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Ali İhsan YEŞİLOVA

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

Dear Friends,

Dergimizin 2. sayısı için yine sizlere yazıyor olmaktan büyük
mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim.

I would like to express my happiness for being able to write you
at the 2nd issue of our magazine.

Şirketimizin kuruluşuna şahitlik eden 1975 yılından bu yana
hem ticari duruşumuzdan hem de işi yaparken geliştirdiğimiz
hassasiyetlerimizden hiç vazgeçmeden ilerledik. Şimdilerde
sizlerin şirket kültürü dediği bizim ise sadece doğru bildiğimizi,
inandığımızı yaptığımız yıllardan bugüne çok şey değişti elbette. İlk günlerimizden bu yana yanımızda olan çalışma arkadaşlarımız, müşterilerimiz ve çıkan sonuçlarla başarılarımız yazdı
aslında bu kültürü. Pek tabii zaman değişiyor, kuşaklar değişiyor; yakın zamana kadar sanayinin gelişimi itibariyle üretime,
kaliteye yoğunlaşılırken bugün insana yatırım en büyük kaynağımız oluyor. Buradan yola çıkarak da artık iyi iş üretmenin yanında ürettiğiyle mutlu olan, işe geldiğinde yüzü gülen, işiyle,
kendiyle mutlu çalışanlar görmek en büyük arzumuz oluyor.

Since 1975, which witnessed the foundation of our company, we
have been proceeding without making compromises from our
commercial attitude and the tenderness we developed while
we are doing our job. Many things have changed since the day
we only did what we knew and believed as the truth, which is
called by you as the corporate culture today. From our first days
until now, our customers and the results and successes formed
this culture indeed. It is for sure that the time and generations
change; we had been focusing on the quality and production
until a close time, but now investing in the human being is our
biggest resource. In this respect, it is our greatest desire to see
employees who smile, who are contented with their jobs and
who are happy with what they produce; besides putting down a
good business.

Bizim neslin belki de en büyük şanssızlığı buydu. Ama o günün
şartları büyüme odağıyla, çok çalışmayla, üretime odaklanmayla atlatılabilecek bir dönemdi. Oysa bugün adetler, stoklardan
daha önemlisi literatüre yeni ne katabiliyorsun, sektörünü nereye taşıyorsun, üretim metotlarıyla ve çıkan sonuçla kıyasladığında dünyayla hangi noktadasın bunu tartışıyoruz. İşte bu
noktada da çalışma arkadaşlarınızın önünü, fikrini, görüşünü
açacak şekilde esnemeye başlıyorsunuz. Bunun için de pozitif
bir iş ortamı sunabilmenin, hem iş hem özel hayatında onlara dokunacak şeylerin peşine düşüyorsunuz. O yüzden şimdi
çalışanlarımızın mutluluğunu da konuşabiliyor, bununla ilgili
çözümlerimizi hazırlayabiliyoruz.
Bir Afrika atasözü diyor ki; hızlı gitmek istiyorsanız yalnız gidin, uzağa gitmek istiyorsanız ‘birlikte’ gidin. Yol uzun ama biliyoruz ki; biz birlikte başladığımız zaman en iyisini yapmadan
duramayız.

This was most probably the biggest unluckiness of our generation. However, those were the days which can only be pulled
through by focusing on growth, working and manufacturing.
Whereas, it is a more important matter of discussion that what
you can contribute to the literature, to where you can take your
sector, at what level you are when you compare yourself to the
world in terms of production methods and results. At this very
point, you begin to get flexible to make way to your colleagues to
open their minds and views. To provide this, we pursue the ways
of providing a more comfortable working environment for our
colleagues and touching their professional and private lives. For
this reason, we can talk about the happiness of our employees
and solutions regarding this issue.An African proverb says; walk
alone if you want to go faster but walk ‘together’ if you want to
go further. The way is long, but we know that we cannot stop
without doing the best if we start together.

En derin sevgilerimle…

My deepest regards…
YEŞİLOVA CANLI
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neyi, nasıl algıladığınız nasıl hissedeceğinizi
belirler. Mevcut durumunuzla ilgili olumlu
duygulara odaklanır, bu konudaki farkındalığınızı artırırsanız geriye bir tek pekiştirmek
kalır.
2. YARDIM ET
Hangi pozisyonda olursanız olun alt pozisyonunuz ya da üst pozisyonunuzdaki bir
iş arkadaşınıza yardım ettiğinizde bilginin
paylaşımıyla oluşan mutluluğun etkisi pek
çok konuya sirayet ediyor. Diğer yandan
tüm toplumu ilgilendiren sosyal bir konuda
çözüm üretiyor, bu konuda harekete geçiyorsanız yardım ettiğiniz kişinin mutluluğu
sizi de sarıyor. Üstelik, Wharton Üniversitesi’ndeki bir araştırma da bunu doğruluyor;
günde 10-30 dakikanızı birine yardımcı olmak için geçirirseniz bulunduğunuz yerde
daha az mecburiyet hissini yaşarken genel
iyilik halinizi de güçlendirebilirsiniz.

İS’TE

3. OLUMLUYU SEÇ

THE ART OF HAPPINESS IN BUSINESS LIFE

2012 yılından bu yana dünyanın en mutlu ülkelerini belirleyen
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Mutluluk Raporu 2019 verilerini açıkladı. Dünyanın 10 mutlu
ülkesine baktığımızda İskandinav Ülkeleri’nin ağırlığını görürken kendimize sormadan
edemiyoruz. Havasından mı, suyundan mı? İskandinav insanının mutluluk kaynağı ne?
The United Nations (UN) World Happiness Report which identifies the happiest countries in the world since
2012, announced its new data for 2019. When we look at the 10 happiest countries of the world, we see that
most of them are Scandinavian and we can’t help but wonder the reason. What is the source of happiness for
the Scandinavian people?

K

üresel mutluluk endeksi; gelir,
sosyal destek, sağlıklı yaşam, özgürlükler, refah seviyesi ve huzurla ilişkilendirilerek oluşturulan bir rapor. Ancak bu bağlantılar günün
büyük bölümünü geçirdiğimiz, gelir elde
ettiğimiz, kendimizi gerçekleştirdiğimiz ve
aynı zamanda sosyalleştiğimiz iş hayatımızla doğrudan ilişkili. Maddi gelirden bağımsız olarak iş hayatını sosyal ortamı da yapan,
kendi kimliğini, uzmanlığını kullanabildiği
ve gerçekten mutlu olduğu için çalışmaktan
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keyif alan insanlar çok daha başarılı oluyor.
Çünkü mutluluklarını koşuldan bağımsız bir
seçimle oluşturuyorlar.

alışıyoruz ve bunları normalleştiriyoruz.
Geçici deneyimlerden kalıcı mutluluk beklemek ise hep hayal kırıklığı yaratıyor.

Sizin için mutluluk nedir hiç düşündünüz mü? Şayet mutluluğu zevk veren deneyimler veya kazançların getirdiği geçici
keyifler olarak tanımlarsak yanılıyoruz.
İnsanlar büyük bir kazanç, bir başarı veya
hazzın, mutluluğa büyük bir katkısı olacağını bekliyorlar oysa araştırmalar gösteriyor ki; büyük haz ve başarılara çok çabuk

Hem iş hem de sosyal hayatımızda koşulsuz
mutluluk için hayatınızdaki birkaç düzenleme ise mutluluk seviyenizi hızlıca yükseltebilir. O yüzden şimdi soruyoruz size, iş
hayatınızda mutlu olmak istiyor musunuz?
Cevabınız evet ise; bunu hayata geçirmek
sizin elinizde!

1. İNAN
Tüm felsefeler ve inanç sistemleri bir şeye
inanmanın, istemenin; başarmanın yarısı
olduğunu öğütler. Mutlu olacağına inanan
bir kişi mutlaka bununla ilgili adımlar atar
ve istediği duyguya kolaylıkla erişir. Çünkü

Pek çoğumuz kabul etmesek de hayatımızda
iyi ya da kötü giden pek çok şey kendi seçimlerimizle hayatımızda yer alıyor. Zihni olumsuz olandan nazikçe olumlu deneyimlere
ve fark etmeye yöneltme ise bu anlamda en
etkili zihin egzersizlerinden biri kabul ediliyor. Şükran duyabileceğiniz pek çok şeyi de
işte bu anda kalma hali ve farkındalıkla açığa çıkartıyorsunuz. Şayet siz olumlu olmayı
seçiyor ve sözlerinizin eyleminiz olacağını
biliyorsanız hem söyledikleriniz hem de yaptıklarınızla mutluluğu seçebiliyorsunuz. Denemek ister misiniz? Hadi yarın sabah çok
neşeli biçimde ofise gidip herkese o enerjiyle
“Günaydın” deyin… Sonuca siz bile inanamayacaksınız.
4. SAĞLIKLI YAŞAMI RUTİNİN YAP
Bugün pek çok başarılı girişimcinin sağlıklı
yaşamı rutini yaptıklarına emin olabilirsiniz.
Sağlıklı beslenme, spor yapma, nefes egzer-

The Global Happiness Index is a report that
is associated with income, social support,
wellness, freedoms, well-being and peace
of mind. However, these connections are
directly related to our business life where
we spend most of the day, earning income,
realizing ourselves and socializing at the
same time. Regardless of financial income,
people who make business life also their
social environment are much more successful because they can use their own identity,
expertness and enjoy working because they
are really happy. Because they create their
happiness by a choice which is independent
from any condition.
Have you ever thought about what happiness is for you? If we define happiness as
pleasurable experiences or temporary pleasures of financial gain, we may be mistaken.
People expect a great financial gain, a success or pleasure to make a great contribution to their happiness, whereas researches
show that; we get used to great pleasure and
success very quickly and normalize them.
It’s always disappointing to expect long-lasting happiness from temporary experiences.
A few adjustments in your life for unconditional happiness in both our business and
social lives can quickly increase your level of
inner happiness. So now we ask you, do you
want to be happy in your business life?
If your answer is yes; it’s up to you to make
it happen!
1. BELIEVE
All philosophies and belief systems suggest
that believing in something, wanting it, is
half of the success. A person who believes in
his/her own happiness will surely take steps
and easily reach the emotion that he/she
wants. Because what and how you perceive
something, determines how you feel. If you
focus on positive emotions about your current situation and increase your awareness
about it, all that remains is to reinforce it.
2. HELP
Regardless of your position, when you help
a co-worker in your sub-position or in a top
position, the impact of happiness on sharing information spreads to many issues. On
the other hand, if you generate a solution
on a social issue that concerns the whole
society, the happiness of the person you
help will embrace you. Moreover, a study at
Wharton University confirms this theory;
YEŞİLOVA CANLI
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sizleri ve mental rahatlama teknikleri sizi
hem gündelik dertlerinizden uzaklaştırıyor
hem de iş yerinde geçirdiğiniz zamanı kıymetlendiriyor. Sağlıklı olmayan bir vücudun, zihnin olumlu olana odaklanabilmesi
neredeyse imkansız.
5. TEŞEKKÜR ET
Hayatta zorlu durumlardan hep kaçınamayız, sorunlar kendiliğinden ortaya çıkar ve
birçoğu kontrolümüz dışında oluverir. Ancak o duruma nasıl bir tepki verdiğimiz üzerinde ciddi bir etkimiz var. Günlük yaşama
mutluluk katan rutinlerden en önemlisi de
çoğu zaman unuttuğumuz ‘teşekkür etmek’.
Oysa teşekkür etmek çok sihirli bir kelime…
Üstelik hem söyleyene hem de karşınızda-

kine dokunan bir sihir bu çünkü bu kelimenin içinde değerli olduğunuzu hissettiren
önemli bir güç var. Bu ritüellere birini canı
gönülden dinlemek, sosyal ilişkilerde özenli
olmak, affetmek ve geçmişi bırakmaya yönelik bir farkındalık geliştirmekle devam
edebilirsiniz.
6. HANGİ YÖNÜNLE PARLIYORSUN?
İnsanoğlu hem kendini hem de karşısındakini eleştirmeyi çok sever. Egonun belki
de en açığa çıktığı anlardır karşınızdakini eleştirdiğiniz zamanlar. Oysa uzmanlar
kendiniz ve karşınızdaki kişilerin en parlak
özelliklerine odaklanmanın, uzun vadede
kişiler üzerinde daha güçlü etkileri olduğunu belirtiyor.

“Hangi pozisyonda olursanız olun alt
pozisyonunuz ya da üst pozisyonunuzdaki bir
iş arkadaşınıza yardım ettiğinizde bilginin
paylaşımıyla oluşan mutluluğun etkisi pek çok
konuya sirayet ediyor.”

if you spend 10-30 minutes a day helping
someone, you can strengthen your general
well-being while experiencing less sense of
obligation where you are.

7. GET CLOSER
“ don’t have to like my co-workers, I just
respect them “was one of the accepted
discourses of the 90s, but it is now accepted that working with people you remain
together in social environment and making
efforts to get to know them are considered
to be pleasant as well as a condition that
strengthens productivity. Of course, we
can’t choose our co-workers, but when you
get to know them a little closer, you can
see that your ability to empathize with that
person grows stronger, you become more
tolerant and, in fact, more loving. In a nutshell, giving time and attention to qualified
social relationships strengthens our bonds,
while all of the behaviors that contribute to
the people, we are in relationships increase
our self-happiness.

3. CHOOSE THE POSITIVE
Although many of us do not agree, many
things that go well or bad in our lives are
in our lives because we chose them. Gently
shifting the mind from negative to positive
experiences and awareness is considered
one of the most effective mind exercises
in this sense. And you reveal a lot of things
that you can be thankful for by staying
in this moment and by awareness. If you
choose to be positive and you know that
your words will be your action, you can
choose happiness with both what you say
and what you do. Would you like to try it?
Let’s go to the office tomorrow in a very
cheerful manner and say “Good Morning” to
everyone with that energy... Even you won’t
believe the result.
4. MAKE HEALTHY LIFE YOUR ROUTINE
You can be sure that many successful
entrepreneurs are following a healthy life
routine. Healthy eating, sports, breathing
exercises and mental relaxation techniques
both take you away from your daily troubles
and make you appreciate your time at work.
It’s almost impossible for an unhealthy body
and its mind to focus on the positive.
5. BE THANKFUL
We cannot always avoid difficult situations
in life, problems arise spontaneously and
many of them occur out of our control. But
we have a serious impact on how we react
to that situation. One of the most important
routines that add happiness to daily life
is thanking, which we can forget most of
the time. Yet “thank you” is a very magical
sentence… Moreover, it is a magic that
touches both the person who tells it and the
other person, because there is an important
power in this sentence that makes you feel
precious. You can continue these rituals by
listening someone wholeheartedly, being
attentive in social relationships, developing
an awareness of forgiveness and letting go
of the past.
6. WHAT MAKES YOU SHINE?
Human beings love to criticize both themselves and others. It’s probably the most
ego-revealing moment when you criticize
the other person. However, experts say that
focusing on the brightest features of both

8 YEŞİLOVA CANLI

yours and your counterparts has stronger
impacts on individuals over the long term.

7. YAKINLAŞIN
“İş yerindeki arkadaşlarımı sevmek zorunda değilim, sadece saygı duyarım”
söylemleri 90’lı yılların kabul edilmiş
kalıplarından biriydi. Oysa artık sosyal
ortamlarda da bir arada olduğunuz, tanımak için çaba sarf ettiğiniz insanlarla
çalışmanın hem çok daha keyifli hem de
verimliliği kuvvetlendiren bir durum olduğu kabul ediliyor. Elbette iş arkadaşlarımızı seçemiyoruz ama biraz yakından
tanıdığınızda o kişiye karşı empati yeteneğinizin güçlendiğini, daha toleranslı
ve aslında daha sevgi dolu olduğunuzu
görebilirsiniz. Özetle nitelikli sosyal ilişkilere vakit ve özen göstermek bağlarımızı güçlendirirken ilişkide olduğumuz
insanlara da katkıda bulunan davranışların hepsi öz mutluluğumuzu artırıyor.
8. İDEALLER SİZİ SIKIŞTIRMASIN
Mutluluğun önündeki en zorlu engellerden biri sürekli mutluluk ve iyi hissetme
beklentisidir. Çağımızın belki de en zorlayıcı koşullanmalarından biri üstelik.

Her zaman iyi hissetmeyi beklemek çok
yanıltıcı bir ideal, çünkü hayatın içinde
başarısızlık, yoksunluk, çatışma, kayıp ve
sorunlar daima olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapsak da nasıl gideceğine,
sonuçlanacağına dair bir kontrolümüz
yok ve diğer yanda hayatta değiştiremeyeceğimiz gerçekler var.
Bir durumu istemediğimiz halde o durum gerçekleşiyorsa kabul etmek, hayatın içinde halen olumlu neler var, dikkati
bu yöne çevirmek daha iyi bir seçim olacaktır. Hayat olumlu ve olumsuz olarak
adlandırdığımız olaylar arasındaki bir
akıştan ibaret ve kendinize hata yapma
hakkı tanıdığınızda, ideal ile gerçeklik
arasındaki farkı azalttığınızda hayal kırıklığı yaşama ihtimaliniz azalırken hatanın da size neler öğretebildiğini deneyimleyebilirsiniz. Mutluluğu kovaladıkça
değil, kabul ettikçe şükrettikçe, şefkat
duydukça ve paylaştıkça buluyoruz. Andaki iyilere odaklanmayı öğrendikçe sizler de mutluluğu pekiştireceksiniz. Denemeye değer ne dersiniz?

8. DON’T LET IDEALS OVERWHELM YOU
One of the most challenging obstacles to
reach happiness is the constant expectation
of happiness and well-being. It’s perhaps
one of the most compelling conditioning
of our time. It’s very misleading ideal to
always expect to feel good, because there
will always be failure, deprivation, conflict,
loss and problems in our lives. Even though
we do our best, we don’t have any control
over how things will go or end up and there
are some realities that we can’t change in
life. It is a better choice to accept a situation
even if we do not want it to happen, search
for the positive and switch our attention to
this direction. Life is a flow between positive
and negative events and when you give
yourself the right to make mistakes, you can
experience what that fault has taught you
while the possibility of experiencing frustration decrease as you reduce the difference
between ideal and reality. We find happiness not by chasing it but being grateful,
compassionate and sharing the happiness.
As you learn to focus on the good at the moment you live, you will reinforce happiness.
Would you live to give it a try?

“Mutluluğu
kovaladıkça değil,
kabul ettikçe
ve paylaştıkça
buluruz.”
YEŞİLOVA CANLI
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DİR?
İŞ YERİNDE MUTLULUK NE
#İnsanlarla kuvvetli bağ kuruyorsan mutlusundur.
are happy.
#If you are building strong bonds with people, you m Executive Assistant
Kübra Konya / Can Alüminyum Yönetici Asistanı

- Can Aluminu

#İşe her gün isteyerek gidiyorsan mutlusundur.happy.
#If you go to work every day willingly, you are - Can Aluminum Industrial Design Specialist
Pelin Sezgin/ Can Alüminyum Endüstriyel Tasarım

Uzmanı

“Yeşilova Holding
çalışanlarına ‘iş
yerinde mutluluk
nedir?’ diye
sorduk.”

alabildiğin yerde mutlusundur.
#Baskının olmadığı, yaptığın işle ilgili sorumluluk
take responsibility for what you do, you are happy.
#Where there’s no pressure and where you can
Manager
Yusuf Tekin / Yeşilova Holding Bütçe Kontrol Yönetici

si - Yeşilova Holding Budget Control

yerde mutlusundur.
#Takdir gördüğün, kendini değerli hissettiğinyou are appreciated.
#You are happy where you feel valuable and
Holding Financial Specialist
Murat Kutluer / Yeşilova Holding Finans Uzmanı

- Yeşilova

ve güven ortamında çalışabiliyorsan mutlusundur. ment.
#Doğru iletişim kurabildiğin insanlarla, huzurlu
can communicate with in a safe and peaceful environ
#You are happy if you can work with people you
HR Manager
Nuray Çiçek / Canel Otomotiv İK Yöneticisi - Canel

Automotive

mutlusundur.
anlayıp, karşı tarafa da anlatmadan anlaşıldığında
#Anlaşılmaktır bence, yaptığın işin ne olduğu
and to be understood without even telling.
doing
are
you
what
tand
unders
tood,
unders
are
#I think you are happy when you
Aluminum Executive Assistant
Birsev Özdel/ Cansan Alüminyum Yönetici Asistanı

- Cansan

n heyecanlı ve istekli olduğunda mutlusundur.to come to work.
#İş yerinde zaman çok hızlı geçtiğinde, işe gelirke
are at work, when you are excited and eager
you
while
fast
so
passes
time
#You are happy when
Süleyman Yalçın / Holiday Inn Bursa City Centre

Sous Chef

ığında ve huzurlu olduğunda mutlusundur. you feel peaceful.
#Güne, amirinin ‘Günaydın’ demesiyle başladyour
supervisor saying, “Good Morning” and
with
day
your
start
you
when
happy
#You are
Ayten Kuru/ Holiday Inn Bursa City Centre Meydan

Görevlisi

#Tatil tadında iş arkadaşların var ise mutlusundur.
co-workers reminds
#You are happy when your relationship with your
you holidays.
Trade Specialist
Ender Yüzakı / Can Alüminyum Dış Ticaret Uzmanı -

Can Aluminum Foreign

ediğin bir
#Gece yatmadan “yarın yine iş var” diye düşünm
ütopyaya sahipsen mutlusundur.
you don’t have to
#You are happy when you have the utopia where
think “I have to work again tomorrow.”

