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Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,
Kıymetli Okurlar,
Yeni yıla yeni umutlar ve yeni heyecanlar ile başlangıç yaptık. Yeşilova Holding
olarak 45. yılımıza girdiğimiz bu senede, kendimizi her yönden geliştirerek sektöre değer katacak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.
Yola çıktığımızda elimizde sıkı sıkıya sarıldığımız hayallerimiz, ayaklarımızı yere
sağlam bastıran hedeflerimiz ve dinmez bir çalışma inancımız vardı. Sadece birkaç çalışma arkadaşımızla çıktığımız yolculuğa bugün, 1200 takım arkadaşımızla
devam ediyoruz. Teknolojinin baş döndürücü hızının küresel köy haline getirdiği
dünya ticaretinde, güçlü kalmak tüm ekip arkadaşlarımızın aynı hedeflere inanması ile gerçekleşiyor. O yüzden de dün olduğu gibi bugün de ‘Takım Ruhu’ en
büyük değerlerimizden biri. Takımı kurmak 45 yıl öncesi için bir meseleydi ama
bugün o takımın en güçlü parçası isen başarıyı yükseltiyorsun. Tüm çalışma arkadaşlarıma bu takıma güç verdikleri için, vizyonları, inançları ve çalışmaları için
teşekkür ediyorum. Katkılarınız şirketimizin gelecek yıllarına ışık tutacak.
Ve bu takımın en kıymetlileri kadın çalışanlarımıza ayrıca bir yer ayırmak isterim.
Sanayinin sert koşullarında onların naifliklerine o kadar çok ihtiyaç vardı ki; üretimde, kalitede, insan kaynaklarında ve aslında evrendeki her şeyde… Bulunduğu
yeri güzelleştiren, anlamlandıran ve aslında hepimizi de bu güzel iklime ortak
eden kadın çalışma arkadaşlarım: İyi ki varsınız!
Ülkemize aydınlık katmak için sınırsız emek veren tüm kadınlarımızın ‘8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, birlikte nice aydınlık günler görmemizi
diliyorum.
Saygılarımla...
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Yeşilova Canlı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Değerli Paydaşlar,
Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım,
Öncelikle dergimizin 4. sayısını sizlerle paylaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tekrarlar bir konuyu ilk kez öğrenirken pekiştireçtir, şayet odağınızı ömür
boyu öğrenmeye çevirdiyseniz bu durum sizi bir atalete sürükler. O yüzden ekip
olarak bizler, gelişim ve değişimin heyecanını yaşarken, hep daha iyisini yapmak
için denemekten hiç vazgeçmiyoruz. Yazar, Theodor Fontane’nin de dediği gibi bizi
tüm gücüyle yaşatacağına inandığımız tek unsurun yenilik olduğundan yola çıkarak yeni yılda yepyeni bir tasarımla karşınıza çıkıyoruz.
Değerli okurlar,
2020 yılını hem ülkemiz hem de dünyadaki çok sayıda deprem haberleriyle, Corona virüsünün korkutan görüntüsü altında açtık. Deprem gerçeğini bilen ve yaşayan bir millet olarak hazırlıksızlığımızın üzerine kaygılarımız eklendi. Dileğimiz bir
daha yaşanmaması yönünde olsa da önlem almanın, risk almaktan daha iyi sonuç
verdiğini yaşayarak görüyor ve öğreniyoruz.
Ve evet tüm yaşananlara rağmen, gün bugün ve biz hayatta olduğumuz sürece
umut etmeye, çalışmaya ve çabalamaya devam ediyoruz.
Ataerkil bir toplumda kadın olmanın zorluğu bir yana, iş hayatının içinde kadın
olmak da oldukça çetin şartları barındırıyor içerisinde. Yıkılması gereken algılar,
ev-iş sorumluluklarındaki denge ve biz kadınların kendi kendimize koyduğu bazı
görünmez setler... Bizler de yeni sayımızda bu konuyu mercek altına alarak hem
kadın hem de erkek çalışanlarımıza sorduk ve farkındalık dolu cevaplar aldık. Diğer
yandan şirketlerimizin güncel haberlerini sizler için derlediğimiz sayfalarımızı ve
çalışma arkadaşlarımızın köşe yazılarını yeni sayımızda bulabilirsiniz.
Keyifle okumanız dileğiyle…
Gününüz dünden daha güzel, yarınınız umut dolu olsun…
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DOSYA KONUSU

H

ayatın güzelliği denge ile birlikte gelse de cinsiyetçi pek çok
kalıp iş dünyası başta olmak
üzere hayatın dengesini bozuyor. Feodal toplumların birlikte çalışan cinsiyetsiz iş paylaşımından, ataerkilliğin
sert ayrımlarına ilerlenirken kadının
rolü ise erkekler tarafından belirlendi.
Yakın zamana kadar ev ve çocuk bakımı ile sınırları çizilen kadınlar ‘annelik’ tanımına bugün tüm yeteneklerini
katabilecekleri profesyonel iş hayatına ekleseler de işleri erkekler kadar
kolay değil. Bir toplumdaki geleneksel
tutumlar elbette kolay değişmiyor
ve değişimler de birçok nesli ciddi bir
sınava tabi tutuyor. Bu sınav döneminde ise araştırmalar kadın çalışan
sayılarındaki artışa dikkat çekerken,
üst düzey kadın yönetici sayısındaki
değişmeyen kadere de göz kırpıyorlar. Güzel gelişmeler de olmuyor değil
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elbette. Erkeklerin koyduğu kurallarla
çizilen iş hayatı, tarih boyunca kadınlarla eşleştirilen özelliklerle bugün
rekabetçiliği ve başarıyı sağlamaya
çalışıyor. Duyguları, ilişki yönetimi,
önsezileri, çoklu görevi yerine getirebilme becerileri ve empati yeteneği ile
doğuştan donanımlı kadınların döneminin geldiği söylenebilir.

Nezihe YEŞİLOVA
Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Yasemin YEŞİLOVA
Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Turizm sektörü özelinde değerlendirirsek sizce
kadın çalışanların erkeklere oranla öne çıkan hangi
özellikleri onları başarılı kılıyor?

Pek çok otomotiv firması ağırlıklı erkek çalışana
sahip. Maalesef ki ‘kadın işi’, ‘erkek işi’ ayrımı bizim
gibi ataerkil toplumlarda sıkça dile getiriliyor, bunu
kırmanın yolu sizce nedir?

Biz toplam üç yıl önce turizm sektörüne adım attık,
bu kısa zaman dilimi içerisinde gördüm ki bu alanda da çalışma disiplini, iş hevesi ve sabrı olan kişiler daha başarılı oluyor. Diğer yandan turizm, misafir memnuniyetini esas alan bir meslek gurubu, işte
burada kadının doğasında olan bir takım özellikler
ön plana çıkarıyor. Kadınların görsel yönünün güçlü
olması, hijyen anlayışı ve daha güler yüzlü olmaları
turizm sektörü açısından bir avantaj olarak karşımıza
çıkıyor. Ancak diğer yandan belirtmek isterim ki ben
her zaman kadın ve erkeğin birbirini tamamlayan çok
önemli özelliklere sahip varlıklar olduklarına inanıyorum. Dolayısıyla da kadın ya da erkek fark etmeksizin
birlikte tamamlanmanın en doğru sonucu yarattığını
düşünüyorum.

Herhangi bir konu hakkında gelenekselleşmiş veya
kalıplaşmış bir yargıyı değiştirmenin en güzel ve kolay
yolu değiştirilebileceğini göstermektir. Son günlerde ülke ve sektör gündeminde sıklıkla yer alan kadın
istihdamının artırılması çalışmaları, STK’lar ve lider
kuruluşlar tarafından yürütülmekte ve tüm topluma
örnek teşkil etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde
kadınların işletmelerde yarattığı farklar net bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Değişimin sonuçlarının
olumlu olması “kadın işi”, “erkek işi” algısını kırmaya
başlamıştır ve yapılan çalışmalar ile paralel olarak
bu düzenin daha da hızlanarak değişip gelişeceğine
inanmaktayım. Kadınlarımızın iş hayatına dahil olması işletmeleri olumlu yönde etkilediği gibi kendilerinin
sosyal hayatlarını da aynı şekilde etkilemektedir. Üreten ve özgüvenli kadınların yetiştirdiği nesiller aksi bir
duruma göre oldukça fark yaratacaktır. Bu nedenle
ben de bir kadın çalışan olarak kesinlikle bu değişimin
desteklenmesi gerektiği inancındayım.

Ve sevgili kadınlar iş hayatının kalıplarında değişim yaşanırken sizler yeter
ki; iyi bir eğitim alın, kendinize güvenin, önyargıları unutun, duygularınızın
en büyük gücünüz olduğunu kendinize sıkça hatırlatın.
7 kadın, 7 erkek çalışma arkadaşımıza
farklı yönleriyle iş hayatında kadınları
sorduğumuz, samimi açıklamalar aldığımız dosyamızın iş hayatındaki tüm
kadınlara destek olması dileğiyle…
YEŞİLOVA CANLI 13

DOSYA KONUSU

Recebiye BOĞA
Can Metal Üretim Enjeksiyon Operatörü

Fidan KARASOY
Holiday Inn Bursa City Centre Executive Housekeeper

Çiğdem KAHRAMAN
Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asistanı

Nuray ÇİÇEK
Canel Otomotiv İnsan Kaynakları Yöneticisi

İşinizi yaparken hiç ‘keşke erkek olsaydım’
dediniz mi?

Yapılan araştırmalar bazı kadın yöneticilerin
subjektif nedenlerle kadın çalışanlarına negatif ayrımcılık yaptığını, bu yüzden de kadınların
pek çoğunun erkek yöneticiyle çalışmak istediği
düşünülüyor. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi
alabilir miyiz?

Tarih süresince kadının ve erkeğin toplumsal
olarak üstlendiği rollerin çeşitli değişimlere
uğradığını biliyoruz. Sizce günümüzde bu roller
nasıl değişti, iş hayatında nasıl bir noktaya geldik,
dengeyi sağlayabildik mi?

Kadınların literatürde ‘Cam Tavan Sendromu’ şeklinde adlandırılan bir engelle karşılaşarak ‘Zaten
daha fazla yükselemem’ kaygısını erkeklerden
çok daha sık hissettikleri düşünülüyor. İstatistikler de bunu onaylıyor. Sizce kadınları bu hissiyata
iten engellemeler ve bu oranı değiştirmenin yolu
nedir?

2015 yılından beri Can Metal’de çalışıyorum. İşimi
severek yapıyorum. Çocuklarıma ve eşime sanayide çalışarak katkı sağladığım için gurur duyuyorum.
Bunca yıllık iş hayatım içinde ‘keşke erkek olsaydım’ dediğim anlar çok sık olmasa da oldu. Eğer
erkek olsaydım, daha kolay olabilirdi. Kadınların
hayattaki yükü erkeklere göre fazla, işten gidince
evde de çalışma devam ediyor.
Eğer ben bir erkek olsaydım, daha adil olmaya çalışır, aynı işi yapan kadın çalışana daha fazla yardımcı
olmaya çalışırdım.

“ Erkeklerin koyduğu
kurallarla çizilen iş
hayatı, tarih boyunca
kadınlarla eşleştirilen
özelliklerle bugün
rekabetçiliği ve başarıyı
sağlamaya çalışıyor. “
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Çok uzun yıllar kadın yönetici ile çalışmış biri olarak,
bir kadın yöneticinin; kadın ya da erkek çalışanına
negatif ayrımcılık yapmadan çalışabileceğini tecrübe etmiş bulunmaktayım. Hatta söylenenin aksine
hem iş hem de çalışanın sosyal yaşamını anlayabilmek ve destek olabilmek adına kadın yöneticinin
yeri çok önemli.
Örnek vermek gerekirse yönetici ve çalışanın bir
anne olması bu durumu anlayabilmesi demektir.
Bazı kadın çalışanlar; kadın yöneticiyi neden istemez? Bence bu noktada empati devreye giriyor.
Çalışanın kendisini yöneticisinin yerine koymayıp farklı beklentiler içine girmesi zaman zaman
zıtlaşmalara neden olabiliyor. Ta ki, kendisi de bir
yönetici olana kadar... ‘Yönetici olunca müdürümü
anladım, haklıymış’ demesi kaçınılmazdır. Yani kilit
nokta; karşılıklı empati.
Özellikle yüzde 95’i kadınlardan oluşan bir departman için bu çok önemli. Temizliği herkes kadınlardan bilmektedir. Bu dünyanın dengesinde, doğasında vardır. Erkek yöneticiler hem iş açısından
hem de çalışanları anlayabilme açısından çalıştığım
departmanda uyumsuzluğa neden olabiliyor.
Karşılıklı uyum, sevgi, saygı ve iş birliği ile iş odaklı
olarak daha başarılı işler çıkaracağımıza eminim.

Günümüze gelene dek yaşadığımız değişimler kadın ve erkek rollerinin baştan çizilmesine, şekillenmesine neden oldu. Annelik ve ev işleriyle meşgul
olan kadınlar artık çalışma hayatına katılmaya başladılar. Çalışma hayatına atılan kadın, annelik statüsü ve rolünün dışında “çalışan” ve hatta “iş veren”
olarak yer edinmeye başladı ve kadın statüsünün
ataerkil bir toplumda önem kazanmasına yol açtı.
Bu hareketle beraber koruyucu yasal düzenlemeler
getirildi, kazanılan ekonomik özgürlüğün beraberinde sosyal ve ekonomik alanda eşitlik, iş paylaşımı,
güç ve sosyal statü sahibi oldular.
İş hayatında kendine yer edinen kadınlar, bir denge unsurunu da beraberlerinde getirdiler. Erkek ile
kadın arasındaki farklılıklar bu denge ile kabul edilebilir seviyeye geldi. Erkek kişilik; önderlik, disiplin
gibi özellikler ile belirleniyor. Dişi kişilik ise üreten,
koruyan sabır gösteren ve annelik duygusu gibi
özelliklerle tanımlanıyor. Bu iki farklı özelliğin aynı
potada buluşarak ortak çıkardığı işlerde başarının
kaçınılmaz olacağını düşünüyorum.

"Kadınlar daima kişisel gelişim yolculuğuna
devam etmeli. Yaşı kaç olursa olsun
eğitimden vazgeçmemeli, sürekli kendini
yenilemeli, güncellemelidir."

