the American automotive

sector will be produced in the rolling
mill to be established jointly with the
company of Braidy Industries.
» INTERNATIONAL ALUMINUM
ASSOCIATIONS ASKED FOR
MEASURES AGAINST SUBVENTIONS
According to a joint statement by the
international aluminum associations,
the US Aluminum Union, the European
Aluminum Union, Canada, Mexico, Brazil
and Japan Aluminum Unions demanded
measures against 70 billion dollars of
subventions. 90 percent of these subventions consist of direct and indirect support by Chinese Government to Chinese
producers.
» RUSSIA’S EXPORT OF ALUMINUM
INCREASED
In January-February 2019, Russia’s export
of copper increased from 125,500 tons to
131,800 tons compared to the same period last year. According to data from the
Federal Customs Service, export of nickel increased from 18,600 tons to 26,300
tons, while aluminum exports rose from
639,400 tons to 675,800 tons.
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