Sınai Mülkiyet Hakları Sorumlusu
Zeynep Gülser Kınalı / Yeşilova Holding Ar-Ge Fikri
cial Property Rights Officer
Yeşilova Group R&D Intellectual Industrial and Commer

firmada, hakettiğinizi
#Kendini sürekli geliştirebileceğin kurumsal birolduğu insanlarla berainandığınız ücretle, iletişiminizin mükemmel
ber çalıştığınızda mutlusundur.
in a corporate company
#You are happy when you work with peoplewith
the people that has
where you can constantly improve yourself you believe you deserve.
excellent communication and earn the salary
Yöneticisi
Mesut Keskiner / Canel Otomotiv Ticari Grup Satış
r
Canel Automotive Commercial Group Sales Manage

nda mutlusundur.
#Tek kelime ile özetlemek gerekirse “Başarı” olduğu
when there is success.”.
#To summarize with a single word “You are happy Automotive Quality Manager
Gökben Özkan Yalta / Canel Otomotiv Kalite Müdürü

- Canel

mutlusundur.
#Sevdiğin işi yaptığında, yaptığın işi sevdiğinde
do, you’re happy.
#When you do what you love and love what you
Yöneticisi
a
Serkan Silooğlu / Canray Ulaşım Üretim ve Planlam
Manager
Canray Transportation Production and Planning

#İş yerinde saate bakmıyorsa
n mutlusundur.
#When you don’t check you
r watch at work, you are hap
py.

Dr. Asım Zeybek / Ar-Ge Yeni

Malzeme Araştırma ve Labo

ratuvar Yöneticisi - R&D New

#Önerilerine değer verildiğ
#You are happy when peo inde mutlusundur.
ple place importance to you
Özhan Demirkapı / Canr
r suggestions.
ay Ulaşım Montaj Operatörü

- Canray Transportation Asse

Materials Research and Labo

ratory Manager

mbly

Operator
#İnsana, fikirlerine ve en
önemlisi yaptığın işlere değ
geçtiğini anlamadığında mut
er veren bir yapı içinde oldu
lusu
ğunda ve çalışırken zamanın
ndur.
#You are happy when you
nasıl
you do not realize how timeare in a structure that values people, their idea
s and most importantly thei
passes while working.
Tuğba Ak / Cansan Alüminyu
r work and when
m Kalit
e Sistem Uzmanı - Cansan

Aluminum Quality Syste

m Specialist
#Doğru, programlı ve kali
teli bir yönetim anlayışıy
arkadaşları ile aynı çatı altın
la aynı zamanda da güler
yüzlü ve takım çalışmasına
#You are happy when you da bulunduğunda mutlusundur.
uyumlu çalışma
are under the same roof
teamwork and with a righ
with a team of co-worke
t,
prog
rs that are friendly and com
ram
med
and
quality management app
Mehmet Mustafaoğlu / Canr
patible with
roac
ay Ulaşım Proje Kalite Oper
h at the same time.
atörü - Canray Transportatio
n Project Quality Operator
#Yüksek motivasyon ve ekip
yüzden olumlu bir paradok ruhunun varlığı ile perspektifinizin harmanla
nmasının hem nedeni hem
s.
#It is both cause and resu
de sonucudur, bu
lt of blending your perspect
paradox.
ive with the high motivat
ion and teamwork spirit, so
Cennet Korkmaz / Canray
it’s a positive
Ulaşım Proje Kalite Mühendi
si - Canray Transportation

#İyi insanlarla iyi işler çıka
#You are happy when you rdığında mutlusundur.
achieve great works with
Ebru Yaman / Can Metal Muh
great people.
asebe Uzmanı - Can Meta

Project Quality Engineer

l Accounting Specialist

#Pazartesi gününün gelm
esinden hüzün değil keyif
#You are happy at work whe
duy
n you feel joy, not sadn duğunda o iş yerinde mutlusundur.
Mine Fidan / Can Metal Teda
rik Zinciri Uzmanı - Can Meta ess, at the arrival of Monday.
l Supply Chain Specialist
#İş arkadaşları ve iş yerinde
ki ortam iyi ve huzurlu
#You are happy when you
ğunda mutlusundur.
r co-workers and the woroldu
Hülya Dübektaş / Can Meta
k environment are good and
l Yüzey İşlem Operatörü peaceful.
Can Metal Surface Finishing
Operator
#İşini severek yaptığında
mut
#You are happy when you lusundur.
do your work willingly.
Ümmühan Ergen / Can Meta
l Genel Hizmet Görevlisi -

Can

Metal General Service Offic
er
#Verdiğin emeğin karşılığı
#You are happy when you nı hakkıyla aldığını bildiğinde mutlusundur.
know that you’ve paid fairl
İbrahim Keçeci / Cansan Alüm
y for your labor.
inyum Güvenlik Görevlisi
- Cansan Aluminum Security

Officer
#Takım çalışması, güler yüzl
ü çalışma arkadaşları, düşü
mutlusundur.
ncelerinizi dinleyen amirler
ve emeğinizin karşılığını
#You are happy when you
aldığında
have teamwork, friendly co-w
for your labor.
orkers, supervisors that valu
e
your ideas and you get the
Gürkan Eylenti / Cansan Alüm
reward
inyum
Talaşlı İmalat Operatör Yard

ımcısı - Cansan Alum

inum Machining Operator
Assistant
#Evde yaşadığın sıcak orta
#You are happy when you mı, çalışma ortamında görüp yaşayabildiğinde mut
can
lusu
exp
ndu
erie
r.
nce
the
war
Mustafa Yörüden / Cansan
Alüminyum Ekstrüzyon Üret m environment of your home in a work env
ironment.
im Mühendisi - Cansan Alum
inum Extru
sion Production Engineer
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ÇİFT VARDİYALI HAYATIN
KAHRAMANLARI: KADINLAR
Heroes of Double-Shifted Lives: WOMEN

Anne, abla, eş, derleyen, toplayan, düzenleyen, ilgilenen, çözüm üreten… Kısaca KADIN!
Yüklenen sorumluluklarının dışına çıkıp ‘İş Hayatı’na adım atarak çift vardiyalı bir hayatı tek başına çekip çeviren
kadınlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Yapılan araştırmalar göz önüne alındığında kadınların iş hayatına
katılmasının ve yönetici olarak görev almasının ülkenin büyüme hızıyla paralel olarak ilerlediğini görüyoruz. Farklı
lokasyonlardaki 8 farklı şirketindeki kadın çalışan sayısıyla pozitif ayrımcılık yapan Yeşilova Holding’i bir de kadın
çalışanlarından dinledik. İş hayatı onlara ne kattı, burada olmak onlar için ne ifade ediyor?
Mother, sister, wife, clearer, organizer, carer, problem server… Shortly WOMAN!
The number of our women, who handle a double shifted life by going further of their responsibilities and stepping into
the “Business Life” is increasing day by day. When we take the researches into account, we observe that women’s
contribution to the business life and working as managers, is parallel with the growth rate of a country. We listened to
the women employees of Yeşilova Group, which demonstrates the value it attaches to the women employees working in
8 subsidiaries in different locations. What did the business life add them, what it means for them to be here?

Yasemin YEŞİLOVA

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

Günümüzde gerek kendi işletmelerimizde gerek farklı sektörlerdeki farklı işletmelerde kadınların birçok alanda önemli roller üstlendiklerini görebiliyoruz. Üretimden üst yönetime kadar
her aşamada kadın çalışanlarımızla güzel işlere imza atıyoruz ve işletmelerimize değer katıyoruz. Belki de zor olan otomotiv sektörü gibi “erkek egemen” olarak tanımlanan sektörlerde kadının varlığının ve başarısının kabul edilmesiydi, ancak bu olumsuz algının kalmadığını
rahatlıkla söyleyebiliriz. Geldiğimiz noktada kadın çalışanlar olarak değer görmenin memnuniyeti ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Canel Otomotiv olarak ana sanayilere görsel kalite beklentisi yüksek olan ürünler üretiyoruz. Bu aşamada da kadınların dikkati ve hassasiyeti
işletmemizin üretim kısmında oldukça önem arz ediyor. Kadın çalışanlarımıza üretimimizde
özellikle yer vermeyi tercih ettiğimiz hatlarımız var. Bugün mavi yaka çalışanlarımızın %15’ini
kadınlarımız oluşturuyor ve işletmemize değer katıyorlar. Aynı şekilde yönetim kısmında da
takım çalışmasının, disiplinli iş takibinin, çözüm odaklı iş yapış şeklinin öneminin bilinci ile kadın mühendislerimiz ve kadın yöneticilerimiz ile işletmemize farklı bakış açıları ve çeşitlilik katıyoruz. Beyaz yaka kadromuzun yaklaşık
%35’ini bu değerler oluşturuyor diyebiliriz. Hem işletmemize hem de çalışanımıza ortak paydada hizmet edecek şekildeki insan kaynakları yönetimimiz sonucu bu oranları daha da yukarıya çekeceğimize dair şüphem yok. İçinde bulunduğumuz sektör oldukça dinamik bir
sektör ve doğal sonucu olarak çalışanlarını da bu tempoya alıştırıyor. Canel Otomotiv’in kadın çalışanları otomotivin yoğun temposuna
rağmen topluma sağladıkları katkının farkında olarak güne motive olmuş şekilde başlıyorlar. Kadın olarak toplumdaki diğer rollerimiz
ile üstlendiğimiz sorumluluklara, bir de iş yerlerindeki rolümüz eklenince bunu başarabilme farkındalığı ayrı bir enerji katıyor insana. Bu
bağlamda özel hayatıma kattıklarının başında motivasyon, hayata disiplinli ve detaycı bakış açısı ve mücadele gücü geliyor.

Nowadays, we can see that women play important roles in many fields both in our own businesses and in different businesses in different sectors. At every stage from production to management, we do beautiful works with our female emp-
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loyees and add value to our businesses. Perhaps, in the past, it was difficult to accept the existence and success of women
in sectors defined as male-dominated, such as the automotive sector, but we can easily say that this perception does not
exist now. As women employees, we continue to work with the satisfaction of being valuable. As Canel Automotive, we
produce products with high visual quality expectations for the main industries. At this stage, the attention and sensitivity of women is very important in the production part of our business. We have some parts that we prefer to include our
female employees in production departments. Today, 15% of our blue-collar employees are women, and they add value
to our business. At the same time, with the awareness of the importance of the teamwork, disciplined work follow-up,
working solution-oriented in the management part, we add different perspectives and diversity to our business with our
female engineers and female managers. Approximately 35% of our white-collar employees are women in our companies. I
have no doubt that we will increase these rates further as a result of our human resources management, which will serve
both our business and our employees in a common ground. The sector we are in is a very dynamic sector, and as a result
of this, our employees have to keep pace to this tempo. Women’s employees of Canel Otomotiv start the day motivated by
being aware of their contribution to society despite the intense pace of the automotive. Besides the responsibilities and
roles that we undertake as women both in our society and in our workplaces, awareness of being able to achieve this gives
great energy to us. As a result, this pace adds motivation, discipline, detailed perspective in life and strength of struggle
to my private life.

Çiğdem KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı Asistanı / Chairman Assistant

Son 13 yılı Yeşilova Holding’te olmak üzere 20 yıldır iş hayatının içindeyim. Özellikle Yönetim Kurulu Başkanı’nı asiste etmek aslında bana tüm hayatımı bu disiplinle organize
etmem konusunda özel bir etkide bulundu, bugün pek çok konuyla ilgili B planımın hazır
oluşu görevimin bana kattığı özelliklerin çok ufak bir bölümü. Bulunduğum ortam bana
kendimi geliştirmemle ve hayatımın her alanına değer katmamla ilgili yol gösterdi. Diğer
yandan kadınların hassas ve sorumlu yapılarının, empati kurma yetilerinin ve olaylara
farklı bakış açılarıyla yaklaşmalarının iş hayatındaki büyük bir açığı kapattığını düşünüyorum.

I have been in business life for 20 years, the last 13 of which is at Yeşilova Group. Especially
assisting the Chairman of the Board has actually had a special effect on me organizing my
entire life with this discipline. Today, my B plan on many subjects is a very small part of what
my position helped me accomplish. The environment I am in has led me to improve myself
and add value to every aspect of my life. On the other hand, I think that the sensitive and
responsible structures of women, their empathy skills and their approach to events from
different perspectives close a huge gap in business life.

Melike ARSLAN
Can Alüminyum Dış Ticaret Satış Destek Sorumlusu / Can Aluminium Export Support Responsible

4,5 yıldır iş hayatındayım, son 3 yıldır da Can Alüminyum’da çalışıyorum. Biz bir satış firmasıyız ve erkek ağırlıklı bir sektörde çalışıyoruz. Bu dinamik ruhun içinde bulunmak bana
kendimi daha heyecanlı hissettiriyor. Çalışan bir kadın öncelikle kişisel özgürlüğünü eline
alıyor, eşine, ailesine destekte bulunabiliyor, kendini daha hızlı şekilde geliştirebilme imkanını yakalıyor. Tüm bunların yanı sıra çalışan kadının aktif iş hayatından dolayı daha dinç ve
genç kaldığına inanıyorum.

I have been in the business life for 4,5 years and working in Can Aluminum for the last 3
years. We are a sales company and most of the people in the sector are men. It makes me
feel more important to be in this dynamic spirit. A working woman gains her personal
freedom, supports her husband and family and has the chance to improve herself quickly.
Besides all of these, I believe that the working women are goes more dynamic and younger
because of the active business life.
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Yasemin AKKAN

Evrim AKDAĞ

Can Alüminyum Levha Bölümü Satış Uzmanı / Can Aluminium Sales Specialist - Sheet and Coil

Cansan Alüminyum Yurtdışı Müşteri Temsilcisi / Cansan Aluminium Export Sales Representative

Yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir çalışıyorum. Görünüşte metal sektöründe kadın olmak
zor, herkes karşısındakini erkek bekliyor. Fakat bu zorlulukları iş arkadaşlarımızın destekleri ile çok kolay aşabiliyoruz. İş hayatında kadın erkek ayrımı gözettiğim bir şey değil, sonuçta kadın olmanın artıları da var eksileri de… Örneğin, her sabah erken kalkıp,
hazırlanıp gidebileceğiniz bir işiniz var, planlı programlı olmanız günlük hayatınızın da
pozitif ilerlemesine yol açıyor. Ekonomik özgürlüğünüzü kazanarak, dilediğiniz şekilde
yaşama lüksüne sahipsiniz.

14 senedir aktif olarak iş hayatında çalışıyorum. Kadınlara hedeflerini gerçekleştirmelerine fırsat tanıyan ve becerilerini parlatan bir kurumun çatısında yer almak, kadın
olarak bunun bir parçası olmak oldukça gurur verici bir duygu. İş hayatında olmak,
her şeyden önce çağdaş yaşam biçimini uyguluyor olmak ve ekonomik özgürlüğümüzü kazanmanın avantajlarını özel hayatlarımızda gerçekleştiriyor olmamız, bizi sosyo-psikolojik olarak çok daha güçlü bir statüye yerleştiriyor. İşimizi yapma noktasında,
üretkenliğin yanında, özel yaşamımıza yansıyan olumlu yönleri ile dünyayı ve güncel
sorunları takip edip, topluma ve ailelerimize karşı çok daha duyarlı ve faydalı bireyler
haline geliyoruz.

I have been working for 20 years approximately. Seemingly, it is hard to be a woman in
the metal sector, people expect men to come across. But we can easily overcome these
difficulties with the support of our colleagues. Gender discrimination is not something
i care about in business life, all in all being a woman has pros and cons. For example,
you have a job that you can get set ad go every day early in the morning. Being planned
makes way to your daily life to be positive. You have luxury to gain your economic freedom and live as you wish.

I have been actively working in the business life for 14 years. Being a part of a corporation, which makes way to its employees to fulfil their objectives and shines them out,
is proud. Being in the business life, having a modern way of living, taking advantage of
our economic freedom in our private lives, put us in a stronger status socio-psychologically. Besides, by doing our jobs, we follow the world and current problems thanks to its
positive sides influencing our private lives and become more consistent and helpful for
our families and the society.

Aynur MUTLU
Holiday Inn Bursa City Centre Çamaşırhane Görevlisi / Holiday Inn Bursa City Centre Laundry Attendant

15 yıldır iş hayatındayım, hizmete girdiği günden beri Holiday Inn Bursa City Centre’dayım. Burada gerçekten çok güzel zamanlar geçirdim, geçirmeye de devam ediyorum.
Holiday Inn Bursa City Centre’da çalışmak gerçekten gurur verici, çok memnunum. İş
hayatında yer alan bir kadın olarak çok stresli bir işim yok, bu yüzden evime stres hiç
götürmüyorum hatta daha pozitif yaklaştığım oluyor bazı olaylara. Bir kadın işinde
mutlu ise bu her yere yansıyor. Çalışmak gerçekten bir kadını oldukça motive ediyor.

I have been in the business life for 4,5 years and working in Can Aluminum for the last 3
years. We are a sales company and most of the people in the sector are men. It makes me
feel more important to be in this dynamic spirit. A working woman gains her personal
freedom, supports her husband and family and has the chance to improve herself quickly. Besides all of these, I believe that the working women are goes more dynamic and
younger because of the active business life.

Nezaket OKUTUCU

Cansan Alüminyum Genel Hizmet Görevlisi / Cansan Aluminum General Duties Employee

12 yıldır Cansan’da çalışmaktayım. Cansan’da kadın bir çalışan olarak çok mutlu ve ayrıcalıklı hissediyorum. Saygı görmek ve kendime güvenmem anlamında bana çok şey kattı.
Çalışmak hem maddi hem de manevi anlamda kendi ayaklarımın üzerinde durabilmeme
yardımcı olurken, yarınlara duyduğum endişemi de ortadan kaldırdı. Artık kendi hayatım
hakkında daha fazla söz sahibiyim, özgüvenim daha yüksek.

I have been working in Cansan for 12 years. As a woman, I feel very happy and privileged
in Cansan. It added me a lot of things by means of being respected and having self-confidence. Working helps me stand on my own legs both material and non-materially,
besides removing my worries for the future. I have more voice in my own life anymore,
my self-confidence is higher.
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Berrin YILMAZ
Cansan Alüminyum Ambalajlama Operatör Yardımcısı / Cansan Aluminium Packaging Operator Assistant

4 yıldır Cansan Alüminyum’da çalışmaktayım. Tüm samimiyetimle; işimi çok severek büyük bir aşkla yapıyorum. Burada çalışmak çok güzel... Çalışma hayatında kadın olmak, ilk
olarak geniş bir çevreye sahip olmanızı sağlıyor. Çalışan bir kadın olmak; benim için zoru
başarmak ve kendi ayakların üzerinde durabilmektir. Bir de hem çalışan bir kadın hem bir
eş hem de bir anne olarak farklı sorumluluklarınız var ve çalışma hayatı içinde yer almanız size tüm sorumluklarınız konusunda zamanınızı daha iyi planlayabilmenizi sağlıyor.

The last 4 years, I have been working Cansan Aluminum. With all my sincerity, I do my
job with a great love. Working here is really nice. Being a woman in the business life,
firstly makes you a well- connected person. Being a working woman, means to succeed
in hard conditions and stand on my own legs. Besides, you have different responsibilities both as a working woman and mother. Being a part of the business life makes you
plan your time for such responsibilities.