‘Cam Tavan Sendromu’ kadınlar için iş hayatında görünmeyen ama görünen sonuçlardan daha fazla etkileri olan bir problem. Pek çok kadın hem iş hayatında
hem de toplumda yerinin neresi olduğu, işi ile ailesel
sorumluluklarının arasında kalarak üstelik de özgüven
yıkımına kadar giden süreçlerde sorgulamalar yapıyor. Bu sorgulamalar ise kadının zihninde ne yaparsa
yapsın başarılı olamayacağı, kariyerinde yükselemeyeceği gibi negatif kodlara dönüşüyor. Diğer yanıyla da kadınlar tüm bu engellerin kendinden kaynaklı
olduğunu düşünüp direnmeyi bırakıyor ve ne yazık ki
oldukları noktadan ileriye gidemiyorlar. Bu engeli kırmanın en önemli ayağı aslında kadınların iyi eğitim almaları, sosyal ilişkilerini geliştirmeleri, kariyer gelişim
programına katılım ve yüksek performans gösterme
stratejileri ile bu negatif kodlardan arınmalarıdır.
Bunların dışında örgütsel anlamda uygulanabilecek
stratejiler ise, pozitif ayrımcılık, erkek egemen örgüt
kültürünü değiştirme, aile dostu iş yeri politikaları ve
esneklik sağlama olarak sıralanabilir. Sonuç olarak
kişisel gelişim yolculuğuna kadınlar daima devam
etmeli. Yaşı kaç olursa olsun eğitimden vazgeçmemeli, sürekli kendini yenilemeli, güncellemelidir. Ama
biliyoruz ki sadece kadınların göstereceği çabalar,
cam tavan engellerini ortadan kaldırmakta yeterli
olmaz. Bu engellerin ortadan kaldırılmasında devlet
ve kurumlara da görevler düşmektedir.
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ERKEKLERİN GÖZÜNDEN
İŞ HAYATINDA KADINLAR

Elif ALTINTAŞ ÖZATA
Cansan Alüminyum İnsan Kaynakları Yöneticisi

Pek çok iş ilanına baktığınızda kurumların “erkek”
çalışan aradıklarını görüyoruz. Bu da daha ilk aşamada bir ayrımcılığın varlığını gösteriyor. ‘Kadın
işi’, ‘erkek işi’ ayrımını aşmanın yolu nedir sizce?
Oynadığımız oyuncaklarla başlar hayattaki rollerimiz…
Örneğin bir kız çocuğu iseniz; bebekler, mutfak
eşyaları, minyatür sebzeler ve meyveler, şayet
bir şeyleri simule edecekseniz o da belki öğretmencilik oyunu olur. Bir toplumun yapısını aslında çocukların oyunlarıyla anlayabiliriz. O toplum
daha küçük yaşta size ne olacağınızı söylemekte
ve rolünüzü zihninizde buna göre tasarlamaktadır.
Kadının toplumda ve buna bağlı olarak iş hayatındaki rolünü arttırmak istiyorsanız, önce kız çocuklarımıza yüzümüzü dönmeliyiz. Pilot olmalılar
mesela bir oyunda, oyuncak uçakları olmalı…Ya da
iş makineleriyle oynamalılar, asker olmalılar, bozuk
cihazları sökmeli takmalılar.. Kız çocukları sadece
duygusal zekalarını değil analitik yönlerini de geliştirecek oyunlar oynamalılar. Bir jenerasyon yetişmeli bu çocuklardan, daha çok pilot, daha çok
yönetici çıkmalı, birçok futbol spikeri çıkmalı içlerinden, olimpiyatlarda daha çok temsil göstermeliler.. Böylelikle kanıtlamalılar topluma, her şeyde
başarılı olabileceklerini, her sektörde söz sahibi
olabileceklerini. Böyle nesiller yetiştiğinde, devlet
de onları desteklemeli, annelik yapabilmeleri ve
kendileri gibi pırıl pırıl çocuklar yetiştirebilmeleri,
çocuklarını kendi ebeveynlerine bırakmadan makul bir süre vakit geçirebilmeleri için makul yasalar
düzenlemeli, belki bu konuda işverenlere de farklı
teşvik programları geliştirmeli.
Kısacası kadına olan yaklaşım ve güven, kadının
tüm rollerini çocukluk çağından çalışma hayatına
kadar topyekûn ve ebeveyn, devlet, tüm sektörleri
kapsayan ve uzun soluklu bir vizyon geliştirmekle
gerçekleşebilir.
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Yalçın YEŞİLOVA
Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ramazan UÇAR
Canray Ulaşım Genel Müdürü

Her ne kadar iş hayatında erkek egemenliği sürse
de yaşam kadın ve erkeğiyle bir bütün. Sizce bu
bütünlük olmasaydı ve kadınlar iş hayatında hiç
olmasaydı ne eksik kalırdı?

Kadınların duygusal olmaları sebebiyle özellikle kriz yönetiminde başarılı olmadığı ile ilgili bir
varsayım var. Sizce kriz anında kadın ve erkeklerin
bakış açısı farklılaşıyor mu? Duygusal olmak neden hep negatif anlamıyla değerlendiriliyor?

Kadınlar ve erkeklerin eş zamanlı iş yerinde olmalarının kurumların iklimini olumlu yönde etkilediğini,
gerçek bir denge unsuru yarattığını düşünüyorum.
O yüzden kadın olmasaydı ya da erkek olmasaydı
diye düşünmek bile istemem. Her bireyin biricikliği onun tüm potansiyelleri ile birlikte bulundukları
kuruma akması demek. Sadece bu noktada ben
kadınların pozitif ayrımcılıktan dolayı değil, katkılarının derinliğinden dolayı artı puanla başlamaları
gerektiğine inanıyorum. Hem bireysel hem de iş
iletişiminde bugün en önemli kavramların başında
duygusal zeka geliyor ve kabul etmek gerekir ki
kadınlar bu konuda çok başarılı. Çünkü kendi duygularına hakim oldukları kadar karşı tarafı da anlamaya hakimler. Bu da onları insan ilişkilerinde daha
başarılı kılıyor.
Diğer yandan kadınların aidiyet duygusunun da
erkeklere oranla daha güçlü olduğunu düşünüyorum, çünkü yaptıkları işle ilgili bizlerden farklı
referans noktaları ve sahiplenme dürtüleri var. O
yüzden de iş ya da özel yaşamda fark etmeksizin
biz onların, onlar da bizim törpüleyici noktalarımızı oluşturuyor. Bu dengeyi iş ortamında sağladığınızda farklı yönlerin birleşerek harika bir enerji
yarattığını görüyorsunuz. Ben önümüzdeki yıllarda
şirketlerimizde kadın çalışan sayımızın çok daha
yüksek seviyelere geleceğine inanıyorum ve açıkçası bunu da canıgönülden istiyorum.

Öncelikle iş yaşamının erkeğiyle kadınıyla bir bütün
olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Ataerkil bir toplum olmamız bu konudaki algıları
maalesef farklı yöne kaydırsa da bugün kadınlar iş
yaşamında oldukça başarılı ve bu algıyı biz erkekler
değil, kadınlar kendi güçleriyle kırıyorlar. Kadınlar
şu işi yapamaz diye bir tanımlamayı da açıkçası kabul etmiyorum. Kadın ya da erkek fark etmeksizin
şayet o işi yapmak için teknik bilgisi, yeteneği ve
yeterli arzusu varsa herkes her işi yapabilir. Hatta
daha net ifade etmem gerekirse kadınlar çok zaman
daha bile iyi yapar. Çünkü hangi hızda isterseniz isteyin doğalarında kötü iş çıkartmak yoktur kadınların. O işi kaliteden vazgeçmeden yaparlar.
Soruya dönersek ben duyguların hayatın tümünde anlamlı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bugün
empati kelimesini sıkça kullanıp, organizasyonların
geleceğini de bu kelime üzerine yoğunlaştırırken
duygularla iş yapmak kötüdür denemez. Duygular
karşı tarafı anlamanız için size önemli bir data sunar,
bu datayı çözüme ortak ediyorsanız çıkan iş çok iyi
oluyor. O yüzden ben kadın çalışma arkadaşlarımın
bu anlamdaki iç görülerine çok önem veriyorum ve
onlarla iş üretmekten de çok mutlu oluyorum. Diğer
yandan erkeklerin de duygudan yoksun iş yaptıklarına inanmıyorum. Bu kadın-erkek ayrımından öte
bir karakter meselesi...
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DOSYA KONUSU

Miraç POLATLI
Yeşilova Holding İnsan Kaynakları Müdürü

Şerif ŞİMŞEK
Yeşilova Holding Bilgi Teknolojileri Müdürü

Erdinç KARACAOĞLU
Canel Otomotiv Üretim Müdürü

İstatistiki olarak kadınların yükselme olasılıklarının erkeklere oranla daha düşük olduğu görülüyor,
bunu siz neye bağlıyorsunuz? Kadınlar hangi
yönlerini güçlendirerek buradaki veriyi tersine
çevirebilirler?

Genele baktığımızda bilgi sistemleri alanında erkeklerin yoğun çalıştığını görüyoruz bu sizin ekibiniz için de geçerli. Bunun sebebi nedir? Kadınların
bu alanda güçlenmesi için neye ihtiyaçları var?

Araştırmalar erkek çalışanların hemcinsleriyle çalışma isteğinin daha ağır bastığını
gösteriyor. Sizce bu tercihlerini sebebi ne olabilir, kadınlarla işi paylaşırken erkekler
nerede zorlanıyorlar?

Son yirmi yıl içinde iş dünyasında kadınların ağırlığının giderek artmasına rağmen üst düzey yönetici
pozisyonlarında kadınların sayısının istenilen düzeye ulaşmadığı görülmekte olup; bu durum ‘Cam
Tavan Sendromu’ olarak kavramsallaştırılmaktadır.
Cam tavan; kadınlar ile üst yönetim arasında yer
alan ve onların başarılarına ve liyakatlarına bakmaksızın ilerlemelerini engelleyen, açıkça görülmeyen,
aynı zamanda pek de kolayca aşılamayan bir duvar
olarak tanımlanmaktadır. Toplumumuzun geleneksel yapısında kadın, aile odaklı görevlerle sorumlu
tutulmuş ve kadınlardan her zaman bu sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenmiştir. Ancak günümüzde yaşanan ekonomik ve demografik gelişmeler
ve toplumsal dönüşüm sonucu kadınlar, yavaş yavaş bu kalıpların dışına çıkmaya başlamışlardır. Türk
toplumunda kadınların her kademede kaliteli eğitim
alabilmesi ve organizasyonun üst düzey pozisyonları için fırsat eşitliği sunulması kadınların üst düzey
yöneticiliklere yolculuğunu destekleyecektir.
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Araştırmalar, bilgi sistemleri alanında erkeklerin yoğun olmasının nedenini kadınların bu alanı tercih etmemesi olarak gösteriyor. Amerika’da Girl Scouts
of America tarafından yapılan bir araştırmaya göre
genç kızların yüzde 10’dan azı kariyer tercihi olarak
Teknoloji ve Mühendislik ile ilgili alanları seçtiği tespit
edilmiştir. Ülkemizde de bu oranın aşağı yukarı aynı
olduğu tahmin edilmektedir. Toplumun kız ve erkek
çocuklara olan yaklaşımının da bu seçimde etkin olduğu düşünülmektedir. Erkek çocuklar için tasarlanan oyuncaklarda parçaları birleştirip bir ürün elde
edebileceği, zihninde modelleme yapabileceği ürünler yer alırken, kız çocukları için genellikle şık bebek
tasarımları daha fazla yer almaktadır. Evlerimizde
kullandığımız bilgisayarlarda kullanılan oyunların da
genellikle erkek çocuklara göre tasarlanıyor olması
bu alana kız çocuklarının ilgisini azaltmaktadır.
Okul yıllarında kız çocuklarının daha fazla teknik
alanlara yönlendirilmesi sektörde kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliği bozmada etkili olacaktır.

Son yıllarda, kadınların erkek egemen iş dünyasında sayılarının giderek arttığını aslında günlük yaşamda da görebiliyoruz. Bundan 30-40 yıl önce trafikte kadın şoför
görmek çok kolay değildi. Bugün trafikte neredeyse erkekler kadar kadın şoförleri de görebiliyoruz ve buna Türk
toplumu da alıştı diyebilirim. Türk toplumu dememdeki
sebep Avrupa bizden çok daha önce bu duruma alıştı.
Günümüzde artık Üretim Operatörlüğünden Yönetim
Kurulu Başkanlığına kadar bir çok pozisyonda kadınlar
var. Fakat durum böyleyken yine de Türk toplumunda erkekler, kadınlar ile çalışırken zorlanıyor. Bunun sebebinin
tamamen cinsiyet farklılıklarından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü halen daha kadınların erkekleri, erkeklerin de kadınları anlamakta sorunlar yaşadığını düşünüyorum. Bir kadın için erkek gibi düşünmek, bir erkek içinde
kadın gibi düşünmek çok kolay değil. Her ne kadar her iki
taraf da empati kurma konusunda kendilerini zorlasa da
tam anlamıyla bunu başarabildiklerini sanmıyorum. Genetik farklılıkların bunu mümkün kılmadığını düşünüyorum. İşte bu noktada erkeklerin neden kadınlar yerine erkekler ile çalışmayı tercih ettiği sorusunun cevabı ortaya

çıkıyor. Empati kurulamadığından ortaya çıkan problemlerin çözümünü erkekler hemcinsleri ile konuşarak daha
kolay çözebileceklerini düşünüyorlar.
Diğer yandan iş yaşamında kadınların ise hemcinsleri
ile çalışmak yerine erkeklerle çalışmayı daha çok tercih
ettiklerini düşünüyorum. Gözlemlerin bunu söylüyor.
Bunun nedenini bir erkek olarak her ne kadar tahmin
etmeye çalışsam da kesin olarak anlayabilmiş değilim.
Erkekler hemcinslerine her türlü problemlerini çok rahat
söyleyebilirken, kadınlara karşı bu şekilde davranamıyorlar. Bunu da erkeklerin böyle davrandıklarında zayıf ve
güçsüz görünme durumuna düşme endişelerine bağlıyorum. İster özel hayatında, ister iş hayatında bir erkek
bir kadına karşı güçsüz, zayıf ya da başarısız görünmek
istemez. Bu durumu erkekler ile daha kolay atlatırken,
kadınlar ile zorlanıyorlar.
Tabii bu görüş ve düşüncelerim bir X kuşağı olarak yaşadığım zaman dilimine ve bana ait. Bundan sonra Y ve Z
kuşakları bu durumu nasıl yaşayacaklar bunu bilemiyorum. Belki onlar bu durumu daha kolay hale getirebilirler.
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DOSYA KONUSU

Ümit SEMERCİ
Can Metal Fabrika Müdürü

Mehti BAYINDIR
Can Alüminyum Satış Destek Uzmanı

Ağır sanayi olarak adlandırılmasına rağmen en
yoğun kadın çalışanın olduğu şirketlerimizden biri
Can Metal. Dolayısıyla kadınların buradaki gücü ve
varlığının kattığı değeri sizden dinleyebilir miyiz?

Kadın çalışanlar iş hayatında sizce neyi en iyi
yapıyor? Sizi dengelediğine inandığınız ne gibi
unsurları katıyorlar işe?

Can Metal’de sadece yönetsel alanlarda değil üretim, kalite, lojistik gibi operasyonlarda da kadın çalışanlarımız bulunmaktadır. Bu kadar zor ve ağır bir
işletmede, kadın çalışanlarımız her operasyonda
yer almakta ve işlerini en az erkek çalışanlar kadar
iyi yapmaktadırlar. Kadınlar bulunduğu her ortama sosyal ve kültürel anlamda seviye getirmekte,
duygusal zekaları ve kendilerine has bakış açıları ile
düzen sağlamakta, çalışkanlıkları ve disiplinli çalışmaları ile verimliliği en üst düzeye çıkartmaktadırlar.
Bu sebeple kadınlar Can Metal için vazgeçilmez olmuşlardır ve olmaya devam edeceklerdir.
İyi ki varsınız.

20 YEŞİLOVA CANLI

Geçmişte, her başarılı erkeğin arkasında kalan, çalışması sadece basit işlerle algı sınırında hapis olmuş kadınlar günümüzde artık kendi başarılarını yazıyorlar. Bence kadınlar pek çok şeyi iyi yapıyorlar
ama önceliklendirmek gerekirse özellikle iş hayatının olmazsa olmazı olan rekabetçi kişilik yapısının,
kadınlarda çok güçlü biçimde olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan sahiplenme duygularının fazla
oluşu iş hayatındaki başarılı projeler için de onları
değişilmez kılıyor. Sonuç odaklı olmalarından hareketle erkek dünyasının ‘Hallederiz’ tavrı, kadınlarda
‘Oldu bil’ tavrına dönüşüyor ki bence bu özellikleri
işleri çok kolaylaştırıyor. İş hayatında da kadın ve
erkeğin aslında her süreçte birbirini dengelediğine
inanıyorum. Onlar ya da biz olmasaydık eminim ki
eksik kalırdı birçok şey.

BİZDEN HABERLER

YERLİ OTOMOBİLDE
CANEL OTOMOTİV
İMZASI

Umut ÖZDEŞ
Canel Otomotiv Genel Müdürü

Otomotiv sektöründe geliştirdiği çözümler ile
dikkat çeken Canel Otomotiv, yerli otomobil
projesine de imzasını atıyor.

Y

eşilova Holding şirketler grubunun otomotiv kanadını temsil eden Canel Otomotiv, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)
tarafından geliştirilen yerli otomobile
de adını yazdırıyor. Alüminyumdan
üretilen araç çerçeveleri, port bagajlar, bagaj ve havalandırma kapakları,
darbe emicileri, kaynaklı gövde parçaları ve sunrooflar başta olmak üzere çok çeşitli alüminyum parçaları ile
müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi
sunan Canel Otomotiv, tamamı elekt-
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rik ile çalışan yerli otomobilde de uzmanlığını göstererek alüminyum ürün
ve çözümlerle imzasını atıyor.
Türkiye’nin gururu TOGG’un otomotiv
dünyasında anlamlı bir katma değer
oluşturacağını belirten Canel Otomotiv Genel Müdürü Umut Özdeş “Pek
çok özelliğiyle otomotiv kullanıcılarının beklentilerini karşılamaya hazırlanan TOGG, özellikle sıfır zararlı gaz salınımı ve alüminyum kullanımı ile çevre
duyarlılığı en yüksek otomobiller ara-

sında yerini alacak” dedi. Hem Avrupa
hem de Türkiye’nin elektrikli araçlar
pazarında büyümeye devam edeceğinin altını çizen Özdeş, TOGG’un geliştirdiği yerli otomobille Türkiye’nin bir
üst segmente atlayacağını belirtti.
YÜZDE 100 YERLİ SERMAYE İLE
YERLİ OTOMOBİL PROJESİNDE YER
ALIYORUZ
İddialı tasarımı, ileri teknolojileri ve
kullanıcı dostu dijital deneyimiyle sadece Türkiye’de değil uluslararası pa-

zarlarda da kendine yer bulacak iddialı
bir otomobil olan TOGG’un hem ülkeye hem de Gemlik’e kurulacak fabrikasıyla Bursa’ya çok büyük katkısının
olacağını vurgulayan Umut Özdeş,
“Canel Otomotiv olarak yerli otomobil projesinde üzerimize düşen görevi
üstleniyoruz ve yüzde 100 yerli sermaye ile ürettiğimiz ürünlerimizle bu
projenin içerisinde yer almaktan ve
ülkemize katkı sağlayacak olmaktan
dolayı büyük onur ve gurur duyuyoruz” dedi.
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KÖŞE YAZISI

OTOMOTİV VE
SÜREKLİ GELİŞİM

K

endini, “Sürekli İyileştirme ve
Geliştirme” beklentisi açısından
en önde gelen sektörlerin başında “Otomotiv dünyası” gelir dersek yanılmış olmayız. Bu durum doğal
olarak, ana sanayiden tutun da, tedarik zinciri içerisindeki tüm kuruluşları
etkileyen ve firmaların iç dinamiklerini
de sürekli gelişime ve dolayısı ile değişime zorlayan bir durum halini almıştır.

İlkay KARATAŞ
Cansan Alüminyum
Kalite Müdürü

Özellikle tedarikçiler açısından bakıldığında bu iyileştirme ve geliştirmeyi
benimseyenler, müşterilerinin gözünde biraz daha ön plana çıkmakta ve
yeni projelerde tercih edilmelerinde
önemli bir etken olmaktadır.
Bu sürekli gelişim felsefesi zaman
içerisinde müşterilerin gözünde kalite
kavramının içeriğinin de değişmesine
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yol açmıştır. Müşteriler bir ürünün,
istedikleri ölçüsel, görsel ve fonksiyonel vb. kriterlerinin sağlanmasını,
tek başına “kaliteli ürün veya hizmet”
kavramı için yeterli olmadığını düşünmeye başlayalı çok uzun zaman oldu.
Müşteriler artık tedarikçilerini ürünün
ilk tasarım aşamasından tutun da her
türlü teknik problemlerinin beraber
çözülmesine, maliyet iyileştirilmesinden tutunda araç ömrü boyunca son
kullanıcıların memnuniyetinin sağlanmasına kadar, tedarikçilerini yanlarında görmeyi ve hatta biraz daha
ötesine geçerek tedarikçilerinin sorumluluk almalarını ve birçok konuda
da kendilerini yönlendirilmesini beklemektedir.
Otomotiv müşterileri bu beklentilerini sadece satınalma sözleşmeleri,

proje toplantıları, “Tedarikçileri Teknoloji Günleri” organizasyonlarında
dile getirmekle yetinmeyip, aynı zamanda IATF 16949, VDA gibi kalite
sistem süreçlerine eklediği ve sürekli
güncellediği maddeler ile de zorunlu
kılmakta ve tedarikçilerini bu doğrultuda yönlendirmektedir.
Tedarikçilerin, IATF 16949, VDA standartlarını çok iyi anlaması, organizasyonu içerinde ki her sürecinde bu
beklentilere uygun yönetim sistemini
devreye alması ve sürekli gelişim felsefesi ile uygulamalarını geliştirmesi,
müşteri memnuniyetine giden yolda
bir zorunluluk olmuştur. Bununla birlikte özellikle son 10 yıllık periyotta
çevreye, iş güvenliğine, etik değerlere, yasal mevzuatlara, yasaklı ve
kısıtlı malzemelerin kullanımına kadar

birçok alanda otomotiv dünyasının
beklentisi ve zorunluluk kriterleri değişmiştir.
Her gün giderek artan rekabet ortamı, yenilenen ve değişen teknolojik
kavramlar, azalan dünya kaynakları
hepimizi sürekli iyileştirmeye ve geliştirmeye zorunlu kılmaktadır. Bu durum, organizasyon içindeki en alt pozisyondan en üst yönetimlere, hizmet
alımlarından müşteriye hizmet sunumuna kadar ki tüm süreçte bir kültür
halini almalıdır.
Otomotiv dünyasının içinde yer alan
firmaların sürekliliği, karlılığı ve prestiji, sürekli iyileştirme ve geliştirme
kavramlarını anlayabilme ve hayata
geçirebilme etkinliği ile doğru orantılı
olacaktır.

Sürekli gelişim
felsefesi zaman
içerisinde
müşterilerin
gözünde kalite
kavramının
içeriğinin de
değişmesine yol
açmıştır.
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KÖŞE YAZISI

ENDÜSTRİYEL
TASARIMDA
ALÜMİNYUMUN
ETKİSİ

G

ünümüzde sanayide, üretimde
ve satışta en önemli rekabet silahı endüstriyel tasarımdır. Markaların ürünleriyle, piyasadaki sayısız
seçenekler arasında rekabet ediyor
olabilmesi için tasarıma önem vermesi
kaçınılmaz bir sonuç haline gelmiştir.
Peki sanayileşmeyle beraber sık sık
adını duymaya başladığımız endüstriyel tasarım tam olarak nedir?

Pelin SEZGİN
Can Alüminyum
Endüstriyel Tasarım Sorumlusu
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Endüstri tasarımı meslek olarak Türkiye’de 1970 yıllarında oluşmuştur. İlk
‘Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’
benim de mezun olduğum Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde kurulmuştur. Endüstriyel tasarım, seri üretim için tüketici ihtiyaç ve sorunlarına
yönelik, estetik, işlevsellik, yaratıcılık,
ergonomi, malzeme bilgisi, pazarlanabilirlik, üretim yöntemleri ve olanakları
gibi çeşitli kriterleri gözeterek yeni ve

güncel ürünler tasarlamaktır. Endüstriyel tasarımda, markaların kullanıcılarını
etkilemek ve ürünlerini çekici kılmak
amacıyla yaratıcılık ön plana çıkmaktadır. Tasarımda yaratıcılık, var olan
sorunlara daha önce bakılmamış bir
açıdan bakarak, yeni çözüm üretmektir. Burada da endüstriyel tasarımcıya
büyük rol düşmektedir. İyi bir tasarımda olması gereken en önemli nitelikler
yaratıcılık dışında, yenilikçi olması, ergonomik olması, çevre dostu olması,
özgün olması, işlevsel olması ve estetik kaygı gütmesidir.
Kullanıcı ürünü eline aldığında ya da
ürünle etkileşim haline geçtiğinde, kullanıcıdan olumlu dönüşler alabiliyorsak ve kullanıcıya tereddütsüz ürünü
sattıysak doğru bir tasarım yapmış
oluruz. Her şeyden önemlisi tasarladığınız ürün kullanıcıya kendini anlatma-

lıdır. Kullanıcı ürünü rahat okuyabilmeli
ve çözmeye uğraşmamalıdır. Basit bir
örnek vermek gerekirse; bir dolap aldığınızda nereden çekip kapağı açabileceğinizi kestiremediyseniz yanlış
tasarlanmış bir ürüne sahip oldunuz
demektir.
Karşımıza çıkan bütün sorunlara ve
fırsatlara bir tasarımcı gözüyle yaklaşmak demek insanların daha kolay,
daha güvenli, daha konforlu, daha ekonomik bir hayat sürmelerine destek
olmak demektir. Nobel ödüllü iktisatçı
Herbert Simon’un da dediği gibi; ‘Var
olanla yetinmeyen onu daha arzulanan bir duruma dönüştürmek amacıyla eylemde bulunan herkes aslında bir
tasarımcıdır.’ Bu sebeple büyük markaların hayatımıza soktuğu yenilikler
sadece teknoloji değil aynı zamanda
bir tasarım anlayışı içerir. Bizim de

Can Alüminyum olarak tasarım anlayışımız ‘İyi tasarım özgün, ergonomik,
mümkün olduğunca basit tasarımdır.’
Tasarım çizgisini belirleyen faktörlerden en önemlisi de kullanılacak olan
malzemedir. Yeşilova Holding olarak
içinde bulunduğumuz sektörün ana
malzemesi, geleceğin çevre dostu
metali olan alüminyumdur. Alüminyumun, sünek özellikli, uzun ömürlü,
çevre dostu, geri dönüşebilir ve çeşitli
üretim yöntemleriyle üretilebiliyor olması, tasarımda daha geniş yelpazede
ürünler oluşmasına etken olmaktadır.
Alüminyum profil sektöründe Türkiye
pazarında gözlemlerime göre tasarım
mantığının kopyala yapıştır olduğunu
görmekteyim fakat bünyemizde yeni
oluşum göstermeye başlayan özgün
tasarım kavramının Can Alüminyum
olarak bizi rakiplerimizden ön plana çıkaracağını sağlayacağına inanıyorum.