Güler TURHAN
Canray Ulaşım Modül Hattı Montaj Operatörü / Canray Transport Modue Line Assembly Operator

2009 yılından beri çalışma hayatındayım. Canray’da kadın çalışan olmak bana sosyalleşme imkanı, iş yapma noktasında da insanlar arasında pozitif diyaloglar kurarak iletişimimi kuvvetlendirmemi sağladı. Tecrübe, özgüven ve toplum içinde saygınlık kazandığımı hissediyorum. Özel hayatımda ise gelecek planlarıma yön vermemi kolaylaştırdı.
Kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum.

I have been working since 2009. As a woman, Canray provided me an environment to
socialize, and to empower my communication by establishing positive dialogues among
the people in terms of my job. I feel that I have reputation, self-confidence and experience. On the other hand, it facilitated me to direct my future plans in my private life. I can
stand on my own legs.
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Sevda KIZILYIL KOCA

Bahar GÜLER ERDEM

Can Metal Proje & Satış Uzmanı / Can Metal Project & Sales Specialist

Canray Ulaşım Proje ve Kalite Yöneticisi / Canray Transport Project & Quality Executive

2012 yılından beri iş hayatındayım. 1 yıldan beri Can Metal’de Satış Uzmanı olarak çalışıyorum.
Can Metal pozitif ayrımcılığın da negatif ayrımcılığın da uygulanmadığı sadece çalışan olarak
değerlendirildiğimiz bir kurum. Bu kurumda çalışan “ben” de; kendi ayakları üzerinde duran,
Cumhuriyet değerlerini devam ettiren bir kadınım. Önceliklerim eşit ve mutlu bir hayatı yaşamak üzerine kurulu. Günün uzun bir kısmı iş yerinde geçtiği için iş hayatındaki mutluluğun
çok önemli olduğunu ve özel hayat ile çalışma hayatının bütünleşik bir yapısının olduğunu,
birinden etkilenince diğer hayatın etkilenmemesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. İş
disiplini ve iş etiği oluşturulmasında cinsiyetin baz kriter alınıp, oluşturduğu etkileri artı, eksi
olarak göstermeye çalışmanın da cinsiyetçi bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum.

5 yıldır iş hayatındayım. Canray’da kadın çalışan olmak keyifli. Bir kere buna çok önem
veren ve her fırsatta kadının iş hayatındaki yerini vurgulayan bir Genel Müdür ile çalışıyoruz. Canray olarak bulunduğumuz sektör nedeniyle estetik beklentilerin ürün fonksiyonelliği ile yarıştığı bir iş yapıyoruz. Ve tartışmasız kadının elinin değdiği her iş, her
yer güzelleşiyor. Çalışma hayatında bir kadın olarak yer almak pembe bir tablo sunmuyor
maalesef. Fakat zorluklarının yanında avantajları da var tabii ki. Son dönemlerde yapılan
birçok yayında artık iş dünyasında analitik zekanın tek başına yeterli olmadığının üzerinde duruluyor. İşte tam bu noktada duygusal zeka devreye giriyor. Kadınların bu konuda
daha başarılı olduğunu düşünüyorum ve bu noktada fark yarattığımıza inanıyorum.

I have been in business since 2012, and I have been working at Can Metal as a Sales Specialist for 1 year. Can Metal is an institution where both positive and negative discrimination
are not applied, and it is an institution that we are only considered as employees. “I”, as
an employee in this institution, am a woman who is self-sufficient and who maintains
the values of the Republic. My priorities are based on an equal and happy life. I think that
happiness in business life is very important since a long part of the day is spent at work
and , private life and working life are integrated. I think it is a gendered approach to try to
show the effects of gender as a plus and minus by taking the basic criteria as a criterion in
creating business discipline and business ethics.

I am in the business life for 5 years. Being a woman employee is joyous in Canray. First
of all, we live with a General Manager who cares and always emphasizes the role of the
woman in business life. Because of the sector we operate, we are carrying out a business,
for which the visual quality is highly important and in which the aesthetic expectations
compete with functionality. There is no doubt that the woman beautifies wherever she
touches. Unfortunately, being a woman is not all lavender and roses in business life.
However, there are advantages, too. In lots of recent publishing, it is highlighted that
analytic intelligence is not merely enough in business life anymore. At this very point,
emotional intelligence steps in. I think that the women are more successful in this, and
we create the difference in this aspect.

Sema GÜLER
Hamide BATTAL
Can Metal Yüzey İşlem Operatörü / Can Metal Surface Finishing Operator

12 yıldan bu yana çalışıyorum. 4,5 yıldır Can Metal’deyim ve çok mutluyum. Can Metal’de
çalışmaktan onur duyuyorum. Burada kendi ayaklarımın üstünde durabiliyorum. Daha
önce gıda sektöründe çalışıyordum, ağır sanayide çalışmayı çok istiyordum, kendimi daha
rahat ifade edebildiğim yer burası oldu. Bakmakla yükümlü olduğum iki tane çocuğum
var, anneyim, babayım, evin reisiyim, iş kadınıyım. Bu bana gurur veriyor, kendimi çok
güçlü hissediyorum. Çalışmayı ve çalışma arkadaşlarımı seviyorum.

I have been working for 12 years. I am in Can Metal for the last 4.5 years and I am very
happy. I am proud of working for Can Metal. I can stan on my own legs here. I used to
work in the food sector, and I wished to work in the heavy industry a lot. Her has been a
place where I can express myself better. I have two kids that I have to take care of. I am
a mother, a father, the head of the household and businesswoman. It makes me proud; I
feel so powerful. I love working and my colleagues.

Canel Otomotiv Ticari Grup Üretim Planlama Uzmanı /
Canel Automotive Commercial Group Production Planning Specialist

13 yıldır iş hayatındayım, 8 yıldır da Canel Otomotiv’de çalışıyorum. Canel’e ilk başladığımda tek kadındım, çekinerek fabrikadan içeri girdiğim oluyordu. Daha sonra kadın çalışana
ilişkin bir düzenleme yapılarak işe alımlar gerçekleştirildi. Kendi ayakları üzerinde durabilen, ekonomik özgürlüğünü eline almış bir kadın çalışan olarak daha disiplinli bir hayata
sahibim. Geleceğe ve kendinize yatırım yapıyorsunuz, iş hayatında olmak kadının kendine
güvenini artırıyor, bu kapsamda da emekli olana kadar çalışmayı hedefliyorum.

I have been in the business life for 13 years and for the last 8 years, I work in Canel Automotive. I was the only woman when I first started in Canel, I used to hesitate getting inside the
factory. Then some regulations made on woman workers and employments began. I have a
more disciplined wife as a woman who can stand on her own legs and who gained her economic freedom. You invest for yourself and the future, being in the business life increases
the women’s self-confidence. In this respect, I aim to keep working until I am retired.

Neslihan SEVİNÇ
Cansan Alüminyum İnsan Kaynakları Uzmanı / Cansan Aluminium Human Resources Specialist

Bilge BULUT
Canel Otomotiv Üretim Operatörü / Canel Automotive Production Operator

Yaklaşık 15 yıldır çalışıyorum. Canel Otomotiv’de çalışmak gerçekten çok güzel. Vardiyasız
sistemde işleyen bir fabrika olması kadın çalışan olarak bizleri çok rahatlatıyor. Yetkililerimiz ve müdürlerimiz çok anlayışlı. Bir kadın olarak iş hayatında olmak, ekonomik anlamda
daha rahat hareket etmemi sağlıyor, geleceğimi daha rahat ve güvenle planlayabiliyorum.

I have been working approximately for 15 years. Working in Canel Automotive is really
nice. Being a factory that runs without a shift system, facilitates us as women. Our directors and managers are so sympathetic. Being in the working life as a woman, makes me
move more comfortably, I can plan my future easier and securely.

16 YEŞİLOVA CANLI

Yaklaşık 3 yıldır Cansan’da olmak üzere toplamda 7 yıldır iş hayatındayım. Cansan’da kadın
– erkek rol dağılımına yönelik algıların, kadının iş gücüne katılımı ve istihdamda kalmasını
destekleyen bir yönetim anlayışı mevcut. Çalışma yaşamı, bir yandan kadının üretkenliğini,
toplumsal saygınlığını ve özgüvenini arttırırken bir yandan da ekonomik özgürlüğünü beraberinde getiriyor.

I have been in the business life for 7 years, of which approximately 3 years are in Cansan.
In Cansan, there is a management which supports the women contribution to labour
force and their continuity in employment, by being aware of the male-female roles. As my
duty requires, I will continue to support with all my strength to ensure that women find
the value they deserve and have sustainability in business life. Business life increases the
productivity, social respectability and self-confidence of the woman, besides providing her
an economic freedom.
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ÖZEL HABER / SPECIAL NEWS

Fidan KARASOY

Aslıhan YÜCE

Holiday Inn Bursa City Centre Executive Housekeeper

Canel Otomotiv Tedarikçi Geliştirme ve Giriş Kalite Yöneticisi /
Canel Automotive Supplier Development and Receiving Inspection Executive

19 yıldır iş hayatındayım, bunun 15 yılını otelcilik sektöründe geçirdim. Holiday Inn Bursa
City Centre’da da 3. yılımdayım. Burada kadın çalışan sayımız ağırlıkta aktif olarak görev
alıyoruz ve gerçekten burada çalışmak çok büyük bir ayrıcalık... İş hayatının olmazsa olmazı; kadın. Bir kadın olarak da iş hayatında yer almanız sizi özel hayatınızda daha planlı
ve programlı bir yaşantıya sevk ediyor. Ayrıca bir kadının ekonomik özgürlüğünü eline
alması büyük önem taşıyor.

20 yıldır iş hayatındayım, yaklaşık 9 aydır da Canel Otomotiv bünyesinde çalışıyorum. Demokratik, çağdaş insanların yönettiği bir fabrikada çalışıyoruz. En alt kademeden en üst
kademeye kadar kadının elinin değdiği bir fabrika burası. İşe, işleyişine ve çalışanlarına
olumlu yönde yansıması var. Ben de çalışan bir anne çocuğu olarak kadının iş hayatındaki
yerini çok önemsiyorum. Dezavantajları tabii ki oluyor, anne özlemi mesela… Ama annemin çalışıyor olmasının çok büyük katkısını da gördüm. Kendi hayatıma dönüp baktığımda üniversiteden sonra çalışmamak sadece tüketici olmak gibi bir seçeneğim olmadı. Üniversitedeyken öğrencilere özel matematik dersi vererek iş hayatına atıldım, okulum biter
bitmez de mesleğim doğrultusunda çalışmaya başladım. Anne de olduğum için, annemin
çalıştığı zamanlarındaki dezavantajları oğlum biraz yaşıyor olabilir. Annemin bende yaptıklarını ben de oğlumda uygulamaya çalışıyorum. Daha çağdaş, destek olan, yönlendiren
bir anne olarak ona daha iyi bir gelecek sunmaya çalışıyorum.

I have been in the business life for 19 years and I had the 15 years of it in lodging industry. This is my third year in Holiday Inn Bursa City Centre. Here, the number of the
women employees outnumber the men, we are so active and it is really a great privilege
to work here. Woman is an absolute must of the business life. As a woman, to participate
the business life urges you to be more planned in your private life. Besides, it has a great
importance for a woman to gain her economic freedom.

I have been in the business life for 20 years, and I am working in Canel Automotive for
about 9 months. We work in a factory which is directed by modern and democratic people. Here is a factory, to which there is a touch of lady from the bottom to the top level.
This has a positive reflection the work, its functioning and the employees. I emphasize
the role of the woman in working life as a daughter of a working mother. Of course, it
had disadvantages, like missing your mother. However, I had a lot of positive effects of
having a working mother. When I have a look at my own life, I did to have a chance to
not working but only consuming after the university. I began giving math classes to the
student when I was a university student, and I started to work in the direction of my
occasion after the graduation. Since I am also a mother, my son would be having such
problems. I try to do the things that my mother did for me, to my son. I try to provide a
better future by directing him as a more supportive and modern mother.

Birsen GÜLER
Canel Otomotiv Üretim Operatörü / Canel Automotive Production Operator

Yaklaşık 15 yıldır çalışıyorum. Daha önce Canel Otomotiv gibi bir ortamda çalışmadım.
Burada çok başarılı arkadaşlarımız var, yöneticilerimizle çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Birbirimize her zaman destek oluyoruz. Burada olmaktan çok memnunum.
Çocuklarımı büyütene kadar çalışmamıştım, iş hayatına başladıktan sonra özgüvenim
arttı, daha mutlu hissediyorum, çalıştıkça ekonomik özgürlüğünüzü eline alabiliyorsunuz ve ‘Ben’ diyebiliyorsunuz.

I have been working approximately for 15 years and I never worked in an environment
like Canel Automotive before. We have successful friends here, we work in harmony with
our managers. We always support each other. I am so pleased to be here. I did not work
until I grow my kids. My self-confidence has increased after I started working, I feel happier. You can gain your economic freedom and say “ Me”.

Ceren GENÇDOĞMUŞ
Yeşilova Holding İnsan Kaynakları Sorumlusu / Yeşilova Group Human Resources Responsible

Yaklaşık 4 yıldır iş hayatının içindeyim. Son 1 yıldır da Yeşilova Holding bünyesinde çalışıyorum. Kurumumuz toplumsal cinsiyet eşitliliğine samimiyetle sahip çıkan şirketlerden biri.
Çalışma yaşamında kadınlara duyulan güven ve inancın erkeklere oranla daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Kadınların iş hayatındaki enerjisi, detaycılığı, titizliği, iş takibi ve verilen
sözleri yerine getirme konularındaki hassasiyetleri, birçok işi aynı anda düşünüp organize
etme harekete geçebilme becerileri ve yüksek sorumluluk duygusu ile farklılaştığını düşünüyorum.

I have been in this business for 4 years, and I have been working for Yeşilova Group for
the last one year. Our company is one of the companies that sincerely supports gender
equality. The most important thing is that our company considers any kind of difference
as a prosperity and care about every single woman in the company. I can even go further
and say that Yeşilova puts women individuals before men, without a doubt. I think the
energy, the focus on every single detail, fussiness, work follow-up, reliability, multifunctional capabilities and high sense of responsibility of business of women differentiate
them .
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Seden VAR
Cansan Alüminyum ISG ve Çevre Mühendisi / Cansan Aluminium Occupational Health&Safety and Environmental Engineer

Öğrencilik döneminde çalışma hayatına atıldım, 2003 yılından bu yana da çalışma hayatı içerisindeyim. İşim gereği çalışanlarla sürekli iletişim halinde olmam gerekiyor. Bu
da farklı insanlarla bir arada çalışmam anlamına geliyor. Çalışma arkadaşlarımla her
zaman ortak bir nokta bulabiliyoruz, önemli olan da bu zaten. Şirketimiz, yönetimimiz
ve çalışanlarımız ‘İş Güvenliği’ süreçlerine önem veriyor, bu süreçle ilgili çalışmalarını
sürdüren bir kadın olarak karşı bir dirençle karşılaşmadığım için, kendimi şanslı hissediyorum. Yetenekleri ve bilgisi dahilinde bence herkes her işi yapabilir. Babam teknisyendi. İki erkek kardeşim olmasına rağmen babamın yardımcısı hep bendim. Beraber
havya ile lehim de yapmışızdır ya da matkapla bir yerleri de delmişizdir. Ancak şunu
söyleyebilirim, çalışma hayatımız farklı bakış açıları geliştirmemizi sağlıyor, bizleri
olgunlaştırıyor, bu da şüphesiz iş dışındaki sosyal yaşantımıza ve iletişim biçimimize
olumlu katkı sağlıyor.

I joined the working life when I was a student, I have been here since 2003. As my job
requires, I should continuously be in connection with the employees. This means that
I shall work together with different people. We can always find a common ground with
my colleagues, which is essentially important. I should stat our company, managers
and employees care about “Occupational Safety”, I am having no resistance as a woman
working in this area. I feel lucky. I think everybody can do job within their skills and
knowledge. My father was a technician and I was his assistant despite my two brothers.
We brazed with soldering iron or drilled pieces with an electric drill. I can say that our
business life helps us to develop different point of views and makes us more mature,
which contribute to our social lives and ways of communication.
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İNSAN KAYNAKLARI GÜNCEL / HUMAN RESOURCES TO-DAY

AİDİYET ÇALIŞANA
GÜVENLE BAŞLIYOR
SENSE OF BELONGING STARTS WITH
RELYING ON THE EMPLOYEE
İş dünyasında çok yönlü rekabetin en önemli ayaklarından biri de kariyer
yönetiminde yaşanıyor. İK profesyonelleri yeni yetenekleri keşfederek
kuruma çekerken hem yeni gelenlerin hem de kurumdaki yeteneklerin
kendilerini kuruma ait hissetmesini önemli buluyor.
While the HR staff are discovering the new talents and fetching them to the
Corporation, they deem it more significant than all other variables that not
only the newcomers but also the existing employees feel themselves belong
to the community.
Elif ALTINTAŞ ÖZATA
Cansan Alüminyum İnsan Kaynakları Yöneticisi
Cansan Aluminium Human Resources Executive

T

abiatımız gereği yaşamımızın
her alanında aidiyet olmazsa
olmaz bir öneme sahip. Benimsenmeyen ve güven duygusunu hissedemeyen hiçbir canlı aidiyet
duygusu geliştiremiyor. İş hayatında da
ben olmanın ötesinde biz olabilmeyi başaran çalışanlar iki yönden beslenerek aidiyet hissetmeye başlıyor.
İŞ HAYATINDA MİKRO YÖNETİM,
BUGÜNE UYMUYOR
Yapılan araştırmalara göre çalışan üzerinde
kontrol oluşturan bir yönetim anlayışı, çalışanların motivasyonunu ve başarısını olumsuz biçimde etkiliyor. Yeni nesil çalışan,
güven ilişkileri içerisinde özgünlüğünü kullanarak daha başarılı işler ortaya koymayı ve
mesleki tatmin sağlamayı, takdir görmeyi
istiyor. Yapılan hatalara yönelik mikro yönetim anlayışının negatif yöndeki tavrı, topyekün mutsuz bir organizasyon kültürünün
oluşmasına sebep oluyor. Organizasyondaki genel hava bu şekildeyse bu durum hem
paralel düzeyde iki çalışan arasında hem de
yönetici ve çalışan arasında yaşanabiliyor.

“Ekip bir mozaiktir ve
şüphesiz mozaiğin her parçası
kendine has güzelliktedir.
Öyleyse her çalışanın
kuruma sağlayacağı katkı da
bambaşka güzelliktedir. ”
20 YEŞİLOVA CANLI

By our nature, belonging is crucial
in every aspect of our lives. No living
creature is able to develop a sense of
belonging without being embraced and
trusted. The employees that manage to
become “us” rather than “me”, start to
feel a sense of belonging by being fed
from both sides.
MICRO-MANAGEMENT IN BUSINESS
LIFE DOES NOT FIT INTO TODAY
According to the research, a management approach that adopts control over the employees, affects their
motivation and performance negatively. The new generation employee
wants to have occupational satisfaction, be appreciated and put down
successful works by using the trust
relationships. The negative attitude
of the micro-management approach
against the mistakes, leads to a totally
unhappy organizational culture. If the
overall atmosphere in the organization
is in this way, this negativeness can
be seen not only between two equal
level personnel, but also between the
manager and employee. The employee,
whose mobility is restricted and who is
convinced that he/she is unsuccessful,
encounters a “learned helplessness”.
Beyond any doubt, it has a significant
role in the professional life that the
employees feel a belonging to their
corporation, regardless of their role
and realm of initiative.
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“Bir organizasyonda
aidiyet duygusunu
besleyen en önemli
aktörlerin arasında lider,
diğer takım üyeleri ve
o kurumun kültürü yer
alır.”