Var olanla
yetinmeyen onu
daha arzulanan
bir duruma
dönüştürmek
amacıyla eylemde
bulunan herkes
aslında bir
tasarımcıdır.
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VUCA VE
LİDERLİK
O
Miraç POLATLI
Yeşilova Holding
İnsan Kaynakları Müdürü
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kuyacağınız yazıma iki temel
soruya cevap arayarak girmek
isterim;
İçinde bulunduğumuz zaman diliminde
işletmeleri ve organizasyonları hızlı ve
çevik olmak zorunda bırakan nedir?
Neden bazı işletmeler ve organizasyonlar en çabuk şekilde değişime
ayak uydurabiliyorken diğerleri bu dönüşümü başaramamaktadır?
Uzun süredir etkisi altında olduğumuz
VUCA dünyası olarak adlandırılan ve
Türkiye’nin de tüm unsurlarının ciddi
manada etkilendiği ve mücadele etmek, yönetmek durumunda olduğu
koşullar bulunmakta. Haliyle globalleşen dünyada mevcut gidişatı da göz
önüne bulunduracak olursak, değişim
hız kesmeden devam ediyor. Bu koşullara adapte olmak ve işletmeleri etkileyecek yıkıcı değişimleri ön görmek
elbette işletmelere yön veren liderlere
düşüyor.
Volatility (Değişkenlik, Oynaklık)
Uncertainty (Belirsizlik)
Complexity (Karmaşıklık)

Ambiguity (Muğlaklık, Anlaşılmazlık)
VUCA dünyasının temel yapı taşlarından biri muğlaklık. Muğlaklığı ortadan
kaldırabilmek ve yönetebilmek için
çevik liderliği sergileyebilmek olmazsa
olmaz bir gereklilik.
İşletmeler bazı yetkinlikleri etkin bir
şekilde hayata geçirebildiklerinde, önlerindeki engelleri ortadan kaldıracak
çevik hareket edecek organizasyonlar oluşturabilmektir. Böylelikle hem
rekabet avantajı elde ederek stratejik
çeviklik sergileyip VUCA dünyasında
ayakta kalabilecek hem de kendine
özgü yapı ve süreçler oluşturarak sürdürülebilir olmayı başaracaklardır. Peki
nedir bu yetkinlikler?
Esnek Olabilmek ve Stratejik Çeviklik
Günümüzde işletmeler için önemli ihtiyaçlardan biri inovasyon ve yaratıcılık
oldu. Bu durumda liderler çevresindeki
insanların, özellikle de yeni jenerasyon
çalışanların farklı fikir ve görüşlerine
açık olmak, işleyişteki küçük hataları-

na karşı hoşgörülü olmak, yaratıcı ve
yenilikçi fikirlerin sunulabilindiği özgür
ve güvenli ortamı oluşturmak durumundadırlar.
Stratejik çeviklik, işletmede yenilikçi iş yapış şekillerini geliştirebilmek,
tüm paydaşların görüşlerine önem
verip sürdürülebilir olmak adına gerekli
güncellemeleri yapabilmektir. Esneklik
bu anlamda stratejik çevikliği de destekliyor, hatta temel unsurlarından biri
oluyor. Aksi düşünüldüğünde geçmişte yaptıklarımızın her daim bizi ileriye
taşıyacağını zannediyoruz ve farkında
olmadan önyargılarımız ve alışkanlıklarımız nedeniyle Nokia örneği gibi bir
anda geri kalan veya yok olan işletmeler arasında kendimizi buluyoruz.
Dayanıklı ve Kararlı
Bahsettiğimiz VUCA dünyasında liderler, varlıklarını sürdürebilmek için
her türlü değişime ve değişim hızına
uyum sağlayabilmeli, çetrefilli problemleri çözebilmek için pes etmeden

ve dinamik bir şekilde karar alarak
yol haritası belirlemeli. Çevik organizasyonlar oluşturabilmek için değişim
ihtiyaçlarına göre işletme içinden ve
dışından gelecek dirençleri de göğüslemek ve üstesinden gelebilmek
gerekiyor. Oluşturulacak görev odaklı
çevik grupların yaptığı işlerin hem savunucusu olabilmek hem de motivasyonlarının azaldığı zamanlarda onların
enerjisini yükselterek dayanıklı ve kararlı bir tavır sergilemek en büyük motivasyon kaynağı olacaktır.
İnisiyatif Almak/Kullanmak ve Yetki
Devri
Günümüz trendlerine ve değişime
ayak uydurmanın yolu proaktif olabilmekten geçiyor. Proaktif davranışın temelinde ise öngörülü olmak ve
inisiyatif alabilmek var. Birçok yönetici geliştirme ve liderlik eğitiminde bu
konuya parmak basılmasına rağmen
ne yazık ki uygulamaya pek geçirilmediğini görebiliyoruz. Böyle olmasının
birçok sebebi var: En öne çıkan sebep,
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lider/yönetici koltuk sevdası sebebiyle yerine aday yetiştirmiyor, diğer
sebep ise her şeyi kendim yapayım
derdine düşüyor, son olarak ise o makama liyakat esasına göre gelmediği
için kendi yetersizliği ortaya çıkmasın
diye hiç o toplara girmiyor. Her durumda inisiyatif kullanma becerisine sahip
olan işletmeler ve organizasyonlar
sahip olamayan, duran ve bekleyen
(hantal hiyerarşiler) işletmelere göre
daima daha başarılı olacaklardır.
Çevik organizasyon yaratabilmek ve
liderlerin inisiyatif kullanabilen çalışanlar ve gruplar yetiştirebilmesi adına öncelikle mikro yönetim ve koltuk
sevdasından vazgeçilmeli, işletmenin
değerleri ve vizyonuyla örtüşen genel
yön ve prensipler tüm paydaşlarla şef-

faf ve doğru bir şekilde paylaşılmalıdır.
Kişi ve grupların gideceği yön belirtilmeli, nasıl olması gerektiği ve iş yapış
tarzıyla ilgili kararlar aşağıya bırakılmalıdır. Fakat inisiyatif alanların unutmaması gereken konu da şu; inisiyatif
alan kişi veya grup iş sonuçlarının sorumluluğunu da almakla mükelleftir.
Güven Oluşturma
İşletmelerde güvenin ne seviyede olduğunu nasıl anlarız? O işletmede inisiyatif alanların sayısına ve alt birimlere ne
derece fazla sorumluluk ve yetki verildiğini irdelemek yeterli olacaktır. Güvenin gerçek anlamda tesis edildiği ve
pekiştirildiği ortamlarda daha fazla ekip
çalışması, daha fazla yaratıcılık, yenilikçilik, daha fazla çaba ve zorluklarla daha
fazla mücadele görülmektedir.

Güveni oluşturmak adına liderlerin iki
yönlü iletişimi sağlamaları son derece
önemlidir. İletişimde ve ilişkilerde şeffaflık, gerçeklik, tutarlı olmak güvenin
sağlanmasında önemli hususların başında geliyor. Bu çok yönlü iletişim ve
ilişki yönetimini hem kurum içi hem de
kurum dışı olarak değerlendirmekte
fayda var. Özellikle günümüzde, sosyal medyanın gücü de göz önüne alınacak olursa iletişim tarafında medya
yönünü de bu çerçevede kurumsal itibarını ve güvenilirliğini artırmak adına
ele almak gerekir.
Çevik olabilmek için hızlı olmaya, hızlı
olabilmek için de açık iletişimle birlikte
yüksek derecede güvenin sağlanmasına ve sürdürülmesine ihtiyaç olduğu
aşikardır.

Sonuç
Günümüz koşullarında, liderlerin özellikle her durumla ilgili kararı kendisinin vererek kontrolü elinde tutması ve
merkeziyetçi bir yönetim sergilemesi
maalesef sonuç vermemektedir. Buna
mukabil artık sadece çevik liderlik sergilenmesi gerekir. Bunun için de liderlerin VUCA dünyasını yönetebilmek
adına; kurum değerleri, vizyonu ve
öncelikleriyle uyumlu, kendi başına iş
görebilen, inisiyatif kullanabilen yöneticiler ve birimler yetiştirerek yüksek
güven ortamının bulunduğu, gönül
bağı oluşturmaya yönelik geribildirim
kültürünün hâkim olduğu organizasyonları oluşturmaları gerekir.
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BİZDEN HABERLER

CAN METAL YENİ YILA
GÜÇLÜ YATIRIMLARLA GİRDİ

CAN METAL SEKTÖRDEKİ TECRÜBESİNİ
EUROGUSS FUARI’NDA YANSITTI

Yeşilova Holding’in yüksek basınçlı alüminyum döküm parça üretimi yapan kolu olan Can
Metal, 2018’deki iddialı büyümesinin ardından 2019’u da başarıyla kapattı.

C

an Metal’in 2018 yılında kapasitesini 3 kat artırarak büyüdüğünün altını çizen Mali İşler
Müdürü Burak Baltacı, 2019’un ekonomik açıdan çalkantılı günlerini fırsata çevirmeyi başardıklarını söyledi.
2019 performanslarını değerlendiren
Baltacı konu ile ilgili şunlara değindi:
“Yeşilova Holding olarak tüm üst yönetim ekibi ile 2019 yılını tüm zorluklarına rağmen başarılı bir performans
sergileyerek hedeflerimiz doğrultusunda kapatıp yeni yıla sağlam adımlarla ve yeni yatırımlar ile girmiş oluyoruz. Ekonomide yaşanan dönemsel
dalgalanmalar bazı kesimler tarafından kriz çığırtkanlığı gibi lanse edilse
de krizi fırsata çevirmeyi başardığımızı düşünüyorum.”
“İNSANA YATIRIM, ŞİRKETLERİ
İSTEDİKLERİ NOKTAYA TAŞIYACAKTIR”
Piyasa koşulları ne kadar zorlu olursa olsun kendini geliştiren şirketlerin
ayakta kalmayı başarabileceklerini
söyleyen Baltacı, insana yatırım noktasının da önemini şu sözlerle dile
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getirdi: “Zorlu piyasa koşulları her
geçen gün kendini geliştirerek daha
da zor hale gelse de kendini geliştiren ve yenileyen şirketlerin ayakta
kalmaları şans olmayacaktır. Sadece
makine yatırımları ve ekonomik veriler ile değil insana yatırımlar ile şirketler istedikleri noktaya daha rahat
geleceklerdir. Bu görüşü benimseyip
ilerlemesini bu yönde çizen firmaların
tüm zorlu ekonomik şartlara rağmen
büyümelerine devam ettikleri görülmüş ve görülecektir.”

Burak BALTACI
Can Metal Mali İşler Müdürü

“2019 YILI TAHMİNLERDEN DAHA İYİ
BİR ŞEKİLDE KAPANDI”
Türkiye ve dünya ekonomisini de değerlendiren Burak Baltacı zorlu geçen
2019 yılı ile ilgili de şunları söyledi: “Türkiye, 2019 yılında ekonomik dengelenme açısından enflasyon, büyüme, kur
ve faiz tarafında oldukça zor bir yılı geride bırakarak, birçok ekonomistin ve
kurumun tahmin ettiğinden daha iyi bir
şekilde kapatmış oldu. Evet, ekonomik
büyümenin yavaşlamasının yanı sıra
işsizlik oranı arttı; ancak kur, faiz, cari
açık ve enflasyon cephelerinde geçen
senenin sonuna göre çok daha iyi bir
pozisyona gelindi. Döviz kurlarındaki
oynaklık azaldı, enflasyondaki düşüş
trendi belirginleşti ve faizler geriledi.
Dünya genelinde yaşanan olaylarda
ise ABD-Çin gerginliği, zorlu Brexit süreci ve jeopolitik gelişmelerle dünya
ticaret hacmi geriledi ve küresel büyüme ilk kez 2009 kriz dönemindeki seviyelerine geldi. Fakat yılın son döneminde ABD-Çin arasında uzlaşılan faz
1 ticaret anlaşması dünya ekonomisini
iyimser bir noktaya getirdi.”

Yeşilova Holding bünyesinde yer alan Can Metal, Uluslararası Alüminyum Döküm ve
Kalıp Teknolojileri Fuarı - EUROGUSS 2020’de yerini aldı.

İ

ki yılda bir düzenlenen ve alanında
Avrupa’nın öncü fuarı olarak adlandırılan Uluslararası Alüminyum Döküm
ve Kalıp Teknolojileri Fuarı - EUROGUSS 2020 Almanya’nın Nürnberg
şehrinde 14 – 16 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. 36 ülkeden 762 firmanın katılım sağladığı fuara, alüminyum
sektöründeki teknolojik donanımı ile
adından söz ettiren Can Metal’de katıldı. Döküm sanayi alanında geniş bir
ürün yelpazesine sahip olan Euroguss
Fuarı’nda ürünlere gösterilen ilgiden
memnuniyet duyduklarını dile getiren
Can Metal Genel Müdürü Selim Güney,
fuarların kendileri için sektördeki yenilikleri görme ve yeni iş birliği bağlantıları sağlama noktasında başarılı bir yol
olduğunun altını çizdi.
Bu yıl Türkiye’den 47 firmanın katılım
gösterdiğini de aktaran Güney “Sektörümüze ilişkin fuarlarda yer almak hem
firmamız hem de biz firma temsilcileri
adına oldukça yararlı bir organizasyon
olarak gerçekleşiyor. Burada yaptığımız görüşmeler neticesinde yeni iş

birliklerinin de kapılarını aralıyoruz. Yenilikçi ve teknolojik donanımımızla fark
yarattığımız Can Metal’in adını sektöre
yazdırdığını görmek gurur verici” açıklamalarında bulundu.
YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİN ADRESİ
Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova ise, fuar katılımlarının firmalar için önemli organizasyonlar olduğuna değinerek “Gelişen ve
değişen dünyada bizler de dünyadaki
farklılıkları ve yenilikleri takip etmek
durumundayız. Özellikle yurt dışında
gerçekleştirilen fuarlara katıldığımızda
firmalarımızın hangi konumda olduğunu ve gelişimlerini gözlemleyebiliyoruz.
Ne mutlu ki; 2007 yılında kurduğumuz
Can Metal, teknolojik donanımıyla sektördeki farkını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. Ali İhsan Yeşilova, Yeşilova
Holding’in 45 yıllık alüminyum sektörü
tecrübesinin, genç ve dinamik kadroyla birlikte teknolojik ekipmanlarla harmanlandığı Can Metal’in, kaliteli ürün ve
hizmetleriyle müşterilerine tam zamanlı
çözümler ürettiğini de belirtti.
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BİR TANIŞMA HİKAYESİ...

Yeşilova Holding’in hikayesinin en anlamlı isimlerinden biri olan ve Ali İhsan Yeşilova ile
tanışmalarını “Büyük bir başarının ilk adımı” olarak niteleyen Kaynak Küçükpınar’la bir kahve
içimi sohbetimizin detaylarını röportajımızdan okuyabilirsiniz…

gelişmesini ve bugünkü saygınlığını
kazanmasını izledikçe gurur duyuyorum. Çünkü; Ali İhsan Bey’in endüstriyel kariyeri ve başarılı gelişimi
sanayi için çok seçkin bir örnektir. Tanışmamız ilginç bir tesadüftü aslında…

O zamanlar yeni aldığımız eve cam
balkon yaptırmak istiyorduk. Sorduk,
soruşturduk ‘Can Alüminyum’ yapar
dediler, dükkanı ziyaret ettik, Ali İhsan
Bey ‘Olur’ dedi ve çok kısa sürede, iki
balkonumuzu da, işçiliğiyle dikkat çekecek kadar özenerek tamamladı. O
vesile ile kendisine kartımı vermiştim,

kartta Tofaş Satınalma Müdürü yazdığını görünce Ali İhsan Bey konuyu
açtı. Yeni bir şeyler yapmak istediğinden hatta seri üretimle ilgili duyduğu
heyecandan bahsetti ve “Otomobille
ilgili bir şeyler yapabilir miyiz?” diye
sordu, bu da benim aklımda yer etmişti açıkçası. Baktığınızda çok ilginç
bir rastlantı diyebiliriz; yani mantıkla
izahı kabul olmayan bir rastlantı. Ali
İhsan Bey zaten bu işi yapacaktı biz
bir vesile ile tanışmış olduk.
Bir yanda Tofaş Fabrikası, diğer yanda küçük bir dükkanı olan ve alüminyum profil satan Ali İhsan Yeşilova...
Kendisinin cesaretini nasıl yorumluyorsunuz?
Ali İhsan Bey’in aslında kökeninde
değişkenlik, bir şeyler yaratma iç güdüsü ve yeteneği var. O Allah vergisi
olan bir şey, sonradan kazanılacak bir
şey değil. Kendisi benden bir istekte bulundu “Biz, Tofaş’a alüminyumla girelim” dedi. Açıkçası başta pek
de inanmamıştım yapabileceğine. O
zamanlar alüminyumdan yedek parça aldığımız tüm işlemleri yapabilen
iki firma vardı zaten. Ali İhsan Bey’in
dükkanında ise pek bir şey yoktu.

Sadece profili satın alıyor ve şekillendiriyordu... Bize satacağı ürünler
maliyet açısından pahalı olur, fiyatta
tutturamazlar diye düşünüyordum
ama bir yandan da bizzat kendisinin
uğraşarak yaptığı cam balkonlarla da
yeteneğini göstermişti. Biraz da o çalışmadan güç alarak kendisine numune yolladım, fiyat teklifi istedik ve Ali
İhsan Bey’in Tofaş serüveni başladı.
Bundan sonraki bütün iş onun yeteneği ve yaratabilme isteği ile ortaya
çıkan bir durumdu. Açıkçası bütün bu
olayı gerçekleştiren Ali İhsan Bey’in
çalışkanlığı ve kişisel yeteneğidir. Bu
da bir mizaçtır, karakter değil. Babasından aldığı genlerin ortaya çıkardığı bir sıra dışı yetenektir, başka türlü
izah edilemez.
Son dönemde şirketlerin genel durumunu takip etme şansınız oldu mu?
O zaman 12 çalışandan bugün 1200
çalışana ulaşmış, 100 katı büyümüş.
Küçük bir ticari işletme, sanayi endüstri grubuna dönüşmüş. Gerçekten
şapka çıkarmak lazım bu başarı karşısında... Hem kendisini hem de katkı
sağlayan tüm çalışma arkadaşlarını
tebrik ediyorum.

Yeşilova Holding’in hikayesinde ismini hep duyduğumuz Kaynak Küçükpınar’ı yakından tanıyabilir miyiz?
Aslen ailecek Kahramanmaraşlıyız,
ilkokulu da orada bitirdim. Sonrasında Tarsus Amerikan Koleji ve İtalyan
Hükümeti’nin ‘Yüksek Tahsil Bursu’nu
kazanarak İtalya Napoli Üniversitesi Makine Mühendisliği - Gemi İnşaat
Mühendisliği tahsilini tamamladım. 8
yılım İtalya’da geçti. İtalya dönüşü de
Bursa’ya gelerek yeni kurulan Tofaş
Fabrikası’nda iş hayatına atıldım.
Ali İhsan Yeşilova şans ile cesaretin buluşma noktasında sizinle tanışıyor. Hikayeyi bir de sizden dinleyebilir miyiz?
Öncelikle Ali İhsan Bey’in benim için de
bir gurur kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Onun iş hayatındaki aşamalarını,
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NE NEDİR?

Bilgi iletişim teknolojilerinde
en kritik konu:

BİLGİ
GÜVENLİĞİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ
NEDİR?
Gökçe SAYGAÇ
Yeşilova Holding
Sistem Destek Uzmanı

T

eknolojinin gelişmesi ve tüm
alanlara yayılmasıyla birlikte
gelişen ve büyüyen çok önemli başka bir konu daha ortaya çıkıyor:
Bilgi Güvenliği
Bu konu bizlerin ve çalışmış olduğumuz şirketlerin faaliyetlerini yürütebilmek, sürekliliğini ve varlığını devam
ettirebilmek adına en başta gelmesi
gereken önemli faktörlerden bir tanesi.
Bilgi Teknolojileri Departmanı olarak
üzerinde bir hayli durduğumuz ‘Bilgi
Güvenliği’ ileriki günlerde iş güvenliği
konusu gibi daha da çok önem kazanacaktır. Hatta biraz daha ilerisi için şirketler, iş– iş yeri güvenliğinde olduğu gibi,
‘Bilgi Güvenliği’ konusunda da destek
almak için Bilgi Teknolojileri Departmanları’nda yeni bir pozisyon oluşturacak
ya da dışardan hizmet alacaklardır.
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Bilgi güvenliğinin temel ilkeleri kısaca
G-B-U olarak adlandırılmaktadır.
Bunları açacak olursak:
Gizliliğin Korunması: Bilginin yetkisiz
kişi, kişilerin eline geçmesi ve yetkisiz
erişme karşı korunmasıdır.
Bütünlük: Bilginin yetkisiz kişi, kişilerin
tarafından değiştirilmemesidir.
Ulaşılabilirlik: Bilginin yetkili kişi, kişilerce ihtiyaç duyulduğunda ulaşabilir
ve kullanılabilir durumda olmasıdır.
Üç temel güvenlik ilkesinden biri zarar
görür ise güvenlik zafiyeti oluşmaktadır. Oluşmaması için Bilgi İşlem Departmanları belirli aralıklarla çalışanlara bilgilendirmeler yapmakta olup, bu
bilgilendirmelerin amacı çalışanların ve
şirketlerin herhangi bir zarar görmemesidir.

Kısaca bunlardan tekrardan bahsetmemiz gerekirse:
• Şahsi ya da şirket ile ilgili şifrelerinizi
kimse ile paylaşmayınız.
• Mail yolu ile sizlere atılan linklere kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmayınız.
Yapılan araştırmalara göre veri kaybı yaşayan şirketlerin yüzde 43’ünün
hemen, yüzde 51’inin ise iki yıl içinde
kapandığını göstermektedir.
Veri kayıplarının yaşanmasındaki en
büyük etkenler siber saldırılardır.

santifüjlerini engelleyen, ayrıca ülkenin nükleer programını birkaç yıl geriye
attığı bilinen bir saldırıdır.
DarkHotel (Otellerdeki tehlike): Wi-Fi
ağlarına yerleştirilen ve tuş vuruşlarını kaydeden bu casus yazılım, hedefli dolandırıcılık yaparak kredi kartları
dahil olmak üzere otellerin Wi-Fi ağına
bağlanan misafirlerin birçok verisini ele
geçirmiştir.

WannaCry (En geniş kapsamlı): Sadece 4 günde 150 ülke 200.000’den fazla bilgisayara bulaşmıştır. Verdiği zarar
4 ile 8 milyar dolarlık bir aralığa sahiptir.

Mirai (İnternetin iflası): Tüm akıllı cihazların sadece bir yere yönlendirilmesi ile DNS servis sağlayıcısı Dyn’nin
çöküşüne neden olarak PayPal, Twitter, Netflix, Spotify, Playstation hizmetlerini geçici olarak engellemiştir.

NotPetya/ExPetrn(Gelmiş geçmiş en
maliyetli siber saldırı): Tamamen MeDoc finansal yazılımını hedef aldığı için
verdiği zararın 10 milyar dolar olduğu
tahmin edilmektedir.

En çok siber saldırıya maruz kalan ülkeler arasında 1. sırada Rusya yer alırken, onu 2 sırada Almanya, 3. sırada
Brezilya takip etmektedir. Türkiye ise
20. sırada yer almaktadır.

Stuxnet (Endüstriyelde bir felaket):
Yalnızca Siemens programlanabilir denetleyicilerine USB yolu ile bulaşabilen
ve İran’da uranyum zenginleştirme ve

Sonuç olarak; teknoloji yatırımlarına ayrılan bütçelerin bundan sonraki süreçlerinde en fazla yatırımın ‘Bilgi Güvenliği’
üzerine yapılacağı kaçınılmaz olacaktır.
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Şirketini, fabrikalarını
mültecilere açan, tek
başına ırkçılara, ölüm
tehditlerine kafa tutan, iş
alanında girişimcilere çağrı
yapan ve şirket hisselerini
çalışanlarıyla paylaşarak iş
hayatına farklı bakış açıları
getiren bir öncü…

Amerikan Yoğurt Sektörünü
Altüst Eden Adam

Hamdi Ulukaya
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“Chobani Incubator”ı (Chobani Kuluçka
Merkezi) 2016 yılında kurdu.
Ulukaya, 2015 yılında “The Giving Pledge”i (Bağış Taahhütü) imzalayarak servetinin büyük bir kısmını küresel mülteci
krizine çözüm bulunmasına ayırdı. Aralarında Airbnb, Google, Ikea, LinkedIn,
UPS ve MasterCard’ın da bulunduğu 80
dev şirketi bir araya getirerek şirketlerin mülteci krizine son verme hedefine
ulaşması amaçlı bir iş birliği platformu
kurdu. Ulukaya, 2017 yılında, iş dünyasında sergilediği farklı liderlik biçimi ve
mülteci krizi konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü TIME 100 listesine seçildi.
Fast Company tarafından açıklanan
“2017 Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri”
listesinde Chobani, hem “Gıda” hem de
“Sosyal Fayda” kategorilerinde ilk sırada
yer aldı. Chobani aynı zamanda Fortune tarafından tüm sektörleri kapsayan
“Dünyayı Değiştiren Şirketler” listesinde
yer aldı. Hamdi Ulukaya, 2019 yılında iş
dünyasının Nobel’i olarak nitelendirilen
Oslo Business for Peace Ödülü’ne layık
görülen 3 liderden biri oldu.

chobani

H

amdi Ulukaya, 1972 yılında Erzincan’ın İliç ilçesinde başlayan
hikayesini, yarattığı ünlü yoğurt
markası ‘Chobani’ ile Amerika’da sürdürüyor. Çocukluğunda koyun çobanlığı
yapan ve 1994 yılında Ankara Üniversitesi’nde okuduğu Siyaset Bilimi Bölümü’nü yarıda bırakarak Amerika’ya
İngilizce öğrenmek için giden Ulukaya,
burada babasının da tavsiyesiyle yoğurt
ve peynir satışı yapmaya karar vermiştir. New York’un kuzeyinde kapatılmış
olan bir yoğurt fabrikasını satın alan ve
beş yıldan kısa sürede yıllık satışlarını
sıfırdan 1 milyar doların üzerine çıkaran
Ulukaya, Chobani’yi ABD’nin en hızlı büyüyen markası yaptı. Ulukaya’nın
Chobani’ye yönelik vizyonu, özellikle
gıda endüstrisinde köklü bir dönüşümü
beraberinde getirdi. Kaliteli gıdayı daha
erişilebilir kılmak vizyonuyla kurulan
Chobani, kuruluşundan itibaren kârının
bir bölümünü hayırsever faaliyetlere aktarıyor. Bu misyonu daha da ileriye götürmek için, Ulukaya, gıda sektöründe
yer alan ve sosyal faydaya önem veren
girişimcilere destek vermek amacıyla
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CANEL OTOMOTİV, REKABET
GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR

yeni kalite yönetim standardı olan IATF
16949:2016, Uluslararası Otomotiv İş
Gücü (IATF) tarafından yayınlandı. Canel Otomotiv olarak 2018 yılında geçirdiğimiz ilk denetimle TS 16949’dan
IATF 16949:2016’a geçiş yaparak belge
almaya hak kazandık. Bu yıl da BV’den
gelen 2 denetçi tarafından gerçekleştirilen ve 3 gün süren denetim sonucunda
IATF 16949:2016 belgemizin sürekliliğini sağladık” ifadelerini kullandı. İlk defa
2019 yılında, IATF denetimiyle birlikte
ISO 9001:2015 denetimine de girerek
belge almaya hak kazandıklarını da sözlerine ekleyen Vatansever, raylı sistem
araçları müşterileri ile çalışabilmek adına gerekli şartları da yerine getirdiklerini
belirtti.

Alüminyum sektöründeki 45 yıllık tecrübesini kalitesiyle harmanlayan Yeşilova Holding’in
şirketleri arasında yer alan Canel Otomotiv; rekabet gücünü koruyabilmek adına kalite belgelerinin
sürekliliğini sağlamaya ve yenilerini de bünyesine katmaya devam ediyor.