Elif ALTINTAŞ ÖZATA

Cansan Alüminyum İnsan Kaynakları Yöneticisi / Cansan Aluminium Human Resources Executive

Hareket kabiliyeti kısıtlanan ve başarısız
olduğuna ikna olan çalışanda, bir “öğrenilmiş çaresizlik” durumu oluşuyor. Şüphesiz profesyonel hayat içerisinde de rolü
ve inisiyatif alanı hangi düzeyde olursa
olsun, çalışanın şirketine karşı aidiyet
duygusu hissetmesi önem arz ediyor.
Bir organizasyonda aidiyet duygusunu
besleyen en önemli aktörlerin arasında
ise lider, diğer takım üyeleri ve o kurumun kültürü yer alıyor. Modern hayatın
ve endüstri yaşamının stresi üzerine sürekli kontrol altında tutulan, her süreci
adım adım gözlenen ve üzerine de takdir
görmeyen çalışanın yaşadığı tedirginlik; çalışanda kronik ve yönetimi zor bir
kaygı durumunun ortaya çıkmasını sağlıyor. Kaygının beynin sağlıklı çalışma-

sıyla ilgili olarak yarattığı olumsuz etkenler uzmanlar tarafından ortaya koyulmaya
başlandı. En basit sonucuyla kaygılı insan
sağlıklı düşünemiyor, dikkatini toplayamıyor ve var olan enerjisi ile de sadece verilen
talimatı yerine getirmeye ve hata yapmamaya odaklanıyor. Bu durum da maalesef
fikir üretmeyen, inisiyatif almaktan korkan, robotlaşan, savunma mekanizmaları
geliştiren, hep mazeretleri ve “ama” ları
olan tipik ve tekdüze bir çalışan profili yaratıyor.
Steve Jobs: “Zeki insanları işe alıp onlara
ne yapmaları gerektiğini söylemek bana
mantıklı gelmiyor, biz zeki insanları işe alırız ki onlar bize ne yapacağımızı söylesin”
diyerek, çalışanların özgünlüklerinden ve
yeteneklerinden faydalanmanın ne kadar
yerinde olduğuna dikkat çekiyor. Kişilerin
uzmanlık alanlarıyla ilgili yeteneklerini ortaya koymalarına fırsat vermek ve bu alanda onlara konfor alanı oluşturmak yapabileceklerinin üstüne çıkmaları konusunda
da destekleyici bir role sahip.
Bir şirketin kadrolu bahçıvanı bahçede gülleri budarken; şirketin üst düzey yabancı
yöneticisi bir süre onu izler ve neden sonra
yanına giderek yetersiz Türkçesi ile gülleri yanlış budadığını söyler ve aslında nasıl
yapması gerektiğiyle ilgili talimat vermeye
çalışır. Üstelik yapılması istenen yöntem
yanlıştır. Yaşlı bahçıvan sakin ve saygılı bir
şekilde dinler, değerlendirir ancak kanaati,
duruşu bellidir. “Bu benim işim, sen kendi
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Among the most important factors
that affect the sense of belonging,
there comes the leader, the other team
members and the group culture. The
uneasiness that the employees who are
not appreciated, whose any processes are closely observed and who are
under the stress of the modern and
industrial life, face a chronic state of
anxiety which is hard to manage. The
negative effects that anxiety creates
related to the healthy working of the
brain are recently being revealed by
the experts. Basically, the anxious
human being cannot think clearly or
direct their attention, they only focus
on making no mistakes and doing what
is said with their low level of energy.
Unfortunately, this situation makes
way to a typic, monotone and inhuman employee profile who is unable to
produce ideas and take initiative; who
always develop defense mechanisms,
who alleges excuses and “but” s.

işini en iyi şekilde yaparsın ama bu da benim işim” der ve müsaade ister. Yönetici
yaşlı bahçıvanın duruşundan çok etkilenir. Bu hikaye o iş yerinde insanların uzmanlık alanlarıyla ilgili birbirlerine saygı duymalarının güzel bir örneği olarak
uzun dönem konuşulur.

Steve Jobs emphasizes how right it is
to make use of employees’ uniqueness
and talents by his following words: “
I do not think it is logical to tell what
they have to do to the clever people,
we employ them so that they shall tell
us what to do.” Providing opportunities
to show their abilities in their professions and providing them comfort,
have a supportive role in enabling the
employees to go beyond themselves

Bir süreçle ilgili sorumluluk aldığında
hatası ve sevabıyla sonucun arkasında
durabilecek cesaret ve iradede bir çalışan
profili, ancak güven ortamının olduğu,
ekip arkadaşları ve lideri tarafından benimsendiği bir organizasyonda özgünlüğünü de koruyarak aidiyet geliştirebiliyor. Kabul görmüş, ait hisseden çalışan,
üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine
getirmeye çalışıyor. Bunun en doğal sonucu olarak da; böyle çalışanların var olduğu organizasyonlar çok başarılı oluyor
ve güzel işlere imza atıyor.

While the gardener of a company is
pruning the roses, one of the high-level, foreign managers watches him for
some time and then he approaches. He
says with an insufficient voice that he
was pruning wrong and tries to give
instructions on how to do it properly.
Besides, the manager is wrong. The
old gardener listens silently, evaluates
what is said but his opinion is still.
“This is my job; you can do yours in
the best way, but this is mine.” he replies and asks for permission to leave.
The manager becomes so attracted by
the way that the gardener behaves.
This story is told for a long time in
that company as a good example of
respecting each other’s profession.
The betterment of the jobs in a
company requires granting authority
without hesitation, questioning the

Bir şirkette süreçlerin iyileşmesi; korkmadan yetki vermeyi, süreci birlikte değerlendirmeyi, hataya izin vermeyi, kök
nedeni birlikte sorgulamayı, yargılamadan çözümü birlikte bulmayı kısacası
ne seviyede çalışan olursak olalım etkin
katılım sağlamayı hedefleyerek gerçekleşebiliyor. Kişisel ve kurumsal gelişim
döngüsü ancak bu şekilde sağlanabiliyor.
Ancak kimliğini ve kişiliğini işletme kapısında bırakmayan bir çalışan, doğru ve
kaliteli işlere imza atabiliyor uzmanlığını
ortaya koyabiliyor, kendisine güven duyulan çalışan inisiyatif alabiliyor, hatalarından ders çıkarıyor, proaktif bir yaklaşım sergileyebiliyor.

Steve Jobs: “Zeki insanları
işe alıp onlara ne yapmaları
gerektiğini söylemek bana
mantıklı gelmiyor, biz
zeki insanları işe alırız ki
onlar bize ne yapacağımızı
söylesin.”

root cause and evaluating the process
together, allowing to make mistakes
and finding the solution in company
without making judgements. Shortly, it
is about making an effective contribution regardless of the level we occupy.
Personal and institutional improvement cycle is only achieved by so.
Only the employees who do not leave
their personalities and identities at
the gate of the company can carry out
successful jobs; the trusted employees
can take responsibilities, learn from
their mistakes and perform a proactive
approach.
The employees who can dare to
embrace the results with their rights
and wrongs when they are a given a
responsibility, can develop a sense of
belonging by preserving their uniqueness in environments where there is
trust and when they are adopted by
their friends and leaders. The employees that are embraced and who feel a
belonging, try to carry out their duties
in the best way. As a natural result of
this, the organizations with such employees become very successful and put
down great jobs.
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ÜRETİM SÜREÇLERİNİN
DİNAMİZMİ SÜRÜYOR
THE DYNAMISM OF PRODUCTION
PROCESSES SUSTAIN

Çağımızın artan rekabet koşulları işletmelerin üretim süreçlerini
daha da güçlendirmesini sağlıyor. Bu zorunluluk üretimde
rakiplerimize göre fark yaratma ve üretim süreçlerini müşteri
isteklerine uygun hale getirmemizi de sağlıyor.
The increasing competitive conditions of our age the production
processes of the enterprises more powerful. This necessity ensures us
to make difference among our rivals and render our production process
compatible with the expectations of our customers.

Hakan AYHAN

Canray Ulaşım Üretim Müdürü - Canray Transport Production Manager

C

anray Ulaşım’da üretim yönetimi, işletmemizin elinde bulunan malzeme
ve insan gücü kaynaklarını kullanarak istenilen kalitede ve zamanda, optimize edilmiş maliyetlerle üreterek müşteri
memnuniyetini sağlama üzerine kurgulanmıştır.
İçinde bulunduğumuz ağır rekabet koşulları ve müşteri beklentilerinin artması bizlerin de bu üretim süreçlerimizi geliştirmemizi ve daha dinamik hale getirmemizi
sağlamıştır. Bu amaçla yetkinliklerimizi
artırmak adına demiryolu sektörüne özgü
bir kalite yönetim sistemi şirketimiz içerisinde yerleştirilmiş ve tüm birimlerimizde
bu yapılar oluşturulmuştur.
Bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak 2019
yılı içerisinde IRIS Belgesini de şirket olarak almış bulunmaktayız. Yine demiryolu
araçlarının üretiminde önemli bir yer tutan
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DIN 6701 Yapıştırma Prosesi Belgesi de firmamız tarafından alınmış, çalışanlarımız
bu alanda konusunda belgelendirilmiştir.
Canray Ulaşım olarak sektörümüzün getirdiği tüm bu gereklilikler sağlanarak müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmet

“İçinde bulunduğumuz ağır
rekabet koşulları ve müşteri
beklentilerinin artması üretim
süreçlerimizi geliştirmemizi
ve daha dinamik hale
getirmemizi sağlıyor.”
kalitemiz her geçen gün artmaktadır.
Bunun yanı sıra ürün yerlileştirme hedeflerimiz de bulunmaktadır. Bu doğrultuda
müşterilerimize daha hızlı teslimat süreleri sunmak, yurt dışı bağımlılığımızı azaltmak için yeni üretim proseslerini de içimi-

The production management in Canray
Ulaşım, is designed on providing the
customer satisfaction by producing with
the desired time and quality and with
optimized costs, by using our sources of
manpower and equipment.
The heavy competitive conditions we
experience, and the rising expectations
of our customers make way for us to improve our production process and render
them more dynamic. In this direction, a
quality management system special to
railway sector is established within our
company, and this structure is formed in
all of our units.
As a result of this efforts, we have
acquired the IRIS certificate in 2019 as
a company. Besides, DIN 6701 Adhesive
Bonding license , which has an important role in the production of railway vehicles, is acquired and our employees are
certificated in this respect. As Canray
Ulaşım, we are increasing our product
and service quality for our customers
day by day, by meeting all the requirements of our sector.
In addition to these, we have plans of
product localization. In this direction,
we interiorized new production processes in order to provide more quicker
delivery times for our customers and
to reduce our foreign dependency. We
included the production of led illumination equipment and cables, which we use
in final products, to our process. Wiring
design and production is quite important for the railways and it requires

ze aldık. Final ürünlerimizde kullandığımız
Led aydınlatma ekipmanları ve kablolarının üretimlerini prosesimize dahil ettik.
Kablaj tasarım ve üretim raylı sistemler
için oldukça önemli bir kısım olup özel bir
ilgi gerektiriyor. Bu çalışmalarımızı da yıl
içerisinde tamamlayarak Alstom firması
tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda Crimping/Wiring prosesi denetimini başarı ile tamamlayıp seri üretim proses
onaylarımızı almış bulunmaktayız.
Bu yıl için planlayıp gerçekleştirdiğimiz
yetkinliklerimizden aldığımız motivasyon ve tecrübe bizi önümüzdeki yıllar için
yeni hedefler koymaya sevk etti. 2020 yılı

içerisinde EN 15085 Demiryolu Araçlarının
Kaynaklı İmalatı İçin Yeterlilik Belgesi de
almayı hedeflemekteyiz. Raylı sistemler
sektöründe alanında her geçen gün uzmanlaşan kadromuzla çalışmayı başarının
en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz.

“Canray Ulaşım olarak
sektörümüzün getirdiği tüm
gereklilikleri sağlayarak
müşterilerimize sunduğumuz
ürün ve hizmet kalitemiz her
geçen gün artırıyoruz.”

specific knowledge. We also performed
these studies within the year and obtained mass production process approval,
upon succeeding in the Crimping/Wiring
audit conducted by Alstom.
The motivation and experience that we
gained from the competences we planned and performed this year, urged us
to set new goals for the following years.
We aim to obtain EN 15085 Compliance
Certificate for the Welded Production of
Railway Vehicles in 2020. We regard it as
one of the most significant elements of
our success to work with our staff, who
specialize in the railway systems sector.
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Transport General Manager Ramazan
Uçar, “Canray’s management strategy is
“customer intimacy”. This is an action
we have set to manage rapid growth in
the most successful way. ”

Frederic Boisson ile Orta Doğu Satınalma
Direktörü Nazlı Zengin’i ağırladı.

ALSTOM’DAN CANRAY’A ÜST DÜZEY
ZİYARET
IMPORTANT VISIT FROM ALSTOM TO CANRAY
Demiryolu taşımacılık sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından Alstom ile iş birliklerini
olağanüstü bir hız ile geliştiren Yeşilova Holding bünyesinde yer alan Canray Ulaşım, Alstom’un
üst düzey yönetimini ağırladı.
Canray Transport, which is a part of Yeşilova Holding and has developed its business with an
extraordinary speed with Alstom – who is one of the leading companies in the railway sector, hosted the senior
management of Alstom.

Y

eşilova Holding’in 44 yıllık sanayi
sektörü tecrübesindeki son yatırımlarından olan Canray Ulaşım,
Fransız Alstom Firması’nın üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi. Yeşilova Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yalçın Yeşilova, Canray Ulaşım Genel Müdürü Ramazan Uçar, Cansan Alüminyum
Genel Müdürü Selim Güney ile Canray
Ulaşım Proje ve Kalite Yöneticisi Bahar
Erdem, Alstom’un Chief Purchasing Officer’ı (CPO) Christophe Gourlay, Metalik &
İç Giydirme Satınalma Direktörü Charles

Canray Transport, one of the last investments of Yeşilova Holding with 44 years
of experience in the industrial sector,
came together with the senior management of Alstom. Yeşilova Holding
Chairman Ali İhsan Yeşilova, Vice Chairman Yalçın Yeşilova, Canray Transport
General Manager Ramazan Uçar, Cansan
Alüminium General Manager Selim
Güney and Canray Project and Quality
Executive Bahar Güler Erdem hosted
Alstom’s CPO (Chief Purchasing Officer)
- Christophe Gourlay, Sourcing Director
Domain Metallic & Interiors - Charles
Frederic Boisson, and Purchasing Director of the Middle East – Nazlı Zengin.
Alstom’s management who provides services to all around the world for railway
industry states that all the indicators
of Canray Transport are “green”. Canray
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Demiryolu taşımacılık sektöründe tüm
dünyaya hizmet veren Alstom’un yöneticileri, Canray Ulaşım’ın tüm göstergelerinin “yeşil” olduğunu ve bu performanstan
oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.
Canray Ulaşım Genel Müdürü Ramazan
Uçar ise, çok önemli bir dönemde olduklarını ve müşteriyle iyi bir iş birliği yakaladıklarının altını çizerek “Canray’da
yönetim stratejimiz ‘müşteriye yakınlık.’
Bu, hızlı büyümeyi en başarılı şekilde yönetmek için belirlediğimiz bir aksiyon”
açıklamalarında bulundu.
YEŞİLOVA’DAN YENİ YILA YENİ
YATIRIM
Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, “Sektörün taze kanı Canray Ulaşım’da
çok büyük işler başardık. Bu kapsamda bu
kadar kısa sürede yakalanan bu başarı için
Genel Müdürümüz Ramazan Bey’e ve Canray ekibimize teşekkür ediyorum. Onların
çabaları ve özenli çalışmaları sayesinde
bu yolları katettik” dedi. Alstom’un ziyaretinden de oldukça memnun olduklarını
ileten Yeşilova “Tüm dünyaya hizmet veren Alstom ile iş birliğimiz doğrultusunda
yeni yatırımlarımızı da ortaya koyacağız.
Bu yatırımlarımızdan öne çıkanlardan bir
tanesi 30.000 m2 kapalı alana sahip olan
yeni fabrikamız, 2020 yılında hizmete girecek” dedi.

yetkilileri, Canray Ulaşım’ın kritik ürün
grupları arasında yer alan ektrüzyon profillerin üretim alanı olan holding şirketlerinden Cansan Alüminyum’u da ziyaret
etti. Cansan Genel Müdürü Selim Güney,
firma yetkinliklerinden bahsederek üretim hakkında bilgi verdi.

“Demiryolu taşımacılık
sektöründe tüm
dünyaya hizmet veren
Alstom’un yöneticileri,
Canray Ulaşım’ın tüm
göstergelerinin ‘yeşil’
olduğunu söyledi.”

NEW INVESTMENT FROM YEŞİLOVA
for NEW YEAR
Chairman of the Board of Directors Ali
İhsan Yeşilova said, “We have accomplished great things in Canray Transport
which is the fresh blood of the sector.
I would like to thank our General Manager Mr. Uçar and all Canray team for
this success achieved in such a short
time. Today we are at this point thanks
to their efforts and diligent work”. Mr.
Yeşilova also stated that they are very
pleased with Alstom’s visit and said
“We will have new investments in line
with our growing business with Alstom,
which serves the whole world. And one
of them, our new factory with an 30.000
m2 closed area, will be put into service
in 2020 ”.
Following the information provided
about the companies of Yeşilova Holding, Alstom authorities first visited the
production area of Canray Transport,
then visited Cansan Aluminium, which
is the production area of extrusion profiles containing critical product groups
of Canray Transport. Cansan Aluminium
General Manager Selim Güney gave information about the company’s competencies and the production.

Yeşilova Holding’e ait şirketler hakkında verilen bilgilerin ardından Canray
Ulaşım’ın üretim alanını gezen Alstom
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OLTADAKİ YEM
BAIT IN THE FISHING LINE

balıkçılıkta kurallar olduğunu, av zamanlarının belirli olduğunu, alınacak balıkların boy
ölçülerinin belli olduğunu ve yakalanıp eve
götürülecek balık adetlerinin sayılı olduğunu

eve gitme zamanımız geldi deyip toparlanmaya başladık. Hadi dedim çöpleri toplayalım, bulunduğumuz alanda kısa bir mıntıka
temizliği yaptık. Livarımızda 5 adet eve gö-

bu kurallara uymamız gerektiğinden bahsettim. Ardından avımıza devam ettik. Tabii
can sıkıntısı kalmamış yerini balıklar ve sucul hayat ile ilgili ‘neden’le başlayan sorular
almıştı. Arada yemleme yapıyor irili ufaklı
balıklar yakalıyor bunlardan ufak olanları salıyorduk. Her seferinde baba ben salayım mı
diyordu. Zaman su gibi geçmiş acıkmıştık ve
yemek molası verdik. Sofrayı hazırladım ve
karnımızı doyurduk. Kahvaltıda peynir zeytin domates yemeyen çocuk iştahla hepsini
yemişti. Etraftaki çöpleri fark edip ne kadar
çok çöp var diye söylendi. Yemeğimizi yer-

türülebilecek büyüklükte balık vardı, livarı
sudan çıkardığımda yüzünde bir burukluk
hissettim. Ne oldu dediğimde keşke bunları
da salsak dedi. Tebessüm ederek hadi salalım
dediğimde sevindi ve onları da suya geri bırakarak evin yolunu tuttuk. Eve döndüğümüzde uyku gözlerinden aksa da heyecanlı şekilde olanları annesine anlatıyordu. Yorulmuştu
bilgisayar başına geçmeden yatağına geçti ve
deliksiz uyudu.

İş yaşamımızdaki unvanlarımızın haricinde özel hayatlarımızda da
her birimizin “anne”, “baba”, “eş” gibi unvanlarımız var. Karşımızdakinin
yaşı ne olursa olsun bir hayata farkındalık katabilmeyi hepimizin
görev olarak benimsemesi gerekiyor. Örneğin büyük oğlumla balık
tutma maceramız onun hayatında yeni bir pencere açtı, peki ya siz
yeni pencereler açmak için neler yapıyorsunuz?
Apart from the titles in our business lives, all of us have some other title
in our private lives such as “mother”, “father” and “spouse”. Regardless of
the age of the person that we interact, we all should assume it as a duty
to add awareness to the life of others. For example, the fishing adventure I
had with my son, opened a new perspective in his life.

Selçuk ŞİMŞEK

Canel Otomotiv Maliyet ve Bütçe Kontrol Yöneticisi - Canel Automotive Cost and Budget Control Executive

B

undan 5 yıl önce büyük oğlumun 7 yaşında olduğu bir hafta sonu kahvaltımızı yapmıştık. Eşimin arkadaşlarının
gelecek olmasından dolayı hazırlık yapıyor,
oğlum bilgisayarda oyun oynuyordu. Dikkatimi çeken nokta bilgisayarda oynarken
yediklerini bilgisayar masasına bırakmış,

kendinden geçmiş şekilde oynadığı oyundaki bölümü geçememesi ve bilgisayarın
donmasına sitemkâr laflarla kendi kendine
söylenmesi oldu. Kendisine seslenerek hadi
seninle balık yakalamaya gidelim, annenin
arkadaşları da gelecek evde canın sıkılır dedim. Bilgisayardan ayrılması zor gelse de biraz ısrarcı oldum ve kabul etti. Ben yiyecek,
içecek ve hazırlık kısmını hallettim, birlikte
yakın bir göle gittik. Her taraf yemyeşil, kuş
sesleri ile yankılanıyordu. Ona da bir olta
hazırladım, yem olarak da ekmek taktık ve
oltalarımızı atıp beklemeye başladık. Şa28 YEŞİLOVA CANLI

mandıralı avcılık yapıyorduk ve şamandıralarımız hareketsiz bekliyordu. Aradan geçen
zamanda balık oltaya vurmayınca canı sıkıldı
ve keşke gelmeseydim tarzında mırıldandı.
Çantadaki poşetten bir iki avuç kuzu yemi
denilen küspe kırıntılarından alıp önümüze atmasını söyledim. Dediğimi yaptı. Buna

yemleme dendiğini amacımız balıkları bu
noktaya çekmek olduğunu söyledim. Gülerek
“Onları kandıracak mıyız?” dedi. Hayır dedim
hedefimizi gerçekleştirmek için farklı yol deneyeceğiz. Yakalayamadık diye pes etmeyeceğiz. Ve ilk balık vuruşu onun oltasına vurduğunda şamandırası kayboldu ve baba diye
bağırışıyla balığı yakaladı. Ufak bir sazan yavrusu idi. Gözler parlamıştı. Balığı oltasından
dikkatlice çıkarıp ona verdim ve hadi bunu
suya geri sal dedim. Şaşırdı ve “Neden?” diye
sordu ancak hemen ardından kendisi “Ufak
diye değil mi?” diyerek cevabını verdi. Ben de

5 years ago, we had our breakfast in a weekend when my older son was 7. My wife was
getting prepared for her friends who were
going to visit her, and my son was playing on
the computer. What attracted my attention is
that he left his food aside on the table, he was
virtually unconscious and grumbling because
he could not succeed in the game and the
computer got hanged. I called out to him and
asked to go fishing. I also added that her mother’s friends were about to come and that
would bore him. Despite it was quite hard for
him to leave the computer, I insisted, and he
accepted my invitation. I dealt with the food
and beverages and we went to a close lake.
Everywhere was green and echoing with the
sings of the birds. I prepared a fishing line
for him, too. We used a piece of bread as bait,
casted our lines and started to wait. We were
making floated fishing and our floats were
stable. Some time passed and there was no
fish, which made my son bored. He grumbled something like “I wish I had not come.” I
told him to take out some cossette, which we
called sheep food, from my bag and throw
them. He did what I said, and I told him that
what we just did was baiting, it was used for
bringing the fish closer to us. He laughed
and asked: “Are we going to deceive them?”. I
replied: “No, we are going to try another way
to succeed, we are not going to give up.” Then
the first fish touched his line and the float
disappeared in the water, he cried “father”
and caught the fish. It was a little, baby carp.
My son’s eyes were shining. I carefully took
the carp out of the line, gave it to my son and
said: “Let’s leave her back to the lake.” He was
surprised and asked, “Why?”. But right after
he said: “Is not she so little?”. I told him that
there are rules in fishing, the hunting season

ken çalılıkların arasından yavru sevimli bir
köpek geldi. Karnının aç olduğunu fark edip
biraz ekmek verdik. Yanımızdan ayrılmadı.
Avımıza devam ettik. Akşam olmasına yakın

O gün bugündür benimle balığa gelmek ister.
Bilgisayar mı? O hep var da artık en azından
balığa gideceğim zaman kapatıp “Ben de gelmek istiyorum” diyor. Benim için baba olarak
o gün oltanın ucundaki yem ekmek değil aslında kendisi idi. Doğa, tabiat ve hayvan sevgisini öğrendi, sabır etmeyi öğrendi, yöntem
değiştirmeyi öğrendi. Sucul hayatın önemini öğrendi. Paylaşmayı öğrendi. Amacım da
bunlardı zaten. Amatör olta balıkçılığı sadece
bir hobi değildir. Yaş gözetmeksizin kişisel
gelişim, sevgi, saygı, arkadaşlık, paylaşım,
stresten uzaklaşma gibi kavramlarını gelişimine katkı sağlar. Zihni dinlendirir. Bugün
ülkemizde dernekleşme ve federasyonlaşma
ile örgütlenen bu hobinin yaygınlaşması, bilinçli şekilde gelecek nesillere aktarılması her
açıdan fayda sağlayacaktır. Çocuklarımızın
kötü alışkanlıklara kolay kapılabildiği bu zamanlarda amatör olta balıkçılığı hem gelişim
yönleriyle hem de keyif yönüyle alternatif bir
spor ve uğraşıdır.
Herkesin bir oltası olması dileğiyle rastgele…

and the sizes of the fish are fixed by them. I
added that the number of the fish that can
be taken to home was limited and we had to
abide by those rules. The we kept on fishing.
His boredom was replaced by questions
about fish and aquatic life. We occasionally
did baiting, caught a number of fish and
released the little ones. He always wanted to
set them free all the times. Time lapsed very
quickly, we were hungry, and we had a break
to eat. I prepared the meal and we satisfied
our hunger. The kid who had not eaten
tomatoes, cheese and olives in the breakfast,
finished off everything in that meal. He noticed that there was a lot of garbage around
and told that to me. While we were eating,
a pretty puppy came out of the bush. We
noticed that he was hungry and fed him with
some bread. He did not leave us. We kept on
fishing and after some time we realized that
it was getting close to evening. We started
to pack up and I proposed him to collect the
garbage around. We conducted a short zone
cleaning just like in the military. We had 5
fish in our fish bond that were large enough
to take home. When I took the fish bond out
of the lake, I noticed that my son was upset. I
asked what happened and he replied: “I wish
we had leave them, too.” He became happy
when I smiled and accepted his request. We
released the fish back to the lake and hit the
road for home. When we arrived at home,
he excitedly told his mother what we did,
despite he was so sleepy. He was tired, went
to his bed without having some time on the
computer and had an uninterrupted sleep.”
Since that day, my son wants to go fishing
with me. How about the computer? He still
has it, but at least he turns it off and wants
to come with me when I go fishing. As a
father, that bait on the line was not a piece
of bread, but my son. He learned to love the
nature and animal, he learned to be patient
and changing the methods when required.
He learned the importance of aquatic life and
sharing. These were what I wanted indeed.
The amateur line fishing is not just a hobby.
It contributes to the concepts such as personal development, love, respect, friendship,
sharing, getting rid of stress; regardless of
the age. It puts your mind to ease. The proliferation of this hobby, which is organized
by institutionalism and federationalism, and
its transfer to the future generations will be
beneficial from all aspects. In such a time,
when our kids can get used to bad habits, the
amateur line fishing is an alternative sport
and vocation, both in terms of recreation and
development. I wish everyone has a fishing
line. Have a pleasant hunt…
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ÜRETİMDEN
VERİ TOPLAMA

sonra benzer bir problemle karşılaşıldığında en hızlı ve kesintisiz bir şekilde
çözüm sağlanması konusunda bu sistem
son derece stabil ve güvenilir çözümler
sunabilmektedir.

temleri, üretimden toplanan verilere dayandığından, ilk hedef her zaman, verimli
ve az kayıplı bir üretim alt yapısını oluşturmaktır. Bunu oluşturabilmenin ilk adımı da üretim hattındaki bilgilerin sağlıklı

DATA COLLECTION FROM PRODUCTION
Hangi sektörde çalışan olursa olsun, üretim ve sanayi ile iç içe olan
herkesin mutlaka duymuş olduğu, kulaklara sihirli gibi gelen bir
sözcük var son zamanlarda: Endüstri 4.0.
Regardless of the sector, there is a word that sounds like magic to the
ears recently heard by everyone involved in production and industry:
Industry 4.0.

Cem KAHRAMANOĞLU

Yazılım Geliştirme ve Veritabanı Uzmanı - Software Development and Database Specialist
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ünya üzerinde makineleşme ve
üretim başladığından beri kabul
edilen 4 aşamadan sonuncusunu
temsil eden Endüstri 4.0 ya da bir diğer
adıyla 4. Sanayi Devrimi, ilk olarak 2011
yılında Almanya Hannover Fuarı’nda dile
getirilmiştir. Temelde bilişim teknolojileri ve endüstriyi bir araya getiren bu
devrim, bu kapsamda birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve
üretim teknolojilerini son derece efektif
bir şekilde kullanmayı amaçlamaktadır.

“Üretimden toplanan veriler
problemlerin temel sebebinin
tespit edilmesinde ve güvenilir
çözümler üretme noktasında
oldukça önemlidir”

İşte Endüstri 4.0’ın en temel dinamiklerinden birisi olan Üretimden Veri Toplama, günümüzde şirketlerin rekabet ortamında var olmaları konusunda hayati
öneme sahip duruma gelmiştir. Bu sürecin başarılı bir şekilde entegre edilmesi,
şirketlerin genel anlamda rakiplerinden
birkaç adım öne geçmesine olanak sağlamaktadır.
En temel haliyle üretimden veri toplama,
bir fabrikadaki makinelerden anlık olarak
birçok çeşit verinin depolanıp, hem anlık olarak sistemin canlı takibini hem de
geçmişe dönük raporların oluşturulmasını kapsamaktadır. Bu sayede üretim esnasında karşılaşılan kayıplar minimuma
indirgenebilmektedir. Örneğin; üretimde
karşılaşılan bir problemin temel sebebini
ne olduğunun tespit edilmesinde ve daha

Industry 4.0, or the 4th Industrial Revolution,
which represents the last of the four stages
that have been accepted since the beginning
of mechanization and production in the
world, was first mentioned in 2011 in Hannover fair in Germany. This revolution, which
basically brings information technologies
and industry together, aims to use many
contemporary automation systems, data
exchange and production technologies in an
extremely effective manner. This structure,
consisting of the Internet of Things (IoT),
the Internet of Services and cyber-physical
systems, plays a major role in the formation
of intelligent factory systems. This revolution
leads to the emergence of more efficient business models, as it will allow each data to be
collected and well monitored and analyzed in
the production environment. Many large and
global manufacturing and trading companies

Nesnelerin interneti (IoT), hizmetlerin
interneti ve siber-fiziksel sistemlerden
oluşan bu yapı, akıllı fabrika sistemlerinin oluşmasında büyük rol oynar. Bu
devrim, üretim ortamında her bir verinin
toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip
analiz edilmesine olanak sağlayacağı için
daha verimli iş modelleri ortaya çıkmasına öncülük etmektedir. Büyük ve küresel
ölçekte üretim ve ticaret yapan şirketlerin birçoğu, altyapılarını bu devrime ayak
uydurabilmek için sürekli olarak güncellemektedirler.*
*Alman Yapay Zeka Araştırma Merkezi (DFKI), içinde Siemens’in de bulunduğu 20 endüstriyel ve araştırma ortağının katkısıyla kurulan, Almanya Kaiserslautern’deki küçük bir akıllı fabrikada bu gibi bir sistemin uygulamada nasıl çalışacağını sergilemektedir. İlgili fabrika ile ilgili YouTube üzerinden “Siemens Endüstri 4.0”
başlığı ile detaylı inceleme içeren bir videoya ulaşılabilir.
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Sağlıklı bir üretimden veri toplama
sistemi 4 bileşenden oluşmaktadır;
· İlk bileşen; makinelerden verilerin toplanması ve kaydedilmesinden sorumlu,
makinelerden verileri gönderen donanım
üzerinde bulunan program. Bu program
gelen veri üzerinde herhangi bir işlem
yapmaz, ham olarak veriyi kaydeder.
· İkinci bileşen; toplanan ham verilerin
işlenmesi, anlaşılır hale getirilmesi ve
veri tabanına kaydedilmesinden sorumlu
ve gerekli tanımlamaların yapılabildiği
program.
· Üçüncü bileşen; tüm verilerin kaydedildiği ve gerekli tüm “felaket senaryosu”
önlemleri alınmış veri tabanı.
· Dördüncü bileşen; tüm verileri analiz
edip, ilgili operatör veya yöneticiye raporlanmasını sağlayan program. Bu program, tüm sistemin görünür yüzü olduğu
için, son derece yalın ve net bilgiler vermesi önemlidir.
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve
üretim yönetim sistemleri (MES) dahil
olmak üzere kullanılan tüm yazılım sis-

olarak toplanması, işlenmesi ve işletmeyi
yönlendirecek sonuçlara ulaşılmasıdır.
Yani, ölçülemeyenin iyileştirilemeyeceğini
gerçeği ile hareket edilmesi sistemin en
temel dayanağıdır.

“Tüm yazılım sistemleri,
üretimden toplanan verilere
dayandığından, ilk hedef
her zaman, verimli ve az
kayıplı bir üretim alt yapısını
oluşturmaktır.”

are constantly updating their infrastructure
to keep pace with this revolution.*
Data Collection from Production, which is
one of the most fundamental dynamics of
Industry 4.0, has become vital for companies to exist in a competitive environment.
The successful integration of this process
allows companies to move a few steps ahead
of their competitors in general. In its most
basic form, data collection from production
involves the instant storage of many kinds of
data from the machines in a factory, the live
monitoring of the system, and the generation
of historical reports. Thus, losses encountered during production can be minimized. For
example; This system can offer extremely
stable and reliable solutions for determining
the main reason of a problem encountered
in production and then providing the fastest
and uninterrupted solution in case of a
similar problem.
A healthy data collection from production
system consists of 4 components;
· First component; a program on hardware
that sends data from machines, responsible
for the collection and storage of data from
machines. This program does not perform
any operation on incoming data, it saves only
raw data.
· Second component; a modifiable program,
which necessary definitions can be declared
for processing, clarifying and saving the raw
data collected in the database.
· Third component; a database in which all
data are recorded and all necessary “disaster
scenario” measures have been taken.
· Fourth component; a program that analyzes
all data and reports it to the relevant operator or manager. Since this program is the visible side of the whole system, it is important
that it provides very simple and clear information. Since all software systems used, including Enterprise Resource Planning (ERP)
and Manufacturing Execution System (MES),
are based on data collected from production,
the first goal is always to create an efficient
and low-loss production infrastructure. The
first step of this is to collect, process and
obtain the results that will guide the business
in a healthy way. In other words, the fact that
the immeasurable cannot be improved is the
main pillar of the system.
* The German Artificial Intelligence Research Center
(DFKI) demonstrates how such a system will work in
practice in a small smart factory in Kaiserslautern,
Germany, with the contribution of 20 industrial and
research partners, including Siemens. A video of the
relevant factory is available on YouTube with the title
“Siemens Endüstri 4.0”.
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BURSA’DAKİ EVİNİZ:
HOLIDAY INN BURSA CITY CENTRE

percent satisfaction. When we see the
satisfaction on the faces of our guests,
it reflects to our work and we are constantly working with the excitement and
motivation to provide the best service."
Sarpkaya underlined that Holiday Inn
Bursa City Centre is different for the
city with its environmentalism, central

YOUR HOME IN BURSA: HOLIDAY INN BURSA CITY CENTRE
Yeşilova Holding tarafından Bursa’ya kazandırılan ve merkezi konumuyla turistlerin ilgi odağı olan Holiday Inn
Bursa City Centre, en iyi hizmeti vererek konuklarını ağırlamaya devam ediyor.
Misafirlerinin konforu için düşünülen tüm detaylar oteli Bursa’da vazgeçilmez kılıyor.
Holiday Inn Bursa City Centre, which has been brought to Bursa by Yeşilova Holding and attracts tourists with its
central location, continues to host its guests by providing the best service. All the details to provide a comfortable stay
to its guests make the hotel indispensable in Bursa.

T

arihi dokusu ve doğal güzellikleri
ile Türkiye’nin ilgi çekici şehirleri
arasında yer alan Bursa, yabancı
turistlerin de göz bebeği olmaya devam
ediyor. 2017 yılında Bursa’ya kazandırılan,
şehrin merkezinde çevreci binasıyla hizmet veren Holiday Inn Bursa City Centre
misafir memnuniyetini ön plana alarak
tam hizmet veriyor.
YÜZDE YÜZ MEMNUNİYET
Holiday Inn Bursa City Centre’ın gelecek dönemlerde de tercih edilen oteller
arasında olacağını belirten Satış Müdürü
Sami Sarpkaya, “Bursa; tarihi, coğrafyası, ekonomik koşulları, konumu ve İs-

tanbul’a yakınlığıyla turistler tarafından
tercih edilen şehirler arasında. Bizler de
konuklarımızı en iyi şekilde ağırlayarak
onların hem şehrimizden hem de otelimizden memnun kalarak ayrılmalarını

Sami Sarpkaya:
“Misafirlerimizin hem
şehrimizden hem de
otelimizden memnun olarak
ayrılması bizler için en önemli
unsurlardan biri.”

Bursa city which is one of the most
outstanding cities of Turkey with its
historical texture and beautiful nature
continues to be a centre of attraction.
Holiday Inn Bursa City Centre which
was established in Bursa in 2017 and
gives service with its environmentalist
building in city center, offers full service by prioritizing guest satisfaction.
ONE HUNDRED PERCENT
SATISFACTION
Stating that Holiday Inn Bursa City
Centre will be among the preferred
hotels in the future, Sales Manager
Sami Sarpkaya said, “Bursa is among
the most visited cities thanks to its history, geography, economic conditions,
location and proximity to İstanbul. We
also welcome our guests in the best way
and make sure that they leave our city
and our hotel satisfied.". Sarpkaya also
stated that they test different tastes in
their menus before presenting them to
their guests and said, "We meet with
our kitchen staff once a month and
organize 'Tasting Days'. Before presenting our menu to our guests, we try and
interpret the meals and then we proceed to the presentation stage. We target
for our customers to be satisfied not
only with their stay but also our service
of food and beverage before leaving our
hotel."
Sarpkaya also stated that they serve
as a boutique hotel and said, "We are
constantly enriching the options in our
menu, cleaning and hygiene are essential for us. We even think of the finest
details for our guests to have the comfort of their own home and we ensure
that they leave our hotel with hundred
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sağlıyoruz” dedi. Menülerindeki farklı tatları misafirlerine sunmadan önce
kendilerinin test ettiğini de belirten
Sarpkaya “Mutfak ekibindeki arkadaşlarımızla ayda bir kere toplanarak ‘Tadım
Günleri’ gerçekleştiriyoruz. Misafirlerimize menümüzü sunmadan önce kendimiz deneyerek, yorumluyor, ondan sonra sunum aşamasına geçiyoruz. Burada

“Mutfak ekipleriyle
ayda bir ‘tadım günleri’
gerçekleştirdiklerini söyleyen
Sarpkaya, misafirlerinin
konforlu konaklamalarının
haricinde dünya mutfağından
lezzetli yemekler
deneyimlemelerinin de çok
önemli olduğunu söyledi.”
hedeflediğimiz misafirlerimizin sadece
konaklama anlamında değil, yiyecek ve
içecek konusunda da otelimizden memnun kalarak ayrılmaları” açıklamalarında bulundu.

memnuniyet bizim de işlerimize yansıyor, heyecanla ve hiç durmadan sürekli motive olarak en iyi hizmeti vermek
adına çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Sarpkaya, Holiday Inn Bursa City Centre’ın, çevreciliği, merkezi lokasyonu,
toplantı salonları open lobby konsepti,
günün yorgunluğunu manzarasıyla atacağınız Roof Terası ve birbirinden lezzetli menüleri ile de kente fark kattığının da altını çizdi.
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 turistler tarafından tercih ediliyor. Bunların
yanı sıra raylı sistemli ulaşım araçlarına
yürüme mesafesinde olan otel, konumu
itibariyle misafirlerinin kentin önemli
noktalarına kolaylıkla ulaşabilmelerini
sağlıyor.

Sami SARPKAYA

Holiday Inn Bursa City Centre Satış Müdürü
Holiday Inn Bursa City Centre Sales Manager

location, meeting rooms, open lobby
concept, Roof Terrace where you can
enjoy the city view and delicious menu
options.
Located 10 km from Bursa Intercity Bus
Terminal, the hotel is preferred by tourists due to its proximity to locations
such as Tüyap International Fair and
Convention Centre and Merinos Atatürk
Cultural Centre as well as tourism
spots of Bursa such as Grand Bazaar,
Ulu Mosque and Tophane. In addition
to these, the hotel is within walking
distance of the rail transportation system, allows guests to easily reach the
significant points of the city thanks to
its location.