O

tomotiv yan sanayi sektörüne
çözüm üreten Canel Otomotiv,
gerçekleştirilen denetimler kapsamında belgelerini yenileyerek kalite
standartlarını en üst düzeyde tutmaya
devam ediyor. Küresel otomotiv sektöründe birinci sınıf otomotiv tedarikçisi
olarak, OEM parça ve ekipman müşterileri için yüksek kalite standartlarının uygulandığını, ana sanayi ve tedarikçilerin
rekabet güçlerini koruyabilmek adına da
bu standartların gerekliliklerine uyulması gerektiğini aktaran Çevre ve Kalite
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Sistem Mühendisi Gönül Vatansever,
ISO 9001’i temel alan 16949 kalite yönetim sisteminin, tedarik zincirindeki
problem ve riskleri en aza indirerek kârlılığın ve kalite ile birlikte sürekli iyileştirmenin de arttırılmasında son derece
önemli olduğunu vurguladı. Uzun yıllar
boyunca TS 16949 Belgelerinin devamlılığını sürdürerek otomotiv devleri
ile çalışmalarını aktif şekilde yürüttüklerini belirten Vatansever “2016 yılında
otomotiv endüstrisi için global alanda
özel teknik gereklilikleri çerçeveleyen

SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI VE İŞ MÜKEMMELLİĞİNE ULAŞMAK İÇİN
ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI YÖNETİMİ ÜZERİNE DE ÇALIŞIYORUZ
Dünya kaynaklarının sonsuz olmadığını,
ürün ve faaliyet çevre etkilerinin yerel
ve bölgesel olmayıp artık global olduğuna vurgu yapan Vatansever, “Sistem
belgelerinin yanında ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar
geçen sürecin her aşamasında çevresel
faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile
kontrol altına alınarak çevreye verilen
zararın en aza indirilmesini sağlayan
bir sistemin kurulmasını tarif eden ISO
14001:2015 standardına göre verilen
belgemizin 2019’da da devamlılığını
sağladık” dedi. Çalışanlara yönelik olarak, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara
uyan, hedeflerin yönetim programları
ile hayata geçirildiği bir sistem ile koruma amacıyla OHSAS 18001 Belgesine
başvurulduğunu da aktaran Vatansever 2019 yılında 3 yıl boyunca geçerli
olacak OHSAS 18001 Belgesini almaya
hak kazandıklarını da sözlerine ekledi.

uluslararası pazardaki vizesi niteliğinde
olan CL:1 seviyesinde EN 15085 Belgesini almaya hak kazandığını ayrıca Uluslararası Ford Motor Company ve Ford
Otosan ağı için onaylanmış üretici veya
tedarikçileri için bir kalite sertifikası olan
Ford Q1 Belgesinin devamlılığını 2006
yılından beri sürdürmekte olduklarını ileten Vatansever “Canel Otomotiv olarak,

Gönül VATANSEVER
Canel Otomotiv Çevre ve Kalite
Sistem Mühendisi

“ Canel Otomotiv
olarak, kendimizi
geliştirirken kalite
standartlarımızı da
en üst seviyede
tutarak
uygulamalarımıza
devam ediyoruz. “

kendimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bu
kapsamda da kendimizi bir yandan geliştirirken de kalite standartlarımızı en
üst seviyede tutarak uygulamalarımıza devam ediyoruz. Yeni belgelerimizin
alınmasında ve mevcut belgelerimizin
devamlılığının sağlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

KALİTE STANDARTLARIMIZI EN ÜST
SEVİYEDE TUTUYORUZ
Canel Otomotiv’in, raylı sistemler sektöründe de yer alabilmek adına demiryolu
ve demiryolu parçaları imalatçılarının
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ALİ İHSAN YEŞİLOVA
TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

ÇOCUKLAR DİLEDİ,
YEŞİLOVALILAR GERÇEKLEŞTİRDİ

Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB)
tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor’ seminerlerinin
yedinci konuğu Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova oldu.

Y

eşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, iş
hayatındaki 45 yıllık tecrübesini Bursalı iş dünyası temsilcileri, sanayiciler ve gençlerle paylaştı.
TÜRKİYE TÜM SIKINTILARI ATLATACAK
GÜÇTE
Yeşilova Holding olarak, yatırımlardan
ve 2020 beklentilerinden de bahseden Ali İhsan Yeşilova, “Holding olarak
2001 yılından itibaren önemli yatırımları şehrimize kazandırmaya başladık.
2015 yılında gerçekleştirdiğimiz ciddi
bir yatırımla entegrasyonumuzu tamamladık. Şu an tüm fabrikalarımızın
hepsi son derece çağdaş ve ileri teknolojiyi kullanır durumda” dedi. Değişen dünyada sadece makinelere değil,
bu makineleri kullanacak insanlara da
yatırım yapılması gerektiğinin altını
çizen Yeşilova “Son dönemde insan
kaynağına da önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Sosyal aktivitelerimiz,
projelerimiz ve uyguladığımız eğitimler
ile çalışanlarımızın hem iş hayatında
hem de özel hayatlarında daha başarılı
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olmaları adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
YEŞİLOVA’DAN GENÇLERE TAVSİYELER
Toplantıda gençlere de tavsiyelerde bulunan Yeşilova Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova sözlerini şöyle tamamladı; “Başarı sürdürülebilir olduğu sürece başarıdır. Çok
para kazanmak büyük bir başarı değildir. İstikrarlı bir şekilde, evrensel ve
toplumsal değerleri yaşatabilen insan
başarılıdır. Bunun için; yılmadan mü-

cadele etmek ve çok çalışmak gerekiyor. Başarılı olmak için; yabancı dili
çok iyi bilmeli, dünyayı ve ülkenizi iyi
takip etmelisiniz. Kendinizi iyi tanımalı
ve kendi yeteneklerinize göre geleceğinizi şekillendirmelisiniz. Diğer bir
önemli konu ise hayal kurmak; hayal
kurmaktan asla vazgeçmeyin ve bu
hayallerinizi hayata geçirmek için çok
çalışın. Toplumdaki saygın ve başarılı
insanları örnek alın. Sosyal girişimci
olun. İyi bir evlilik yapın. Ve başarılarınızın keyfini çıkarın.”

LÖSEV iş birliği ile düzenlenen “Dilek Ağacı” projesinde güçlerini birleştiren
Yeşilova Holding çalışanları her sene olduğu gibi bu sene de LÖSEV’li kardeşlerinin dileklerini
gerçeğe dönüştürdü.

Y

eni yıl heyecanını iyilikle birleştiren “Dilek Ağacı” projesi
bu sene de Yeşilova Holding
ve bağlı şirketlerinde hayat buldu.
Canel Otomotiv, Cansan Alüminyum,
Can Metal, Canray Ulaşım, Can Alüminyum ve Holiday Inn Bursa City
Centre’da kurulan yılbaşı ağaçları
LÖSEV’li miniklerin dilekleriyle süslendi. Ağaçtaki dilekleri gerçeğe
çeviren Yeşilova Holding çalışanları
yeni yılı iyiliklerle kapatmanın mutluluğunu yaşadı.
EN ÖNEMLİ HEDİYE ‘MUTLULUK
DAĞITMAK’
Bugüne kadar birçok sosyal sorum-

luluk projesini hayata geçirdiklerini
söyleyen Yeşilova Holding Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın Yeşilova, en önemli hediyenin ‘mutluluk
dağıtmak’ olduğunu altını çizdi. Yeni
yıla anlam katan bu projenin önemini
vurgulayan Yeşilova, tüm çalışanlarına göstermiş oldukları duyarlılıktan
dolayı teşekkür etti.
Ağaçların altında toplanan hediyeleri
tüm lokasyonlardan katılım gösteren
temsilcileriyle Bursa LÖSEV Halkla
İlişkiler Koordinatörü Aslı Sakarya’ya
teslim eden Yeşilovalılar, 200’e yakın hediye alarak minik kardeşlerinin
mutluluğu için bir adım atmış oldu.
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ÜNİVERSİTE – SANAYİ
İŞ BİRLİĞİ ARTIYOR

Üniversite – sanayi iş birliğini artırmak amacıyla “2244 Sanayi Doktora Programı” kapsamında
protokol imzalayan Yeşilova Holding, Bursa Uludağ Üniversitesi’ni ağırladı.

O

tomotiv, solar sistem ve raylı
sistemler ile daha birçok sektöre alüminyumdan çözümler
üreten Yeşilova Holding, teknoloji çağının hızla ilerlemesi doğrultusunda
çalışanlarına yönelik kapsamlarını da
geliştiriyor. 2019 senesinde Uludağ
Üniversitesi ile “2244 Sanayi Doktora
Programı” kapsamında protokol imzalayarak şirketlerinde daha fazla araştırmacıyı istihdam edecek olan Yeşilova Holding, Bursa Uludağ Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof.
Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Hüseyin
Aksel Eren, Mühendislik Fakültesi Dekanı Akın Burak Etemoğlu ile Doç. Dr.
Hakan Aydın’ı ağırladı.
“YEŞİLOVA HOLDİNG İLE
ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞ BİRLİĞİNDE
BAŞARILI İŞLERE İMZA ATILACAK”
Yeşilova Holding bünyesinde yer alan
ve Hasanağa lokasyonunda bulunan
Cansan Alüminyum ve Can Metal’i
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ziyaret eden heyet, üretim hakkında Cansan Alüminyum ve Can Metal
Genel Müdürü Selim Güney’den bilgi
aldı. Üretim tesislerini gezmeden önce
şirket sunumları ile detaylı bilgilerin
aktarıldığı toplantıda Yeşilova Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova “Bursa ve ülkemize değer katacak
çalışmalar adına kendimizi yeniliyoruz.
Değişen çağa hem kendimiz hem şirketlerimiz, hem de çalışanlarımız ayak
uydurmak zorunda. Bu kapsamda üniversite ile gerçekleştirilen iş birliğimizi
çok önemsiyorum. Bu iş birliğinin oluşturulması kapsamında desteklerini
esirgemeyen değerli Rektörüme çok
teşekkür ediyorum” dedi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ise Yeşilova Holding’in ev sahipliğinden dolayı
duyduğu memnuniyeti dile getirerek
“Bursa’mızın önemli marka kuruluşları
arasında yer alan Yeşilova Holding ile
imzaladığımız protokol kapsamında
doktora öğrencilerimiz burada çalışma
imkanını yakalayacaklar. Kıymetli Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Bey’in

bu konudaki çalışmalarını çok önemsiyoruz; O’nun üniversiteye ve bilime
olan desteği ile üniversite – sanayi iş
birliğinde çok güzel ve başarılı işlere
imza atacağımıza inanıyorum” dedi.
Cansan Alüminyum ve Can Metal üretim tesislerini gezen heyete, Yeşilova
Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın Yeşilova, Yeşilova ArGe Merkezi Müdürü Gökhan Tekin ile

Can Metal Fabrika Müdürü Ümit Semerci de eşlik etti. Yeşilova Holding
ile BUÜ arasında imzalanan “2244
Sanayi Doktora Programı” protokolü
ile 3 doktora öğrencisi, firma bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel temelli
çalışmalarda görev alacak. Öğrenciler,
doktora çalışmalarının tamamlanmasının ardından en az 3 yıl daha Holding bünyesinde çalışmaya devam
edecek.

“2244 Sanayi
Doktora Programı
protokolü ile 3
doktora öğrencisi,
firma bünyesinde
gerçekleştirilen
bilimsel temelli
çalışmalarda görev
alacak.”
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Alüminyum sektöründeki başarılı çalışmalarının yanı sıra çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği
sosyal aktiviteleriyle de dikkat çeken Yeşilova Holding ve bünyesindeki şirketlerin katılımlarıyla
geleneksel hale gelen bowling turnuvası yoğun ilgi gördü.

2

3 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde
düzenlenen Yeşilova Holding
ve bünyesindeki şirketlerin
katılımlarıyla geleneksel hale getirilen ‘Yeşilova Holding Şirketler Arası
Bowling Turnuvası” keyifli anlara sahne oldu.
İki gün boyunca toplam 450 çalışandan oluşan 90 takımın katıldığı turnuvada şirketler kıyasıya yarıştı. İlk
gün Cansan Alüminyum, Can Metal,
Canray Ulaşım firmalarından oluşan
takımlar arasından; Cansan Alüminyum “Gelişim Atölyesi” takımı birinci
olurken, “Gölge” takımı ikinci, “5. Pres”
takımı ise üçüncü oldu. En isabetli
atışları yaparak en yüksek puanı alan
Can Metal çalışanı Ümmühan Ergen
“En skorer kadın” olurken, Cansan
Alüminyum’dan Hamit Akbaş ise “En
skorer erkek” ödülünü aldı.

İKİNCİ GÜNÜN STARTINI
NEZİHE YEŞİLOVA VERDİ
Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nezihe Yeşilova’nın atışı ile başlayan turnuvanın ikinci ayağında ise;
Canel Otomotiv, Can Alüminyum, Holiday Inn Bursa City Centre ve Cansan Alüminyum’dan takımlar yarıştı.
Oldukça çekişmeli geçen müsabakada birincilik kupasını Cansan Alüminyum’dan “Canlar Takımı” kaldırırken
ikinci olan takım Canel Otomotiv’den
“Texas”, üçüncü olan takım ise yine
Canel Otomotiv’den “Balın Gücü” oldu.
En çok puanı alan kadın yarışmacı ödülünü ise Canel Otomotiv’den
Sema Güler alırken, en çok puanı alan
erkek yarışmacı ödülünün sahibi de
Murat Çolakvermiş oldu.

ÇALIŞANLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ
KATLANARAK BÜYÜYOR
Turnuvanın ilk gününde Cansan Alüminyum ve Can Metal Genel Müdürü
Selim Güney, Can Alüminyum Genel
Müdürü İbrahim Aydın, Canel Otomotiv Genel Müdürü Umut Özdeş, Canray Ulaşım Genel Müdürü Ramazan
Uçar ve Yeşilova Holding Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın Yeşilova’dan oluşan takım da kıyasıya
geçen mücadelede ter döktü. Yarışmadan önce tüm takımlara başarılar
dileyen Yalçın Yeşilova, Yeşilova Holding için artık bowling turnuvasının
bir gelenek haline geldiğini söyledi.
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İÇİMİZDEKİ CEVHER

Canel Otomotiv’deki Osmanlı Ruhu:

BÜLENT BAŞOĞLU
dönemi yaşıyor ve yaşatıyoruz. Örneğin geçtiğimiz sene Heykel’de gerçekleştirdiğimiz 29 Ekim kutlamaları
çok coşkulu geçmişti, biz de bu ruhu
yaşatanlar olarak büyük bir gurur yaşadık.