Butik otel olarak hizmet verdiklerini
de aktaran Sarpkaya, “Menü içeriğimizi
sürekli zenginleştiriyoruz, temizlik ve
hijyen bizim olmazsa olmazımız. Misafirlerimizin kendi evlerindeki gibi bir
konfora sahip olmaları adına en ince ayrıntıları düşünüyor, yüzde yüz memnuniyet ile otelimizden ayrılmalarını sağlıyoruz. Misafirlerimizin yüzlerindeki
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hone agency when you make a bus ticket
reservation is customer service; customer
experience is to make a reservation from
the frontmost seat for a customer who says
that he/she has bus sickness.

MÜŞTERİ DENEYİMİ (CX)
CUSTOMER EXPERIENCE (CX)

Son zamanlarda adını sıkça duymaya başladığımız “müşteri
deneyimi” terimi, yüksek bir olasılıkla önümüzdeki günlerde daha
da önemli hale gelecek ve işletmelerin ana stratejilerinde yer
alması çok muhtemel bir kavram olacak.
The term “customer experience”, which we have been hearing too often
recently, will most probably be more significant in the following days,
and it seems like it will be a concept that will be included in the main
strategies of the companies.

Erdal KORKMAZ

Can Alüminyum Satış Müdürü - Can Aluminium Sales Manager

P

eki, işletmeler için hayati derecede
önem taşıyan “müşteri deneyimi” ne
demektir? Kapsamında neler barındırmaktadır? Bahsi geçen kavram ile ilgili
birçok tanım olmasına rağmen esasen işin
özü için aşağıdaki tanım yeterlidir.
“Tüketicinin ürün/hizmetinden faydalandığı bir şirket ile arasında oluşan ilişki
süresince yaşadığı deneyimlerin tamamına müşteri deneyimi adı verilmektedir.”
Yapılan araştırmalar, bir iş için en heyecan
verici fırsatın ne olduğu sorusuna cevap

olarak müşteri deneyimini vermektedir.
American Express tarafından yapılan araştırmalar, müşterilerin %60’lık bir kısmının
daha iyi bir deneyim için daha fazla para
ödemeye istekli olduğunu göstermektedir.
Bloomberg Business Week tarafından yapılan bir anket, “harika bir müşteri deneyimi
sunmanın” stratejik bir amaç haline geldiğini duyurmuş ve güncel tarihli bir müşteri
yönetimi IQ anketi, müşteri deneyimi yö34 YEŞİLOVA CANLI

netiminin yöneticiler ve liderlerin %75’inin
1 ile 5 arasındaki bir skalada 5 olarak derecelendirildiğini göstermiştir.

“Günümüzün şiddetli rekabet
koşullarında işletmelerin
ayakta kalması ve büyümesi,
‘müşterilerini ne kadar
tatmin ettiği’ ile doğrudan
bağlantılıdır.”

MÜŞTERİ DENEYİMİ, MÜŞTERİ
HİZMETLERİNDEN NE KADAR
FARKLIDIR?
Çoğu durumda, müşterinin bir şirketle
ilk temas noktası genellikle bir çalışanla etkileşimde olmaktır. (Bu bir mağazayı
ziyaretle olabileceği gibi telefonda konuşarak da olabilir) Bu işletmenize mükemmel müşteri hizmeti sunma hizmeti
doğurabilir ancak müşteri hizmetleri tüm

So, what does this “customer experience”,
which is vitally important for enterprises?
Although there are many descriptions for
this concept, the below definition is enough
for its essence.
“ The total of the experiences that the consumers have during the relation they establish with the company they make use of
its product/service.” Researches show that
the most exciting opportunity of a business
is the customer experience. The researches
that are done by American Express reveal
that the 60% of the customers are willing to
pay more Money for a better experience. A
questionnaire done by Bloomberg Business
Week announced that “presenting an excellent customer experience” has become a
strategic objective, and another up to date
customer management IQ questionnaire
shows that 75% of the leaders and managements gave 5 for customer experience on a
scale of 1 to 5.
HOW DIFFERENT IS CUSTOMER
EXPERIENCE THAN THE CUSTOMER
SERVICES?
In most cases, the first contact of the customer with a company is by an interacting
with an employee (This can be in a store or
by talking on the phone). This can present a
perfect customer service for your company,
but the customer service is only an aspect of
customer experience. While customer service generally contains standard characteristics, the customer experience is presenting
something special to the person, taking the
time into account, too. For example, while
the sincere and helpful interest of a telep-

müşteri deneyiminin yalnızca bir yönüdür
ve genellikle standart özellikler içerirken
müşteri deneyimi zamana da bağlı olarak
kişiye özel bir şeyler sunmaktır.
Örneğin, şehirlerarası bir yolculuk için
telefonda otobüs rezervasyonu yaptırdığınızda konuştuğunuz kişinin samimi ve
yardımsever biçimde sizinle ilgilenmesi
iyi bir müşteri hizmeti olurken, konuşma
sırasında müşterinizin kendisini otobüsün
tuttuğunu söylemesi üzerine yetkilinin en
önden rezervasyon yapması müşteri deneyimine örnek olarak gösterilebilir.
Günümüzün şiddetli rekabet koşullarında
işletmelerin ayakta kalması ve büyümesi,
“müşterilerini ne kadar tatmin ettiği” ile
doğrudan bağlantılı olup bu süreç, her zaman vazgeçilmez olacaktır. Müşteriler artık ürünün fiyatı ve kalitesi dışında, aldığı
ve deneyimlemiş olduğu hizmet sonunda
olumlu ya da olumsuz doyumunu değerlendirmeyi tercih etmektedir. Tam bu noktada amaç; ürün veya hizmet satışı değil,
müşterinin gereksinmelerini sağlamaya
odaklanmak olmalıdır. Tüketici araştırmaları dergisi tarafından yapılan bir araştırma, bir deneyimin %50 sinden fazlasının
bir duyguya dayandığını ortaya koydu, bu
önemliydi çünkü duygular kararları etkiler. Bu kavramın çok önemli olduğu bilinse
de, arzu edilen sadakat ve ilginin arttırılmasına yönelik yapılan eylemler neredeyse birbirinin aynı olmaktadır. Siz indirim
yapıyorsunuz başkası daha fazla indirim
yapıyor, siz çok kaliteli diyorsunuz diğeri daha kalitelisinin kendisinde olduğunu
söylüyor, siz inovasyon yapıyorsunuz bir
diğeri çok daha farklı bir yenilikle ortaya

çıkıyor ve bu süreç böyle devam ederken
harcanan para ve zamanın karşılığı maalesef tam olarak alınamıyor. Tam bu noktada, birçok firmanın atladığı ve bazılarının
farkına varabildiği “çalışan deneyimi” (EX)
kavramı karşımıza çıkmaktadır. Müşteri deneyiminin büyüdüğü ve geliştiği yer
çalışanlardır. Eğer çalışanlarınız, saygı
ve takdir gördüğünü hisseden işine bağlı
kişilerden oluşuyorsa, çalıştıkları kuruluşa kendilerini adayabilecek kadar liderlerine güveniyorlarsa müşteri deneyimi
kendiliğinden gelmiş olur. En iyi müşteri
deneyimleri, ancak empati kurmayı becerebilen çalışan deneyimi ile kendini bulur.
Bahsi geçen bu konu göz ardı edildiğinde
ne kadar özel yazılımlar, internet araçları
ve güvenlik araçları kullanılırsa kullanılsın sonuç beklenen müşteri deneyiminin
oluşmasına ve sürdürülebilmesine yetmeyecektir. Mükemmel çalışan deneyiminin
mükemmel müşteri deneyimini oluşturma
olasılığı çok yüksektir.
Sonuç olarak; müşteri beklentileri her zamankinden daha da yüksek ve deneyimlerin ağızdan ağıza pazarlama yöntemi ile
çok hızlı biçimde yayıldığı bir zamandayız.
Müşteri daha da güçlendikçe müşteri deneyiminin önemi tartışılmaz bir noktaya
taşınmış oluyor. Müşteri deneyimi, sürekli
beslenmesi ve bakımı gereken bir alandır
ve bu alan stratejisine daha fazla odaklanan şirketler; müşteri sadakati ve daha
yüksek bağlılık ile gelirlerini çok daha
fazla arttırabilirken rekabetten de büyük
ölçüde sıyrılmış olacaklardır.
Unutmayalım; “MUTLU MÜŞTERİLER
SADIK KALIR”

In today’s severe competitive conditions, the
sustaining and growing of the companies
is directly linked with “ to what extent that
satisfy the customers”, and this will always
be indispensable. The customers prefer
to evaluate their experience positively or
negatively, apart from the price and quality
of the product. At this very point, the aim
should be focusing on welcoming the
customer requirements, not selling product
or service. A research done by the journal of
consumer research reveals that more than
50% of an experience is based on emotions.
This is significant, because emotions influence the decisions. Although the importance of this concept is known very well, the
actions directed to increasing the desired
loyalty and caring are not that emphasized.

“En iyi müşteri deneyimleri,
ancak empati kurmayı
becerebilen çalışan deneyimi
ile kendini bulur. ”
You make a discount and someone else makes more of it; you say that the product is of
high quality, someone else say that he/she
has more quality; you make an innovation
and someone else comes up with a different
novelty, and while the circle is going on like
this, the recompense of the spent time and
money cannot be received. At this point, we
face with the term “employee experience
(EX)”, which is something many companies
miss out and only some of them can realize.
The place where the customer experience
grow and improve is the employee. If your
employees consist of people who feel that
they are respected and appreciated, if they
trust their leaders to a level that they can
dedicate themselves to their corporation,
the customer experience occurs on its own.
The best customer experiences only ensured with the experiences of employees, who
can show empathy. If the subject in question
is ignored, no matter how special software,
internet tools and security equipment are
used, they will not be enough for achieving
and sustaining the customer experience. It is a high possibility that the perfect
employee experience makes way for perfect
customer experience.
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ÜRETİMDE TAKIM OLMAK
BEING A TEAM IN PRODUCTION

Takım organizasyonu, Yalın Üretim Felsefesi’nin işletmelerde
uygulanmasında bu işin en önemli unsuru olarak karşımıza
çıkmaktadır. Y alın Takımlar 5-8 kişiden oluşan, kendi kendini
yönetebilen ve kararlar alan, hedefleri ve bu hedefleri yakalamak
için planları olan küçük işletmeler/fabrikalar gibi davranırlar.

yönetimsel ve otonom faaliyetler yapma
imkânı bulabilmektedirler. Bu otonom
yapı, hedef ve mevcut durum arasındaki gelişim ihtiyacını bizzat hissederek,
öneri ve Kaizen gibi araçlarla gelişimini
planlamaktadır.

rol oynar. Çünkü takım coğrafi alanı belirlenirken makine yerleşiminin dışında
takımın toplanarak bilgi paylaşımında
bulunacağı, toplantı yapacağı ve dinleneceği alanlar da belirlenir. Oluşturulacak takım panosunda üretim perfor-

Team organization is the most significant element of implementing the
Lean Production philosophy in enterprises. The Lean Teams act like
small companies or factories consisting of 5-8 people which are able
to make decisions and manage themselves, and which have plans to
achieve their objectives.

Eren ERKAN

Defining the geographical zone of the
team plays a crucial role in constructing
the team organization. Because, while
defining the geographical zone, the places
where the team can come together to
exchange information, conduct meetings
and get rest are also detected, beside the
machine layout.

Cansan Alüminyum Fabrika Müdürü - Cansan Aluminium Plant Manager

O

rganizasyon yapısına göre işletme içerisinde takımları oluşturmak, bunun için benzer veya ortak işler yapan çalışanları tespit etmek
ve buna göre bir organizasyon yapmak
kolay görünebilir. Ancak gerçekten takım haline gelerek bir sinerji yaratmak
ve takımların yönetimini sağlamak göründüğü kadar kolay olmayabilir. Çünkü

“Takım organizasyonu
yalın üretimin kalbi olarak
aynı zamanda ‘Yalın
Organizasyon’ yapısını
ve en az hiyerarşiyi
amaçlamaktadır.”
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klasik hiyerarşik organizasyon yapıları
bir süre sonra, ortak bir bakış ve statükocu bir kültür oluşumuna neden olur.
Ara kadrolar, hiyerarşik yapı, kariyer
yolları ve çalışanların beklentileri organizasyon yapısı ile uyumlu olarak gelişir.
Oysa takım organizasyonu yalın üretimin kalbi olarak aynı zamanda yalın organizasyon yapısını ve en az hiyerarşiyi

amaçlamaktadır. Bu yolla takımlar küçük
fabrikalar gibi çalışmakta, takımların bu
doğrultuda sorumlulukları olduğu gibi
yetkileri de artmakta, üretimin planlanması, destek fonksiyonlardan (Bakım,
lojistik, metot, kalite gibi…) direkt yararlanma, hedeflerinin takibi, yetkinliklerin
ve eğitimlerin planlanması, kalite problemlerinde hattı durdurma, toplantılar
planlama, iç denetimler yapma gibi ciddi

It is for sure that it may seem easy to form
teams according to the organizational structure within the enterprise, and
to detect the ones who conduct similar
works in order to make organizations
accordingly. However, it might not be that
simple to really become a team and bring
synergy. For why, the classic hierarchical
organization structures make way to the
formation of a common point of view and
a conservative culture. The intermediate
staff, career paths and the expectations
of the employees develop in line with the
organizational structure.
Yet, as the heart of the Lean Production,
the team organization aims minimum hierarchy and Lean Organization. By so, the
teams can work as small factories, their
authorities rise together with the responsibilities and they can find opportunities
to execute serious autonomous and administrative activities such as production
planning, direct exploitation of supportive functions, tracing of targets, planning
of trainings and competences, cutting the
line in case of quality problems, planning
meetings, conducting internal audits and
etc. Feeling the need of improvement
between the objective and current situation, this autonomous structure plans this
improvement by instruments like proposal
and Kaizen.
The followings may be followed while
constructing a team organization
structure;
• Determining the team staff

• Determining the team leader
• Defining the team’s geographical zone
• Determining the machine and equipment
that will be used by the team to fulfill its’
function
• Defining the works that will be per
formed by the team, as “standard
works”.
• Determining the performance
objectives that arise from the company’s
main objectives.
• Defining the job descriptions, and
supportive functions that will support
the team.
• Detecting the technical and analytic
competences of the team staff and
planning the satisfaction of their needs.

Takım organizasyonu yapılanması
gerçekleştirilirken aşağıdaki adımlar
izlenebilir;
• Takımı oluşturan çalışanların
belirlenmesi
• Takım liderinin belirlenmesi
• Takım coğrafi alanının tanımlanması
• Takımın işlevini yerine getirmesi için
kullanacağı makine ekipmanın
belirlenmesi
• Takımın gerçekleştireceği işlerin
standart iş olarak tanımlanması
• Firma ana hedeflerinden gelen, takım
performans hedeflerinin belirlenmesi
• Takıma destek verecek, destek
fonksiyonların ve görev tanımlarının
tanımlanması
• Takım çalışanlarının teknik ve
analitik yetkinliklerinin tespit edilmesi
ve ihtiyaçların giderilmesinin
planlanması
Takım organizasyonunun oluşturulmasında coğrafi alanın belirlenmesi önemli

manslarının günlük/vardiyalık takibi,
kalite göstergeleri, iş güvenliği göstergeleri, 5S denetim sonuçları, devamsızlıklar, takım üyelerinin performans
sonuçları, sürekli gelişim çalışmaları vb
faaliyet sonuçları görsel olarak izlenir.
Üst yönetimin haftalık periyotlarda takım alanını ziyaret ederek takım lideri
ve üyeleri ile kısa görüşmeler yapması,
performans sonuçlarını, gelişim faaliyetlerini gözden geçirmesi hem yönetim
hem de takım motivasyonu için büyük
fayda sağlar.
Sonuç olarak Yalın Takım Organizasyonu, çalışanların birey olarak değil takım
halinde birlikte çalışmasını, yönetim,
geliştirme gibi zihinsel faaliyetlerini de
kullanarak hem seri üretim sistemlerinin insan doğasında yarattığı olumsuz
etkiyi ortadan kaldırmakta, hem de yönetim hiyerarşisinin azaltılarak, daha
kolay ve esnek bir yönetim tarzının
oluşmasını sağlamaktadır.

The activity outcomes, such as daily/per
shift production performances, quality indicators, occupational safety indicators, 5S
audit results, discontinuities and performance results of team members can be visually traced on a team board that may be
built. Weekly visits to the team zone by the
top management, their short interviews
with leaders and members, evaluation of
performances and developments bring in
a great favor not only for management but
also for team motivation.
In conclusion, the Lean Team Organization enables the employees not to work
as individuals but as teams. Not only it
removes the negative effects of mass production systems from the nature of the
human being by using mental activities
such as management and development,
but also it reduces the administration
hierarchy and forms a flexible way of
management.

“Takım organizasyonu
yapılanmasını
gerçekleştirirken coğrafi
alanın belirlenmesi önemli
bir rol oynar.”
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HAYATA SIRADANIN
DIŞINDAN BAKABİLMEK

Bol bol fikir üretebilen, farklı görebilen, teknik donanımı yüksek, bilimsel yaklaşıma sahip ve bilgiye önem veren değerli ekibim ile
yayınladığımız yayınlar ve aldığımız bu ödül
henüz bir başarı hikayesi olmayıp, bu muhteşem ekip birçok konuda adını duyurmaya
devam edecektir.

solve it. Once we adapt this approach to our
lives, we can see that we can achieve more
functional and simple solutions, which
facilitate our jobs, and which are more
economic for the end user. In this philosophy, terms “awareness”, and “seeing out of
the ordinary” attract our attention as key
words. The trends that change with an incredible speed and the transformation and
development process they require in the
21st century, affect every stage of our lives.
As Yeşilova Group we emphasize the knowledge a lot, by the awareness of the fact that
these changes and the future are also being
shaped in the sector we operate and deem
strategically important; and within this
framework, we are changing and developing
our teams according to the requirements of
today and future. To summarize, as Yeşilova
Group R&D Centre, we are trying to bring in
specialties that would render our companies
superior to their rivals, by conducting national and foreign R&D projects. In order to
fulfil these activities and create innovative
ideas, we know that we should not perceive
the life ordinarily. We question what the
objects we see, touch and use bring in our
lives, or whether they present the optimum
solution for us, and how can they contain
more functionality. As a result of this questioning, we discuss the technical and commercial value of the ideas that we observe
a potential, by the innovation system we
developed. We experience that results with
more added value occur out of the ideas
that emerge with this philosophy. In this
respect, me and my team had the honour of
being rewarded as “The R&D Centre That
Developed Most Project Ideas” in the Future
of Automotive Design Contest hosted by the
Automotive Industry Exporters Community
is Sabancı University during 9-10 of May
2019. Besides, 6 of our scientific articles that
we prepared in 2019, had the right to be
presented in conferences in Birmingham
and Manchester, England about science
and light metal alloys. We keep sharing our
qualitative studies in many activities hosted
at a national level. This award and publishing that we achieved together with my valuable team, which produce many ideas, can
see differently, have a scientific perception
and emphasize knowledge, are not story of
success yet, and this team will keep making
their name in many subjects.

Yenilikçi yaklaşımı benimseyen Yeşilova
Holding ailesi olarak yukarılara tırmanmaya
devam edeceğiz.

As the family of Yeşilova Group, which
adopts the innovative approach, we will
keep scaling up higher.

BEING ABLE TO SEE THE LIFE OUT OF THE
ORDINARY
Müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayan, teknoloji geliştiren ve globalleşmeye
önem veren firmalar her zaman bir adım önde oldular. Ar-Ge Merkezi
olarak hem ulusal hem de uluslararası projeler yaparak şirketlerimize,
rakiplerinden üstünlük sağlayabileceği özellikler kazandırmaya çalışıyoruz.
The companies who can understand the requirements of their customers, who
develop Technologies and who emphasize globalization, have always been one
step further. As the R&D Centre, we are trying the bring in features that would
provide superiority to our company, both by national and foreign projects.