Mesleklerimiz haricinde bizi biz yapan, şekillendiren, besleyen şeylerin başında gelir hobilerimiz.
En kıymetli zamanlarımızı ayırır, büyük emek verir, karşılığını da sadece “kişisel tatmin” olarak
alırız. Canel Otomotiv’de Güvenlik Görevlisi olarak çalışmakta olan Bülent Başoğlu da en
büyük hobisi olan Mehteran ile hayatını güzelleştiriyor, yaşamına renk katıyor. Gelin, bu ilginç
serüveni nasıl başlamış, şu an neler yapıyor kendisinden dinleyelim.
Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1971 İstanbul doğumluyum. 2008 yılından beri Canel Otomotiv’de görev
yapıyorum. Son iki senedir de Güvenlik Görevlisi olarak çalışmaktayım.
İşimden artakalan zamanlarda da hobim olan Mehteran ile ilgileniyorum.
Haftada iki gün çalışmalara katılıyorum, takım arkadaşlarımızla provalar
yaparak özel günlere hazırlanıyoruz.
Böylelikle hayatın stresinden uzaklaşarak kendime zaman ayırmış oluyorum aynı zamanda da sevdiğim şeyi
yapmak bana ekstra mutluluk katıyor.
Hayatınızdaki Mehter Takımı serüveni nasıl başladı?
Bir arkadaşım vasıtasıyla aslında tanıştım Mehter Takımı ile... Askeriyede
bandoculuk yapmam da buna önayak oldu. Sonrasında da büyük ilgi
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duydum ve vazgeçemediğim bir hobi
haline geldi. 2015 yılından beri Bursa
Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nda görev alıyorum. Yurt dışında da
birçok gösteride, uluslararası festivalde yer aldım. Çin, Japonya, Almanya,
Romanya gibi ülkeleri hobim sayesinde görmüş oldum. Seneye de Amerika, Dubai, İtalya, Fransa gibi rotalarımız olacak.
Mehter Takımı’nın marşları size neler
hissettiriyor?
Başlarda davul çalarak başlamıştım,
şimdilerde ise takımda zırhlı muhafız
olarak görev alıyorum. Zırhlı muhafızlar o dönem padişahları korumakla
görevlendirilirmiş. O kostümü giyip
marşları dinleyince kendimi bir zaman
tünelinde hissediyorum adeta. 40 kiloluk kıyafetlerimiz ve kılıçlarımızla o

Hobinizin hayatınıza olan katkıları
nelerdir? Hobi edinme noktasında
okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?
Öncelikle bu hobim sayesinde çok
geniş bir çevreye sahip olduğumu
söyleyebilirim. Dünya üzerinde birçok
şehri, ülkeyi görme şansı yakaladım.
Hayatımdaki stresten arınıp, kafamı
dağıtabiliyorum. Bunların yanı sıra iki
filmde oynayarak sinema sektörünü
de yakından gözlemlemiş oldum ve
bu muhteşem bir anı oldu benim için.
Yani kısaca herkesin yöneleceği bir
alan olabileceğini düşünüyorum. İçinizdeki sesi dinleyin yeter...

“Mehter kostümünü giyip marşları
dinleyince kendimi bir zaman
tünelinde hissediyorum adeta. “
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MUTFAK SIRLARI
Dana bonfileleri yağ ve sinir dokusundan ayırıp havlu veya mutfak tülbenti ile kurulayın. Ölçü olarak 200
gramlık porsiyonlar halinde bölün, sonrasında bonfileleri marinasyona yatırın (yağ-sarımsak rende-karabiber-kekik). Minimum 2 saat, maksimum 3 gün marinasyonda kalmalıdır.

Tournedos
Vert-Pre’

Süleyman YALÇIN
Holiday Inn Bursa City Centre
Executive Chef

Sebze püresi için; doğramış kuru soğan, havuç, sarımsak, kereviz, pırasa ve patatesi sırasıyla ile soteleyip püre haline getirin. Koyu ya da sulu olması
hususunda tereyağı ilave ederek kıvam ve lezzet kazandırabilirsiniz.
Bezelye filizlerini makas yardımı ile keserek, muskat
cevizi ve tereyağı ile soteleyin ardından içerisine bezelye tanelerini ilave ederek ıspatula ile süzgeçten geçirin. Bu sayede püre kıvamında bir bezelye elde etmiş
olacaksınız. İçerisine deniz tuzu ve birkaç damla fındık
yağı damlatabilirsiniz. Pancarları temizledikten sonra
kaynayan suya atın, suyun rengi değiştiğinde karnabaharları da içine atın ve 3 dk. sonra sudan alarak
buzlu suya atın. Tuz ve karabiber ile lezzet kazandırın.
Kestane mantarlarını temizleyin ve tourne tekniği ile
şekil verin. Tereyağı ile soteledikten sonra kenara alın.

malzemeler

↖ Tournedos (Bonfile Dana) – 200 Gr
↖ Sade Yağ – 30 Gr.
↖ Maitre Dhotel Tereyağı – 30 Gr.

Bonfile dilimlerini marinasyondan alın oda sıcaklığına
gelmesini sağlayın ve yine sıcak olan ızgaraya alın. Sos
tavasına maitre d’hotel tereyağı ilave edin. Etinizi ‘‘basting’’yapmak üzere tavaya alın ve bir çorba kaşığı yardımı ile bu sos ile 3 dakika boyunca yağlayın. Sunum için
sebze püresi, bezelye püresi, karnabahar ve mantarları
ilk olarak tabağa alırken, kullanılacak etleri de bu düzleme uygun bir şekilde yerleştirip, yenilebilir çiçek menekşeler ve dana kemiği sosuyla tabağımızı süslüyoruz.

↖ Patates – 1 Adet Büyük Boy
↖ Bezelye Filizi- 2 Paket
↖ Siyah Sarımsak – 4 Adet
↖ Pırasa- ¼ Adet
↖ Havuç – 1 Adet Küçük Boy
↖ Siyah Havuç – 1 Adet Orta Boy
↖ Yenebilir Çiçek Menekşe – 3 Adet
↖ Kuru Soğan – 1 Adet Küçük Boy
↖ Arpacık Soğan – 3 Adet
↖ Kestane Mantarı – 6 Adet
↖ Deniz Tuzu
↖ Karnabahar – 50 Gr.
↖ Pancar – 1 Adet Küçük Boy
↖ Dana İlikli Kemik – 2 Adet Büyük
Kesilmiş
↖ Kırmızı Şarap – 10 Cl
↖ Endivyen – 12 Gr.
↖ Muskat Cevizi – ¼ Adet
↖ Karanfil – 1 Adet
↖ Taze Kekik – Bir Tutam
↖ Defne Yaprağı – 1 Yaprak
↖ Maydanoz Sapı
↖ Kereviz Sapı
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SOS İÇİN İŞLEM
Kırılmış dana kemiklerini fırın tepsisinde yüksek ısıda
kavurun. Mire poix (eşit miktarda havuç, kereviz, soğan, pırasa), defne yaprağı, kekik, (istenirse) ekleyin ve
kavurmaya devam edin. Sebzeler kahverengileşince
domates püresi ekleyin ve 10-12 dk. kadar kavurun.
Şarabı ekleyip ve suyu çekilene kadar kaynatın. Şarap
kadar fond (et suyu) ekleyin ve suyu çekilene kadar
kaynatın. Bir yandan da un ve yağı kavurarak kahverengi roux hazırlayın ve karabiber ekleyin. Karışımı oda
sıcaklığına getirin, kaynamakta olan sosa ilave edin.
Soğuk fond ekleyip kaynayıncaya kadar karıştırın. Karabiber ve tuz ekleyin. Ocağı kısın ve sos yarıya ininceye kadar ağır ateşte kaynatın. Üzerindeki yağı ve kefi
ara sıra almayı ihmal etmeyin. Karışımı ince mutfak
bezinden süzerek tabaklama aşamasına geçebilirsiniz.
Afiyet olsun...
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GEZİ DOSYASI

Japon Tarihinin Mirası

Kyoto

Bin yıldan uzun bir süre Japon İmparatorluğu’nun merkezi olmuş Kyoto;
Japon tarihinin, mimari, kültür ve geleneklerinin en iyi korunarak günümüze ulaştığı
şehirlerinden birisi olarak sizi huzura ve dinginliğe ulaştıracak. Sizleri Kyoto’nun
misafirperverliğini, mistik ve kültürel atmosferini, şehrin eski ve modern kontrastını
tatmaya Kyoto’ya davet ediyoruz.

S

essiz sakin tapınaklar, alışılmışın
dışında bahçeler, rengarenk ve çiçekler içindeki yapılar Kyoto denilince akla ilk gelenler… Japonya’nın kültür
başkenti olarak adlandırılan “Kyoto” 1,5
milyon civarında nüfusu ve 2.000’den
fazla tapınağa ev sahipliği yapmasıyla
Japonya’nın tarihi anlamda bayrağını
taşıyan bir şehir. ‘Onbin Tapınak Şehri’
olarak da anılan Kyoto’da saraylar, Budist ve Shinto tapınakları kusursuz bir
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şekilde korunup restore edilmiş ve günümüze kadar ulaşmış. Bunca eski yapıyı o kadar güzel ve özenle korumayı
başarmıştır ki, dünyada sayılır örnek şehirlerden birisi olmuştur. Şehir öylesine
büyüleyici tarihi güzelliklere sahiptir ki,
ABD atom bombasını ve hava bombardımanı planlarını iptal etmiştir.
‘Mükemmel uyumu’ yansıtan kanaviçe
gibi işlenmiş bahçeler, vakur ve zarif

Budist tapınakları, kat kat yükselen
ahşap pagodalar, sakura ağaçları ile
bezenmiş nehir boyu yürüyüş yolları, kağıt fenerler ile süslenmiş daracık
sokaklar, ufacık tabure ve masaları ile
geleneksel çay evleri, tatamiler üzerinde oturup yer masalarında yemek
yediğiniz Kaiseki restoranları ile Kyoto’da hem zamanda, hem doğada hem
de geleneklerde bir yolculuk yapıyorsunuz.
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KYOTO
GEZİLECEK
YERLER
Kyoto’ya gittiğiniz zaman öncelikli
olarak birçoğu UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne adını yazdırmış olan
tapınakları ziyaret etmenizi tavsiye
ederiz. Fushimi İnari Tapınağı, Kinkaku Ji, Yasakha Serine, Kiyomizu Dera
şehirdeki büyüleyici tapınaklardan
sadece birkaçıdır. Nijo Kalesi, Kyoto
hanedanlığına uzun yıllar ev sahipliği yapmış olan Kyoto İmparatorluk
Sarayı, geyşaları ile ünlü Gion bölgesi, Filozof Yolu, Bambu Ormanları ve
müze severlerin ilgisini çekecek olan
Kyoto Ulusal Müzesi görmenizi önerdiğimiz yerler arasında.

KYOTO’YA
NE ZAMAN GİDİLİR?
Sıcak ve ılıman deniz ikliminin hâkim
olduğu Kyoto’da yazlar sıcak, kış ayları ise serin geçmektedir. Aralık yılın en
kurak ayı olurken şehirde en fazla yağış temmuz ayında kendisini gösterir.
27,9 derece sıcaklıkla ağustos Kyoto’da en sıcak ay olurken ocak ayında bu değer 4 dereceye kadar düşer.
Yıl boyunca sıcaklık ortalamasının 23
derece olduğu Kyoto’da mevsimlere
göre sıcaklık ve yağış oranları farklılık
göstermektedir. Kyoto’ya yaz aylarında gitmeyi düşünüyorsanız şemsiyenizi mutlaka yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz. Haziran ve temmuz
ayları Kyoto’nun en fazla yağış aldığı
dönemdir. Yaz dönemi aynı zamanda
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nemin ve sıcaklığın en yüksek olduğu
dönemdir. Her yıl Kyoto’da geleneksel
olarak düzenlenen Gion Matsuri Japonya’nın en önemli festivallerinden
biridir. 17 - 24 Temmuz tarihlerinde
gerçekleştirilen Gion Matsuri Festivali’nde Japon kültürünü daha yakından
tanıyabilir, eğlencenin tadını doyasıya
çıkarabilirsiniz. Kyoto’ya gitmek için
en ideal dönem hiç şüphesiz sakura
zamanıdır. 25 Mart - 15 Nisan arasındaki dönemde şehrin her noktasını
süsleyen kiraz çiçeklerini görme şansı
bulabilir, harika fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz. Eylül ve ekim ayları da
Kyoto’yu ziyaret etmek için en uygun
dönemler arasındadır.
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GELENEKSEL KONUKEVİ
RYOKAN DENEYİMİ
Kyoto’da geleneksel bir Ryokan konukevinde kaldığınızda kusursuz misafirperverliğin ne demek olduğunun farkına varacaksınız. 17. yüzyıldan itibaren
Tokyo - Kyoto yolu üzerinde kaplıcalara yakın ufak konukevleri olarak inşa
edilen Ryokanlar, geleneksel Japon
kültürünün ve hayat görüşünün yakından deneyimlenebildiği nadir mekanlar. Genelde bir ‘onsen’ yani doğal bir

kaplıca ya da sıcak su kaynağının yanı
başında, doğanın ve yeşilliklerin içinde
kurulan Ryokan’ların amacı misafirlerine basitlik, sadelik, sessizlik ve huzuru
yaşatmak, misafirlerin günlük hayatı
dışarda bırakıp dinlenmesini ve denge
bulmasını sağlamak. Ryokan’ın şiir gibi
bahçesinde dolaşırken veya yatağınızda yatarken, sürekli akan suyun sesini
dinleyerek zihninizi arındıracaksınız.

FAYDALI BİLGİLER
LEZZET SEREMONİSİ
Japonya’da bir Ryokan’da ya da geleneksel köklü bir restoranda sunulan
Kaiseki yemeğini yediğinizde ise, Batı’da son 50 yıldır gelişen ‘şef menüsü’ kavramının asıl kaynağının neresi
olduğunu anlayacaksınız. Kaiseki arka
arkaya gelen ufak porsiyonlar ile adeta
bir ‘Haute Cuisine’ size eşsiz bir lezzet
şöleni sunuyor. Köklerini 16. yüzyılda
geleneksel çay seremonilerinden alan
Kaiseki Ryori, zamanla bu seremoniye eklenen özenli gurme lezzetler
ile aristokratların özel akşam yemeği
deneyimlerine dönüşmüş. Kyoto stili
Kaiseki Ryori olan ‘Kyo Kaiseki’ tadım
menüleri, çok nadir bulunan, lokal ve
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mevsimsel lezzetleri ile çok rafine bir
gurme deneyimi sunuyor. Pişirilme
tekniklerinin sırasına göre gelen 1213 farklı tadımlık tabaklardan oluşan
menüde, her mevsimin en iyi kalitede
malzemeleri ile müthiş yaratıcı lezzetler sunuluyor. Kaiseki lezzetlerini iyi
Ryokan ve Ryotei restoranlarda tadabiliyorsunuz, bir lezzet şöleni olan bu
deneyim yaklaşık 3 – 3,5 saat sürüyor.
Japon şefler yüzlerce yıldır ‘Tsumikusa’, yani taze toplanmış otlar ve sadece
lokal çiftliklerden alınan malzemeler ile
kendi lezzet ustalıklarını sergileme geleneğini uyguluyorlar.