Gökhan TEKİN

Yeşilova Holding Ar-Ge Müdürü - Yeşilova Group R&D Manager

Ü

lkemiz bugüne kadar çoğunlukla üstün teknik kabiliyetleri ve ucuz iş
gücü ile birçok farklı endüstride üretim yaparak ihracat oranını arttırdı. Bugün
global pazarda hatırı sayılır ve herkes tarafından kabul edilen marka değerlerine baktığımızda bu sıralamada maalesef ki üst sıralarda
kendimize yer bulamıyoruz. Bu durumu irdelediğimizde görüyoruz ki müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayan, teknoloji geliştiren
ve globalleşmeye önem veren firmalar her
zaman bir adım önde oldular. Günümüzde
bu firmalar bir adım önde olmanın ötesine de
geçerek birçok firmayı satın alabilecek güce
ve marka değerine ulaştılar. İşte tam da bu
yüzden farklı birimlerden farklı tecrübelere
sahip, doğru yoğurulmuş, bilgiye önem veren
ve hayata sıradan bakmayan bireylerin bir
araya gelerek oluşturduğu ekipler ile nitelik-
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li Ar-Ge yapmanın önemi her zamankinden
daha da önem kazanmıştır.
İnsanoğlu yüzyıllar önce ortaya koyduğu
eserler ile ne kadar yaratıcı bir canlı olduğunu göstermiştir. Hepimiz DNA’mız ile taşınan bazı yeteneklerin dışında bir oyun ha-

“Müşteri ihtiyaçlarını daha
iyi anlayan, teknoloji geliştiren
ve globalleşmeye önem veren
firmalar her zaman bir adım
önde oldular.”
muru gibi şekilleniriz. Bu durumu özellikle
çocuğu olan herkes daha iyi fark eder, biz
ona ne verirsek aynadaki yansımasını görü-

Our country increased its exportation rate
by doing production in many different
industries so far, mostly by the help of high
technologic capabilities and low-cost labour.
If we happen to have a look at the reputable trademarks, which are accepted by
everyone in the global market, it is sad that
we cannot take place among the upper ones.
When we examine this situation, we can see
that the companies who can understand
the requirements of their customers, who
develop technologies and who emphasize
globalization, have always been one step
further. Today, these companies have gone
one step further than being on the top line,
they achieved to a power and brand value
that could by many other companies. For
this reason, it gained importance to conduct
R&D activities by the teams that consist of
people from different departments with
the different experiences, which are truly
raised, who emphasize the knowledge and
do not perceive the life ordinarily. The
mankind showed how creative they are,
with the artefacts they made hundreds
of years ago. All of us are shaped just like
modelling clay, apart from some talents
that are brought away by our DNA. People
who have kids can notice this more easily,
we see the reflections of what we gave
them. We can watch them bewilderedly, if
we provide them environments where they
think freely and create ideas. Actually, all of
us are solving many different problems in
our daily lives, consciously or unconsciously.
It is an approach to fully understand what
the problem is, to discover by what kind of a
method it can be solved and to act to try the

rüz. Onun ne kadar özgürce düşünebildiği
ve fikir üretebildiği ortamlar yaratabilirsek
sonuçlarını şaşkınlıkla izleriz. Bu felsefede
dikkatimizi çeken anahtar sözcükler farkındalık ve sıradanın biraz dışında bakabilmek
olarak dikkatimizi çekiyor.
21. yüzyılda oldukça yoğun hissettiğimiz
inanılmaz hızlı değişen trendler ve bunların gerektirdiği değişim ve gelişim süreçleri hayatımızın her evresini etkilemektedir.

“Yeşilova Holding
Ar-Ge Merkezi olarak hem
ulusal hem de uluslararası
Ar-Ge projeleri yaparak
şirketlerimize üstünlük
sağlayabileceği özellikler
kazandırıyoruz”
Yeşilova Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz ve stratejik gördüğümüz sektörlerde
de bu değişimin ve geleceğin şekilleniyor
olmasının farkındalığı ile bilgiye çok önem
veriyor ve bu çerçevede ekiplerimizi günün
ve geleceğin gerektirdiği şekilde geliştiriyoruz. Özetle; Yeşilova Holding Ar-Ge Merkezi
olarak hem ulusal hem de uluslararası ArGe projeleri yaparak şirketlerimize, rakiplerinden üstünlük sağlayabileceği özellikler
kazandırmaya çalışıyoruz. Bu faaliyetleri
gerçekleştirebilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek için hayata sıradan bakmamamız
gerektiğini biliyoruz. Gördüğümüz, dokunduğumuz, kullandığımız objelerin hayatı-

mıza ne kazandırdığını, gerçekten bize optimum çözümü sunup sunmadığını ve nasıl
daha fazla fonksiyonellik içerebileceğini
sorguluyoruz. Bu sorgulamanın neticesinde
potansiyel gördüğümüz fikirler için geliştirdiğimiz İnovasyon sistemlerimiz ile fikrin
teknik ve ticari değerini masaya yatırıyoruz.
İşte bu felsefe ile ortaya çıkan fikirlerden
ise daha katma değerli sonuçlar çıktığını
deneyimliyoruz. Bu çerçevede 9 – 10 Mayıs
2019 tarihlerinde Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği tarafından organize edilen ve
Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleşen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda “En
Çok Proje Fikri Geliştiren Ar-Ge Merkezi”
ödülünü alarak ekibim ile büyük bir gurur
yaşadık.
Ayrıca 2019 yılı içerisinde hazırladığımız 6
adet uluslararası bilimsel yayınımız İngiltere’de Birmingham ve Manchester’da gerçekleşen hafif alaşımlar ve bilim konularındaki
konferanslarda sunum yapılarak paylaşılmaya hak kazanmıştır. Ulusal kapsamda düzenlenen birçok etkinlikte de nitelikli çalışmalarımızı paylaşmaya devam ediyoruz.
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Yalçın Yeşilova, Vice Chairman of the Board
of Directors of Yeşilova Group said: “The
first six months of the year were completed with the satisfying results in terms of
exports. In this sense, I would like to thank
our companies and their representatives,
who have made significant contributions to
both the national economy and the strategic
goals of our companies by making even
more progresses than we thought. After the
very busy 6 months, I wanted to welcome
summer together and congratulate our 2
managers who had been promoted as of this
month. He said that I would like to thank
my friends who have been promoted and all
my colleagues who have contributed to the
success of our companies.”

YEŞİLOVALI MÜDÜRLERDEN
YAZA MERHABA

rum” dedi. Can Metal’den Sezgin Bayram
ve Canel Otomotiv’den Gökben Özkan
Yalta’nın asaleten müdürlüklerinin kutlandığı gecede Yeşilova Holding Finans
Müdürü Hüsamettin Göçer ve Canel
Otomotiv Üretim Planlama ve Lojistik
Müdürü Ceyhun Koylan sık sık mangalın başına geçti. Canel Otomotiv Finans
Müdürü Çetin Demir ise bağlaması ile
geceye renk kattı.

“Gecede Kalite Müdürü
Gökben Özkan Yalta ve
Mühendislik & Proje
Müdürü Sezgin Bayram’ın
asaleten müdürlükleri de
kutlandı.”

At the night of principal managership
celebration of Sezgin Bayram from Can
Metal and Gökben Özkan from Canel Automotive's, Yesilova Group Finance Manager
Hüsamettin Göcer and Canel Automotive
Production Planning and Logistics Manager
Ceyhun Koylan often took over the barbecue. Canel Automotive Finance Manager
Çetin Demir made the night more fun with
his baglama.

GREETING TO SUMMER FROM MANAGERS OF YEŞİLOVA
Yeşilova Holding’e bağlı şirket müdürlerinin bir araya geldiği “Yaza Merhaba” etkinliğinde yoğun katılıma
bol sohbet eşlik etti. Haflinger Çiftliği Hobi Bahçesinde gerçekleşen etkinliğin gündeminde ilk 6 ayın
gerçekleşen başarıları ve terfileri vardı.
The managers of Yeşilova Group came together in the the “Greeting to Summer” event, and they actively
participated to the event. The event took place in Haflinger Farm Community Garden. The agenda topics were
achievements and promotions of the first six months of the year.

Y

eşilova Holding Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Yalçın Yeşilova: “Yılın ilk 6 ayı ihracat anlamında tüm şirketlerimiz açısından yüz
güldüren sonuçlarla tamamlandı. Bu
anlamda hem ülke ekonomisine hem de
şirketlerimizin stratejik hedeflerine düşündüğümüzün üstünde gerçekleşmelerle anlamlı katkı sağlayan şirketlerimize ve onların temsilcisi olarak sizlere
çok teşekkür ederim. Oldukça tempolu
geçen ilk 6 ayın ardından hem birlikte
‘yaza merhaba’ demek hem de bu ay itibariyle terfisini alan 2 müdürümüzü de
hep birlikteyken tebrik etmek istedim.
Terfisini alan arkadaşlarıma ve şirketlerimizin başarısında katkısı olan tüm
çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyo40 YEŞİLOVA CANLI
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KULÜPLERLE GÜÇLENEN DOSTLUKLAR
FRIENDSHIPS STRENGTHENED BY CLUBS
Yeşilova Holding’in 2019 yılı itibariyle hayata geçirdiği çalışan kulüpleri hız kesmeden devam ediyor. Kitap
Kulübüyle başlayıp, Müzik Kulübüyle devam eden ardından da Bisiklet Kulübü ve Türk Sanat Müziği Kulübüyle
100’ü aşkın çalışan iş dışı zamanlarını ortak ilgileri çerçevesinde birlikte geçiriyor.
The clubs that Yeşilova Group has launched by year of 2019 continue their activities without slowing down.
Starting with Book Club and continuing with Music Club, Cycling Club and Turkish Art Music Club, they allow more than
100 employees to spend time together in the framework of their common interests.

Yeşilova Group, which adopts the “Happy
employees - sustainable world” mission
with its 8 companies and more than one
thousand employees in different locations,
continues to actualize the social activity
clubs one by one. Since the beginning of
the year, the employees have read and
evaluated 14 books with Book Club, and the
members of Music Club have demonstrated their skills in 5 meetings. Turkish Art
Music Club has impressed us in 3 meetings
so far. The Cycling Club made kilometers
of roads on 4 different routes.

F

arklı lokasyonlardaki 8 şirketi ve
binin üzerinde çalışanı ile “Mutlu
çalışan sürdürülebilir dünya” misyonunu benimseyen Yeşilova Holding,
sosyal aktivite kulüplerini bir bir hayata
geçirmeye devam ediyor. Sene başından
bu yana Kitap Kulübü 14 kitabı okuyup
birlikte değerlendirirken, Müzik Kulübü 5 toplantıda hünerlerini konuşturdu.
Türk Sanat Müziği kulübü şimdiye kadar
3 buluşmada şarkıların notalarında birleşti. Bisiklet Kulübü ise 4 farklı rotada
kilometrelerce yol yaptı.

MUTLU ÇALIŞANLARLA
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA
Çalışanların ortak ilgi alanlarının birleştirici gücünü kulüplerle sağladıklarını
belirten Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın Yeşilova; “İş
arkadaşlarımızın mutluluğu bizler için
çok önemli. Şirket olarak benimsediğimiz ‘Mutlu çalışanlarla sürdürülebilir bir
dünya’ misyonu ile hem şirketimize hem
de çalışanlarımıza değer kattığımıza inanıyorum. Günün stresini atabildikleri
gibi kendilerine de katma değer sağlayan

“Çalışanları arasındaki
sinerjiyi şirket dışına taşıran
uygulamalar, 2020’de
eklenecek yeni kulüplerle
devam edecek”
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A SUSTAINABLE WORLD WITH HAPPY
EMPLOYEES
Yalçın Yeşilova, Vice Chairman of the Board of Directors of Yeşilova Group, stated
that they provide the unifying power of
the employees’ common interest through
clubs and added: “The happiness of our
colleagues is very important to us. I believe
that we add value to both our company
and our employees with the mission of
‘Sustainable world with happy employees’
our company has adopted. As well as relieving the stress of the day, our employees
have the opportunity to socialise thanks
to our clubs that add value for themselves.
Seeing their happiness is a clear proof that
we did a good job.”

kulüplerimiz doğrultusunda arkadaşlarımız birbirleri ile de kaynaşma imkanını yakalıyorlar. Onların bu mutluluğunu
görmek, ortaya iyi bir iş çıkardığımızın
en net kanıtıdır diye düşünüyorum”
dedi.
ORTAK ZEVKLER BİZİ BİRLEŞTİRDİ
Kurumsal İletişim Yöneticisi Aysun
Alemdaroğlu; “Çalışma arkadaşlarımızın
kulüplere katılımları ve yeni kulüpler
için önerileri geldiğinde bölüm olarak
bizler de büyük mutluluk duyuyoruz.
Çünkü iş dışında çalışma arkadaşlarımızla birlikte ortak zevklerimiz etrafında birleşmek hem ilişkilerimiz hem
birbirimizi daha yakından tanımamız
için güzel bir fırsat yaratıyor. Özellikle
bizim gibi farklı lokasyonlarda, beraber
iş üreten kişiler için bir motivasyon kaynağı oldu. Üstelik de en sevdiğimiz şeyler bizleri birleştirdi” dedi.

Yalçın Yeşilova:“Mutlu
çalışanlarla sürdürülebilir
bir dünya misyonu ile
hem şirketimize hem de
çalışanlarımıza değer
kattığımıza inanıyorum.”

COMMON INTERESTS MAKE US MEET
ON A COMMON GROUND
Corporate Communications Manager
Aysun Alemdaroğlu said: “We feel very
happy as the department when our colleagues participate the clubs and when
they have new suggestions for new clubs.
Because it is a good opportunity for us to
get together with our colleagues around
our common pleasures and to get to know
each other better. It has been a source
of motivation especially for people who
work together in different locations like
us. Moreover, our favourite things have
united us.”
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DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN
DOĞRU NEFES AL

“Yoga ve Nefes Eğitmeni
Nermin Varlı eşliğinde
gerçekleştirilen eğitimlere
100’e yakın Yeşilovalı
katıldı.”

BREATHE PROPERLY TO HAVE A HEALTHY LIFE
Çalışanlarını motive etmek adına birçok sosyal aktivite kulübünü hayata geçiren ve kişisel etkinliklere ağırlık
veren Yeşilova Holding, “Nefes Egzersizi” ile yine farkını ortaya koydu.
Yesilova Group, which has launched many social activity clubs and focuses on personal activities in order to motivate
its employees, has again showed its difference with “Breathing Exercise”.

NEFES ALMA BECERİMİZİ YÜZDE 75
ORANINDA KAYBEDİYORUZ
Doğru nefes almanın insan hayatında
çok önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Nermin Varlı, derin ve yavaş nefes
almanın beyne her şeyin yolunda olduğu
mesajı verdiğini belirtti. Varlı “İnsan hayatı boyunca yaşanan korkular, travmalar,
kızgınlık ve kırgınlıklar ile, nefes alma
becerimizi ortalama yüzde 75 oranında
kaybedebiliyoruz. Bunu tekrar öğrenmek
mümkün. Sadece birkaç dakika ayırarak

Ç

alışanlarının iş hayatı haricinde
hobilerini gerçekleştirme ve iş
stresinden kurtulmalarını sağlamak amacıyla her yıl “Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri” kapsamında birçok çalışmaya
imza atan Yeşilova Holding, etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Son dönemin

popüler aktiviteleri içerisinde yer alan
‘Nefes Egzersizi’ ile çalışanlarına sağlıklı
yaşamı benimsetmeyi amaçlayan Yeşilova Holding, Yoga ve Nefes Egzersizi Eğitmeni Nermin Varlı ile farklı lokasyonlardaki şirketlerde 100’e yakın çalışanını bir
araya getirdi.

yaptığımız nefes farkındalığıyla, ilerleyen
süreçlerde doğru nefes almayı hayatın bir
parçası yapmak mümkün” açıklamalarında bulundu.
Yeşilova Holding bünyesinde yer alan şirketlerde 2 gün boyunca farklı lokasyonlarda düzenlenen nefes egzersizine katılan
çalışanlar, holdingin sağlıklı yaşama ilişkin etkinliklerinden çok memnun olduklarını ve burada öğretilenleri özel hayatlarında da uygulayabildiklerini aktardılar.

WE LOSE OUR BREATHING ABILITY BY 75
PERCENT
Nermin Varlı, who conveyed that breathing
properly has a very important place in human life, said that deep and slow breathing
gives the brain the message that everything
is fine. She continued her words, “Due to
the fears, traumas, anger and resentment
that we experienced throughout a lifetime
we may lose our breathing ability by an average of 75 percent. It is possible to learn this
ability again. With the breathing awareness
that we make by taking only few minutes off, it is possible to make the proper
breathing a part of our lives in the future.”
Employees who participated in the breathing exercise held at different locations for
2 days in the companies of Yeşilova Group
stated that they were very pleased with the
activities of the Group regarding healthy
living and that they were able to apply what
was taught here in their private lives.

“Nefes egzersizlerine
katılan çalışanlar
farkındalık ile alıp verilen
nefesin hem bedenimiz hem
de ruhumuz için ne kadar
önemli olduğunu öğrendi.”
Yeşilova Group, which carries out many
activities for their employees within the
scope of “Healthy Living Activities” every
year in order to practice their hobbies and
get rid of work stress, now has a new activity. Yesilova Group, which aims to adopt a
healthy life to its employees with one of the
most popular activities of the recent years
‘Breathing Exercise’ brought together nearly
100 employees from companies in different
locations with Yoga and Breathing Exercise
Trainer Nermin Varlı.
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EĞİTİME DESTEK İÇİN
GÜÇ BİRLİĞİ

DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜLERİNİN SON ROTASI
KESTEL OLDU

CONSOLIDATION OF POWER TO SUPPORT EDUCATION

KESTEL BECAME THE LAST ROUTE OF THE HIKERS

“Eğitim olmazsa olmaz” diyen duyarlı Yeşilova Holding çalışanlarının destekleriyle bu yıl da Anneler ve Babalar
Günü’nde toplanan yardımlar Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlandı.

Daha sağlıklı bir yaşam için sık sık doğa ile buluşan Yeşilovalıların bu kez rotası Kestel Aksu Köyü oldu. 4,5
kilometrelik parkurun ardından Kozluören Köyü’nü keşfe çıkan ekip, yemek ve oyunlar eşliğinde günü tamamladı.

With the support of sensitive Yeşilova Group employees who think that “Education is a must for everyone”, the
donations collected on the Mother’s Day and Father’s Day were donated to the Darüşşafaka* Association.

Kestel Aksu Village was the route of Yeşilova Group employees who often meet with nature for a healthier life. After a
4.5-kilometer track, the team reconnoitred the village of Kozluören and finished the day with dinner and various games.

1

863’ten bu yana bağışlarla binlerce
çocuğa yeteneklerini keşfedip geliştirebilecekleri eğitim olanağı sunan
Darüşşafaka Cemiyeti için Yeşilova Holding çalışanlarından büyük destek geldi. Babası veya annesi hayatta olmayan,
maddi olanakları yetersiz çocukların
eğitimine katkı sağlamak için her lokasyonda konumlandırılan kumbaralar çalışanların yardımlarıyla bu yıl da doldu
taştı.

Canel Otomotiv, Can Alüminyum, Cansan Alüminyum, Can Metal, Canray Ulaşım, Holiday Inn Bursa City Centre ve
Holding çalışanlarının bağışları geleceği
parlak çocuklarımızın eğitimlerine destek olurken Anneler ve Babalar Günü’nde böyle anlamlı bir yardımın yapılması
herkes tarafından takdir edildi.
Tüm gönlü bol çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

The penny banks, which have been
positioned in every location to contribute to the education of children whose
fathers and mothers are not alive and
who has insufficient financial potential,
have been filled with the help of the
employees this year.
Donations of Canel Automotive, Can
Aluminum, Cansan Aluminum, Can Metal, Canray Transportation, Holiday Inn
Bursa City Center and Yeşilova Group
employees supported the education of
our bright children in the future, and
it was appreciated by everyone to make
such meaningful help on Mother’s Day
and Father’s Day.
We would like to thank all of our
generous-hearted employees for their
contributions.
*An orphanage school dates back to
Ottoman times.

“Bazı şeyler olmasa da
olur ama eğitim olmazsa
olmaz” diyen Yeşilova
Holding çalışanları
Darüşşafakalı çocukların
eğitimi için güçlerini
birleştirdi.
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Kestel Aksu Village was the main route
for nature walks identified with the
theme of “healthy life” of Yeşilova
Group, which is held three times a year.
Starting the day with a cup of hot tea in
the restaurant founded by Saitabat Village Women’s Solidarity Assocation, the
hikers also visited the museum to learn
the history of the village. After completing the walking track, the hikers
experienced an enjoyable day by making
barbecues during the meal breaks and
playing games meanwhile. Having a
tea - coffee break in Kozluören Village
coffeehouse, the hikers ended the trip
by taking a souvenir photo under the
monumental tree in Babasultan Village.

The Darüşşafaka Association which has
provided thousands of children with
opportunities to explore and develop
their talents since 1863 have received
great support from Yeşilova Group
employees.

Y

ılda üç kez gerçekleştirilen Yeşilova
Holding’in “sağlıklı yaşam” temasıyla özdeşleştirilen doğa yürüyüşlerinde bu seferki rota Kestel Aksu Köyü oldu.
Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği tarafından açılan restoranda sıcacık
çayla güne başlayan yürüyüş ekibi ardından
köyün tarihini öğrenmek için müzesini de
gezdi. Yürüyüş parkurunun tamamlanmasıyla yemek molasında mangalların başına
geçen çalışanlar bir yandan da oyunlar oynayarak keyifli bir güne imza attılar. Kozluören Köy kahvesinde çay - kahve molası
veren Yeşilovalılar, Babasultan Köyü’ndeki
anıt ağaç altında hatıra fotoğrafı çektirerek
geziyi noktaladı.
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BONSAİ SANATI YEŞİLOVA’DA
HAYAT BULDU

5 Adımda Beyninize

mat atın
forFORMAT
YOUR

YESILOVA’S BONSAI ART EVENT

BRAIN IN 5 STEPS

Bitki yetiştiriciliğinde bir sanat olarak görülen bonsai, Yeşilova Holding’e bağlı şirketlerin müdür ve
yöneticilerini bir araya getirdi. Bu küçük ağaçlar katılımcıları iş hayatının yoğun temposundan sıyırmakla
kalmadı, stres atmalarını da sağladı.
Bonsai, seen as an art for plant growing, brought together the general managers, direc-tors and managers of
companies affiliated with Yeşilova Holding. These small trees not only kept the participants away from the intensive
pace of business life, but also helped them to relieve their stress.

C

anel Otomotiv lokasyonunda düzenlenen workshop, bonsainin tarihçesini ve felsefesini anlatan kısa bir
sunumla başladı. Sunumun hemen ardından eğitmenler Hasan Şimşek ve Osman
Çalışkan eşliğinde tüm katılımcılar kendi
bonsaisini uygulamalı olarak yapma şansı
yakaladı. Örnek ağaçların incelenmesi ve
stil belirleme, dal budaması, telleme alıştırması, telleme uygulaması, şekil verme,
kök budama, saksıya dikim gibi yöntemleri uygulamalı olarak öğreten eğitmenler
aynı zamanda da bonsainin temel felsefesini katılımcılara aktardı. Etkinlik sonunda
kendi elleriyle budayıp, diktikleri; çocuklarına ve hatta torunlarına miras olarak bırakabilecekleri birer bonsai ağacına sahip
olan Yeşilovalı müdür ve yöneticiler başarılı eserlere imza attılar. Canel Otomotiv
İnsan Kaynakları Yöneticisi Nuray Çiçek
düzenlenen workshop’un oldukça faydalı
olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam
etti: “Bonsai 2 bin yıldan fazla bir geçmişi
olan, yaşayan bir sanattır. Bu sanatta eseriniz hiçbir zaman bitmiş olmayacak, çünkü
bonsainin sonu yoktur. Biz de etkinliğimizde bu uzun soluklu sanatın inceliklerini çalışma arkadaşlarımızla paylaşarak iş dünyasında da uzun soluklu bir hayat geçirmek
istediğimizin mesajını vermiş olduk.”
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Son zamanlarda sıklıkla adını duyduğumuz terimlerden biri “detoks”…
Çeşitli tariflerle vücudumuzu toksin maddelerden arındırdığımız bu
yöntemi zihnimiz için de yapabiliriz. “Zihin detoksu nasıl yapılır?”,
“Beyne format atmak mümkün mü?” diyorsanız yazının devamını
mutlaka okumalısınız.

The workshop, held in the garden of Canel
Automotive, started with a short presentation on the history and philosophy of
bonsai. Right after the presentation, all
participants, accompa-nied by instructors
Hasan Şimşek and Osman Çalışkan, had
chance to make their own bon-sais in
practice The instructors who taught the
methods such as analyzing sample trees
and determining style, branch pruning,
stringing exercise, stringing practice,
shaping, root pruning, pot planting in practice also conveyed the basic philosophy of
bonsai to the partici-pants. At the end of
the event, the general managers, managers
and executives from Yesilova, who owned
a bonsai tree which they pruned and
planted with their own hands, and which
they could hand down to their children
and even grandchildren, made successful
works. Canel Automotive Human Resources Executive Nuray Çiçek, said the
workshop was very useful and continued
her words: “Bonsai is a living art which
has a history for more than two thousand
years. In this art, your work will never be
finished because bonsai has no end. In our
event, we shared delicacies of this long-living art with our colleagues and gave the
message that we would like to have a long
life in the business world.

One of the terms that we have often heard recently is “detox”… We can apply
this method for our minds, which we purify our body from toxic substances
with various recipes. To find the answers of “How to do mind detox?” and “Is it
possible to format the brain?”, you must read the rest of the article.

S

tres seviyesinin artmasıyla birlikte
özel hayatımızda ve iş yaşantısında
tükenmişlik sendromunun yarattığı
psikolojik ve fiziksel sorunlar başa çıkılamaz
düzeylere gelebiliyor. Peki stresi etkin şekilde yönetmek ve tükenmişliğe kapılmamak
için neler yapmak gerekiyor? Bunlardan biri
beyin detoksu… Zihinsel detoks sayesinde
yaşamlarını daha mutlu, daha verimli, daha
motive tükenmişlikten uzaklaşmak isteyenler için işte öneriler.
1. BEŞ SANİYE BEKLEME KURALI
İnsan zihni hızlıca yargılamak ister. Yargılamadan önce gözlem yapmalıyız. Çünkü
bir kere yargıladık mı, zihnimizi kirleten
olumsuz yargı tüm hayatımızı cehenneme
çevirebilir, ki bu da tükenmişlik yaşamamıza yol açacaktır. Yargılamadan önce 5 saniye
beklemeli, gözlem yapmalı sonra bir yargıda
bulunmalıyız, böylece zehirli düşünceleri
zihnimize girmeden önce engellemiş oluruz.
2. OLUMSUZU YAKALA
Zihninizden geçen olumsuz düşünceleri yakalamaya çalışın. Kullandığınız kelimelere,
cümlelere dikkat edin. ‘Hayatımda her şey

kötüye gidiyor’ gibi cümleler kullanmak,
olumsuz genellemeler yapmaktan kaçının.
3. FİLTRELE
Resmin tümünü görmek yerine olaylarda sadece olumsuzlara odaklanıp olumluları dışlamayı bırakın. Canınızı sıkan bir şey yaşadığınızda tıpkı adil bir yargıç gibi olayı olumlu
- olumsuz bütünüyle görmeye çalışın.

Nowadays, stress is one of the biggest problems in our lives. Especially with the increase in stress level in our lives, psychological
and physical problems caused by burnout
syndrome in our private life and work life
can reach the levels hard to overcome. So,
what can we do to manage stress effectively
and not to get burnout? One of them is
mind detox… Here are suggestions for those
who want to make their lives happier and
become more motivated, more successful,
and away from stress and burnout through
mental detox.
1. WAITING FOR 5 SECONDS
Human mind wants to judge immediately.
We should observe things, people and situations around before we do judgement. Because once we judge, the negative judgment
that pollutes our minds can worsen our
life and this will lead to burnout. We must
wait for 5 seconds before judgement, make
observations and then make a judgment,
so that we prevent the poisonous thoughts
before they get inside our minds.
2. CATCH THE NEGATIVE
Try to catch the negative thoughts passing
through your mind. Pay attention to the
sentences and words you use. Avoid making
negative generalizations and using sentences like “Everything is getting worse in my
life”.
3. FILTER
Instead of seeing the whole picture, just focus on the negatives and stop excluding the
positive. When you experience something
that bothers you, just like a fair judge, try
to see the whole thing with its positive and
negative sides.

4. AKIL OKUMA
Başkalarının aklını okumaktan vazgeçin.
Özellikle başkalarının size karşı ne hissettiklerini ne düşündüklerini kesin olarak
bildiğinize inanıyorsanız; akıl okuyorsunuz
demektir. Konu başkalarının düşünce ve
duyguları olduğunda mutlaka hata payı vardır unutmayın.

4. READING MINDS
Stop reading the minds of others. Especially
if you believe that you know exactly what
others think about you; this means that
you’re reading minds. Remember that when
the subject is the thoughts and feelings of
others, there is always a margin of error.

5. HAYAL VE HEDEFLERİNİZ OLSUN
Her zaman hayalleriniz ve hedefleriniz olsun. Hayattaki hedeflerinizi görselleştirin,
hayal kurun. Beyniniz inandığınız bir şeyi
gerçekleştirmeye programlıdır. Sizi mutlu
eden şeyleri, hayallerinizi düşünün ve zihninizde yaşayın. Sabır ve azimle birlikte bir
süre sonra bunları hayatınıza çektiğinizi
fark edeceksiniz.

5. HAVE DREAMS AND GOALS
Always have some dreams and goals. Visualize your goals in life and dream. Your brain
is programmed to do something you believe
in. Think of the things that make you happy
and your dreams and live them in your
mind. With patience and perseverance,
after a while you will realize that you have
realized them to your life.
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PALAU
Gizli Cennet

Hidden Paradise PALAU

Eşsiz güzellikteki adaları, masmavi bir okyanus ile sarmalanmış toprakları,
kendine özgü doğal güzellikleriyle Palau Cumhuriyeti farklı bir tatil deneyimi için
sizleri bekliyor. Vizesiz ulaşabileceğimiz ülkelerden olan Palau için yola çıkmaya
hazır mısınız?
With its unique islands, lands surrounded by a deep blue ocean and its distinctive natural beauties, the
Republic of Palau is waiting for you to offer a different holiday experience. Are you ready to leave for
Palau, one of the countries that can be reached without a visa?
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If we look at the history of Palau, we
can see that today’s Palau has become
a settlement after the Philippine native migrated to this islands community
3000 years ago. The land where Spanish
sailors set foot in the 16th century was
under the auspices of Spain for more than
three centuries. Palau, which was sold
to Germany by the Spanish in 1899, was
captured by Japan during the First World
War and by the United States during the
Second World War. Declaring its independence in 1994, the country awaits ocean
lovers with its unique islands and natural
wonders that have come from paradise. If
you are one of those lovers, do not waste
time; start preparing your suitcase.

alau’nun tarihine bakacak
olursak 3000 yıl önce Filipin
yerlilerinin, bu adalar topluluğuna göçmesiyle bugünkü Palau, yerleşim yeri olmuşmuş diyebiliriz. 16. yüzyılda İspanyol denizcilerin ayak bastığı
topraklar üç asırdan fazla İspanya’nın
himayesi altındaymış. 1899 yılında, İspanyollar tarafından Almanya’ya satılan
Palau, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Japonya’nın, İkinci Dünya Savaşı yıllarında
ise Amerika Birleşik Devletleri’nin eline
geçmiş. 1994 yılında bağımsızlığını ilan
eden ülke, eşsiz adaları ve cennetten kopup gelmiş doğa harikalarıyla okyanus
aşıklarını bekliyor. Eğer siz de o aşıklardan biriyseniz vakit kaybetmeyin; bavulunuzu hazırlamaya başlayın.
TROPİKAL GÜNLER
Tropikal bir iklime sahip olduğu için
Palau’da güneşin cömertçe sizi selamladığını göreceksiniz. Bu yüzden ziyaret
için her zaman uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizden vize istemeyen Palau
için direkt uçuş maalesef bulunmuyor
fakat Yeni Zelanda üzerinden aktarma
yapılabiliyor. Ülkeye Palau Uluslararası
Havalimanı ile ulaşım sağlanıyor.

GEZİ ROTANIZ BURADA
Adeta cennetten bir köşe olan ülkede
gezilmesi gereken birçok muhteşem
yer mevcuttur. Jelliyfish Gölü bunlardan biri. Burası dünyada nadir görülen
tuzlu su göllerinden biri. Çevresindeki
kireçtaşı oluşumundan dolayı Pasifik
Okyanusu ile bağlantısı var. Ama ok-

TROPICAL DAYS
In Palau you will find the sun generously
greeting you, as it has a tropical climate.
So, we can say that you can visit Palau
anytime you wish. Unfortunately, there
is no direct flight for Palau, which does
not require a visa from our country, but
it is possible to transfer with connecting
flights through New Zealand. Palau International Airport provides transportation
to the country.
HERE IS YOUR TRIP ROUTE
There are many wonderful places to visit
in this paradise like country, Jellyfish
Lake is one of them. This is one of the
rare saltwater lakes in the world. Due to
the limestone formation around it, it is
connected to the Pacific Ocean. Despite
the use of ocean water, it is protected
from the effects of wildlife effects. There
are two types of jellyfish in the lake; Golden Jellyfish and Moon Jellyfish. During
the day these two species periodically
come to the surface to feed. You should
definitely see the view at the time they
come to the surface. Southern Island
Cliffs is another spectacular region. The
cliffs that are independent of each other
and the green cover over it fascinate you.
Also, you can visit the Milky Way area
and swim in the soothing, clear waters
and enjoy it. Ngardmau Waterfall is also
amazing and definitely worth a visit. It
stands out with its magnificent view. The
waterfall, which starts at the end of lush
forests, is also one of the natural wonders
in Palau.
Kayangel Island, which attracts attention with its vast and white sandy beach,
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yanusun suyunu kullanmasına rağmen
vahşi hayatın etkilerinden korunmayı
başarmış. Gölün içerisinde iki tür denizanası bulunuyor; Altın Denizanası ve
Ay Denizanası. Gün içinde bu iki tür de
belli aralıklarla beslenmek için yüzeye
çıkıyorlar. Bu sırada oluşan manzarayı
mutlaka görmelisiniz. Southern Adası
Kayalıkları bir diğer muhteşem bölgedir. Birbirinden bağımsız kayalıklar ve
üstündeki yeşil örtü, insanı adeta büyüler. Milky Way bölgesine giderek son
derece dingin olan tertemiz sularda

yüzebilir ve buranın tadını çıkarabilirsiniz. Ngardmau Şelalesi ise muhteşem
görüntüsü ile dikkat çekmektedir. Yemyeşil ormanların bittiği yerde başlayan
şelale, adeta bir doğa harikasıdır. Uçsuz
bucaksız ve bembeyaz kumsalı ile dikkat
çeken Kayangel adası da, turistlerin ilgisini çeken muhteşem başka bir yerdir.
Long Beach ise yüzme meraklıları ve
doğa tutkunları için bir diğer alternatif olarak ziyaretçilerini beklemektedir.
Ayrıca ülkede birçok farklı dalış merkezi de bulunmaktadır.

“Ülkenin en kalabalık şehri ve eski
başkenti Koror, doğa harikası plajları ve
ormanları ile misafirlerini bekliyor.”

is another beautiful place that attracts
the attention of tourists. Long Beach
is another alternative for the ones who
love swimming and nature. There are
also many different diving centers in the
country.
WHAT TO EAT
When you come here you should definitely experience the local food also. For
example, fish is used much in Palau cuisine. In this country where different fish
species are available, various fish dishes
are popular. Potato and pork consumption is quite common in the country. Food
such as cassava, yam, taro and bat soup
are consumed frequently in the country.
Tourists visiting the Palau Islands should
try cocktails made from tropical fruits of
the region.

NE YEMELİ?
Buraya geldiğinizde yöresel lezzetleri de mutlaka deneyimlemelisiniz. Örneğin Palau mutfağında
balık çok fazla kullanılıyor. Farklı
balık türlerinin yakalandığı bu ülkede, birbirinden çeşitli balık yemekleri hazırlanıyor. Ülkede patates ve domuz eti tüketimi oldukça
yaygın. Palau’da cassava, hint yer
elması, taro, yarasa çorbası gibi yiyecekler ülkede çok sık tüketiliyor.
Palau Adaları’na gelen turistlerin
bölgeye özgü tropikal meyvelerden
hazırlanmış kokteylleri mutlaka
denemesi tavsiye ediliyor.
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6,5 milyon metrik ton karbondioksit salınımının önüne geçmişler.

P

ESKİ TELEFONUNLA YAĞMUR
ORMANLARINI KURTAR!

Kanatsız Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisi türbinlerine yeni bir yaklaşım kazandıran bu proje herkesin hafızasına kazınan rüzgar gülü imgesinden kanatları kaldırarak enerji elde etmeyi
hedeflemiş. İspanyol şirket Vortex Bladeless S.L’in bu çoklu patente sahip projesinin yenilikçi teknolojisi onun cam ve karbon elyafından tasarlanmış direğinin rüzgar gücü etkisi altında Vortex yani girdap yaratan efektinden geliyor.
Bu değişik tasarım ile Vortex’in rüzgar türbinlerinin karbon ayak izi geçmişteki
benzer teknolojik sistemlere göre birçok açıdan yüksek oranlarda daha küçük.
Aynı zamanda ses çıkarmayan ve kanatları olmadığı için kuşlara da zarar vermeyen bu icat, klasik yel değirmenlerinden daha yoğun sıklıklarla yerleştirilebilerek enerji üretimini maksimize ediyor.

Google

rojenin mucidi olan Topher White bir mühendis ve elden çıkarılmış eski
cep telefonlarını toplayarak ormanda tahrip yaratan insanları ortaya çıkaracak ilginç bir teknoloji üretmiş. Sistem, şüpheli sesler algılandığında
gerçek zamanlı uyarıları yerel yetkililere SMS yoluyla göndermeyi sağlayan güneş enerjili dinleme cihazlarına dönüştürülmüş ikinci el cep telefonları ile çalışıyor. Rainforest Connection ekibi, kitlesel fon toplama sayesinde ulaştıkları bu ilk hedeften sonra çalışmalarını sadece Amazon yağmur ormanlarıyla da sınırlamayıp Asya ve
Afrika kıtalarına da genişleyen projelerine başarıyla devam ediyor; öyle ki bugüne kadar

SAVE THE RAINFORESTS WITH YOUR
OLD MOBILE!
The owner of the project is an engineer,
Topher White, and he created an interesting technology by collecting the old mobile
phones, which he uses to reveal the people
that damages the forests. Its systems run on
second-hand mobile phones transformed
into solar-powered listening devices that
enable real time alerts to be sent via SMS
to local authorities if suspicious sounds
are detected. The Rainforest Connection
team, who fulfilled their first objective by
crowd funding, are sustaining their projects
successfully, without being limited only
with the Amazon rainforests, but also in
places through Asia and Africa. They have
prevented a carbon dioxide emission of 6,5
million metric tons so far.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ
AZALTMAK İÇİN
HAREKETE GEÇTİ
Google, çevre kirliliğini azaltma
amacıyla ürünlerinde geri dönüştürülmüş maddeleri kullanacağını
duyurdu. Chromecast isimli ürününde geri dönüştürülmüş plastik
kullanmaya başlayan şirket, Google

Home’un üretim sürecinde de plastik şişeleri kullanıyor. Şirketin ürettiği ürünler arasında Pixel telefonlar, Pixelbook, Google Home, Google
Nest, Chromecast ve telefon aksesuarları bulunuyor.

BLADELESS WIND ENERGY
The project, which brings up a new approach to the wind energy turbines,
aims to obtain energy by removing the blades of the windmill, which was
a fixed concept in our minds. The innovative technology of the multi-patented project of the Spanish company Vortex Bladeless S.L., arises from
its pillar, which is made of glass and carbon fiber, creating a vortex effect.
Thanks to this different design, the carbon footprints of the wind turbines
of Vortex, is relatively very low according to the similar Technologies of
the past. Besides, since this invention is silent and does not hurt the birds
thanks to having no blades, it could be placed more frequent than the classic
windmills and this maximizes the energy production.
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GOOGLE TAKES ACTION FOR
REDUCING THE ENVIRONMENTAL
POLLUTION
Google announced that it will use
recycled materials in its products
to reduce environmental pollution.
The company, which started using
recycled plastic in its Chromecast
product, also uses plastic bottles in
the production process of Google
Home. The company’s products include Pixel phones, Pixelbook, Google
Home, Google Nest, Chromecast and
phone accessories.