• Tokyo - Kyoto arası uçmaya gerek
yok. Shinkansen hızlı trenleri ile
2-2,5 saatte Kyoto’ya ulaşabilirsiniz.
• Kyoto’da tapınaklar genellikle şehir
merkezine uzak mesafelerde. Lisan
ve alfabe farklılığı sebebi ile otobüs
ile tek tek bu tapınaklar arasında
gidip gelmek kolay değil.
Sabahtan oteliniz ile konuşup,
gideceğiniz tüm tapınakların ve
adreslerin bir listesini verip, günlük
olarak bir taksi ile anlaşmanız en
mantıklısı. Bir nevi günlük şoförlü
araç hizmeti yapacak taksi sizi her
götürdüğü yerde bekleyip bir
sonraki destinasyona ulaştırıp, en
son da otelinize bırakacaktır.
• Eğer pedalınıza güveniyorsanız,
dilerseniz bisiklet kiralayabilirsiniz.
Bisikletler için günlük ‘day pass’
ücretlendirmeleri mevcut.
• Eğer otobüs kullanacaksanız yine
otelden veya Kyoto istasyonundan
günlük paso alabiliyorsunuz.
• Japonya’da bahşiş vermek ciddi bir
hakaret sayılıyor. Eğer bahşiş
bırakırsanız, peşinizden koşup
getiriyorlar.

• Bazı geleneksel restoranlarda,
çay evlerinde, tapınaklarda ve
saraylarda ayakkabılarınızı
çıkartmanız gerekiyor. Titizseniz
galoş vs. ile hazırlıklı olun.
• Bazı tapınak ve saraylarda ‘dövme’
yasağı bulunuyor, yani eğer çok
göze batan büyük dövmeleriniz var
ise kıyafetlerinizin altında
kaldığından emin olun.
• Kyoto’da yağmurun ne zaman
yağacağı hiç belli olmuyor, her
zaman yanınızda bir ufak şemsiye
bulundurun.
• Tapınaklar, bahçeler, saraylar 8.30–
9.00 gibi açılıp, akşamüzeri 16.00–
17.00 gibi kapanıyor, bu yüzden
güne erken başlamalısınız.Özellikle
herkesin görmek istediği
Kiyomizudera, Kinkaku-ji,
Ryoan-ji gibi popüler tapınaklara
sabah erkenden kalabalıklaşmadan
önce gitmenizi tavsiye ederiz.
• Özellikle Kyoto’da neredeyse
kimse İngilizce bilmiyor, gideceğiniz
restoranın isim ve adresini mutlaka
Japonca olarak otelde resepsiyona
yazdırın ve yanınıza alın.
YEŞİLOVA CANLI 57

FARKINDA MIYIZ?

DEPREM GERÇEĞİYLE
NASIL YAŞARIZ?

DEPREM ANINDA BİNA
İÇERİSİNDEYSENİZ;

Dünyanın oluşumundan beri,
sismik yönden aktif bulunan
bölgelerde depremlerin
sıklıkla görüldüğü bir gerçek.
Deprem kuşağında yaşayan
Türkiye için de durum
geçmişten bu yana aynı...
Geçmişte yurdumuzda
birçok yıkıcı depremler
olduğu gibi, gelecekte de sık
sık olacak. Peki bu gerçekle
nasıl yaşayabiliriz?

DEPREM ÖNCESİ ALINACAK
ÖNLEMLER
Dolaplar ve devrilebilecek benzeri
eşyalar birbirine ve duvara sabitlenmelidir.
İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapakları mekanik kilitler takılarak sıkıca kapalı kalmaları sağlanmalı.
Binadan acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki tehlikeler ortadan
kaldırılmalıdır.
Karyolalar pencerenin ve üzerine
devrilebilecek ağır dolapların yanına
konulmamalıdır.
Tüm bireylerin katılımı ile “Afete hazırlık planları” yapılmalı, her altı ayda
bir bu plan gözden geçirilmelidir.
Zaman zaman bu plana göre nasıl
davranılması gerektiğinin tatbikatları
yapılmalıdır.
Acil durumda eve ulaşılamayacak
durumlar için aile bireyleri ile iletişimin nasıl sağlanacağı, alternatif buluşma yerleri ve bölge dışı bağlantı
kişisi belirlenmelidir.
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Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere
vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve
hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya
yanına çömelerek hayat üçgeni
oluşturulmalıdır.
Baş iki el arasına alınarak veya bir
koruyucu malzeme ile korunmalıdır.
Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK,
Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir
yere TUTUN
Merdivenlere ya da çıkışlara doğru
koşulmamalıdır.
Balkona çıkılmamalıdır.
Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.
Telefonlar acil durum ve yangınları
bildirmek dışında kullanılmamalıdır.
Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz
ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve
ısıtıcılar söndürülmelidir.
Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına
hayat üçgeni oluşturacak şekilde
ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile
baş ve boyun korunmalıdır.

YIKINTI ALTINDA KALDIYSANIZ;
Paniklemeden durumunuzu kontrol
edin.
Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa
çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayın. Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda size
ulaşmak için çaba gösterecektir.
Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol
altında tutun.
El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız
su, kalorifer, gaz tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle varlığınızı duyurmaya çalışın.
Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma
ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız.
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ELEKTRİKLİ
ARAÇLARIN
TARİHÇESİ
Son 20-30 yıllık bir gündeme sahip olan
elektrikli araçların tarihi sanıldığının
aksine 1800’lerin başına dayanmaktadır.

1835
Tarihte bilinen ilk elektrikli motor ve
araç, 1835 yılında Thomas Davenport
tarafından Amerika Vermont’ta icat
edildi. Araç, iki elektromıknatıs, bir
pivot ve bir batarya kullanılan küçük
bir lokomotifti.
1832 - 1839
Aynı dönemde 1832-1839 yılları
arasında elektrikli araç, İskoçya’nın
Aberdeen şehrinde, Robert Anderson tarafından icat edildi. Araç şarj
edilme özelliğine sahip değildi.
1897
1897 yılında ilk elektrikli taksiler New
York caddelerinde yerini aldı. Aynı yıl
Connecticut’ın Pope İmalat Şirketi,
ilk büyük ölçekli Amerikan elektrikli
otomobil üreticisi oldu.
1900
1900 yılına gelindiğinde elektrikli
araçlar altın çağını yaşamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri’nde
üretilen 4.192 otomobilden yüzde
28’i elektrikle çalışıyor ve elektrikli otomobiller New York, Boston
ve Chicago yollarında bulunan tüm
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araçların yaklaşık üçte birini temsil
ediyordu. Benzinli araçlardan daha
çok elektrikli araçlara önemli bir talep vardı. Bu dönemde üretilen benzinli araçlarda meydana gelen, titreme, gürültü ve ses problemi elektrikli
araçların tercih edilmesinde önemli
yere sahipti.
1908
1908 yılında Henry Ford, seri üretime aldığı yeni benzinli araba olan
Model T’yi tanıttı. Ford’un yaptığı bu
hamle ile Amerikan otomobil pazarını
başta aşağı değiştirdi.
1912
1912 yılında satışlarda rekor kıran
elektrikli araçların yerini, seri üretimde imal edildiği için daha uygun olan
benzinli araçlar aldı. Aynı yıl elektrikli
bir otomobil 1.750 dolar iken benzinli
bir otomobil yalnızca 650 dolardı.
1920
1920’lerde elektrikli araçlar artık
tercih edilen bir ürün olmaktan çıktı. Bunun ardında yatan nedenlerin;
daha uzun mesafeli araçlara duyulan istek, beygir gücünün eksikliği ve
benzine ulaşımın daha kolay olması
gibi bir dizi faktöre bağlı olduğu düşünülüyordu.
1960
1960’lara gelindiğinde özellikle fabrikaların yoğun üretim yapması,
otomobillerin sayısının artması ve
ısınmada kullanılan zararlı yakıtlar nedeniyle Avrupa ve Amerika’da
binlerce kişinin hayatına mal olan
bir dizi hava kirliliği sorunu ile karşı
karşıya kalındı. Bu olayların ardından
1970’lerde çevreye daha az zarar
vermesi nedeniyle elektrikli araçlar
yeniden gündeme taşındı.
1972
1972 yılında BMW, 1602 E adında
bir elektrikli araç modeli tasarladı ve
dönemin Olimpiyat Oyunları’nda sergilendi. Ancak model hiçbir zaman
üretime geçmedi.
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1973 yılında çıkan OPEC Petrol Krizi
nedeniyle benzin fiyatlarının artması,
benzinli araçlara alternatif arayışının
ortaya çıkmasına neden oldu ve bu
dönemde elektrikli araçlar konusundaki çalışmalar yeniden hız kazandı.

1997
1997 yılında Toyota, dünyanın ilk
kez ticari olarak pazarlanan ve seri
üretilen hibrit otomobil Prius’u Japonya’da tanıttı. Üretildiği ilk yıl yaklaşık 18.000 adet satıldı. Global satışa sunulduğu ilk yıl ise 50.000 adet
satıldı.

1974
1974 yılında Vanguard-Sebring’in çıkardığı CitiCar, Washington DC’deki
Elektrikli Araç Sempozyumunda ilk
çıkışını yaptı. CitiCar, 30 milin üzerinde bir hıza ve 50 kilometrelik sürüş kapasitesine sahipti. 1975 yılına
gelindiğinde, şirket ABD’deki altıncı
büyük otomobil üreticisi arasında
yerini alsa da sadece birkaç yıl sonra lağvedildi.

1997 - 2000
1997-2000 yılları arasında Honda’s
EV Plus, G.M.’s EV1, Ford’s Ranger
pik up EV, Nissan’s Altra EV, Chevy’s
S-10 EV ve Toyota’s RAV4 EV gibi
modelleri büyük otomobil imalatçıları tarafından üretildi. Ancak bu
dönemde araçların satılması yerine
kiralamaya gidilmesi tercih edildi.

1976
1976 yılında hibrit ve elektrikli araçlar konusunda araştırmalar yapılması üzerine özellikle Amerika’da bir
dizi karar alındı ve devlet bu alanda
teşvik vermeye başladı. Yapılan bu
teşvikler ile 1976 senesinde Dallas
menşeli bir kiralama firması, elektrikli araç kiralamaya başladı.

2006
2006 yılına gelindiğinde elektrikli
araç konusunda devrim sayılabilecek bir adım olarak Tesla üretimi
karşımıza çıktı. Tesla diğer elektrikli
araçlardan farklı olarak, tek sefer
şarj edilme ile 200 kilometre gidebilecek şekilde tasarlandı. 2011 yılında
Tesla’nın Roadcaster adıyla piyasaya sürdüğü model ise 240 kilometre
menzile sahipti.

1990
1990’larda Temiz Hava Yasası Değişikliği ve Enerji Politikası Kanunu’nun
yürürlüğe girmesi ile elektrikli araçlar yeniden gündemde yerini almaya
başlarken, bu alanda yapılan yatırımlara da destek verildi. General Motors
CEO’su Roger Smith, “dünyanın en
verimli üretim aracı” olarak adlandırılan EV1’in üretimini tamamladı. 1996
yılında yalnızca kiralanan 1.117 adet
araç, sadece California, Arizona ve
Georgia’dakilerin kullanımına sunuldu. Ancak kullanıcılardan çok olumlu
yorumlar almasına rağmen belirli bir
süre sonra kiralama sürelerinin dolması gerekçesi ile toplatılarak, hurda
çöplüğüne atıldı. Şu an bu modelden 40 adet müzelerde sergilenmek
üzere tutulmaktadır.
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2010
2010 yılında hem fiyatı hem de performansı ile 6 yılda 250.000 adetten fazla satan Nissan Leaf ilk kez
piyasaya çıktı.
Günümüze geldiğimizde ise dünyada satın alınan elektrikli araç sayısı
yıllık 1.8 milyonu buldu araç çeşitliliği de arttı. Tüm üreticiler elektrikli
araçlarla ilgili arka arkaya strateji
belgesi açıklamaya başladılar.
En çok satan araç listesinde 2019
Ekim ayı itibarı ile birinciliği yıllık
221.274 araç ile Tesla Model 3 çekerken başarı hikayesi olan sektördeki öncü Nissan Leaf yıllık 58.909
adet satış ile 4. sırada yer alıyor.
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Bisiklete
Binmek İçin
10 Faydalı Neden
Bisiklet, aktif kalmanın ve çevrenizle iletişim içinde olmanın
en eğlenceli yoludur. Hem kafa dağıtacağınız hem de spor
yapmanın keyfine varacağınız ‘bisiklet’ ile sağlığınızı ve
zindeliğinizi koruyacaksınız.
SAĞLIĞINIZI KORUR
Kalp - damar hastalıkları ve obeziteye
karşı etkili olan bisiklet sürmek herkes
için ideal bir egzersizdir.
DAHA FORMDA OLURSUNUZ
Profesyonel bisikletçiler dünyanın en
formda atletleri olarak nitelendirilebilir.
Bisikletle her pedal daha güçlü kaslara
ve bedene doğru alınacak bir yoldur.
Yalnızca ulaşımda bisiklet kullanan bir
kişi aynı zamanda günlük egzersizini
de yapmış olur. Daha ötesi bir egzersiz
programıyla çalışıldığında en etkin kardiyo çalışmalarının başında gelir bisiklet.
SINIRSIZCA GEZEBİLİRSİNİZ
Bisiklet pek çok küçük kent için doğaya ulaşmanın en hızlı ve eğlenceli yoludur. Ayrıca bisiklet ile gezilebilecek
birçok yol, patika arabayla ulaşılamaz,
yürüyerek de aşılamaz.
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ZAMAN KAZANIRSINIZ
Kent içi ulaşımda (3-4 km’den kısa mesafelerde) bisiklet her zaman otomobil,
otobüs, tramvay ve benzeri tüm araçlardan daha hızlıdır. Bu en iyi trafiğin
sıkıştığı anlarda otomobilin içinde çaresiz beklerken fark edilebilir.
DAHA EKONOMİK OLURSUNUZ
Bisiklet mükemmel bir tasarruf aracıdır.
Bisiklet için benzin gerekmez, kimse
sizden park yeri ücreti de istemez. Arabasını satıp bisiklet alan bir kişi, artan
parasını yatırıma yönlendirdiğinde, henüz daha başlangıçta yüklü bir tasarrufa sahip olabilir.
ULAŞIMDA EĞLENİRSİNİZ
Ulaşım artık bir stres kaynağı olmaktan
çıkar, nostaljik bir çocukluk oyununa
dönüşür.

SOSYALLEŞİRSİNİZ
Bisiklet turları dünyanın en farklı insanlarını bir araya getirir. Herhangi bir
şekilde bir araya gelemeyecek, farklı
toplumsal statülerden ya da ülkenin,
dünyanın farklı coğrafyalarından insanlar bisiklet ile buluştur, kaynaşır.
DOĞA İLE BÜTÜNLEŞİRSİNİZ
Doğa yürüyüşleri bir yana bisiklet dışında başka hiçbir araçla doğada rahatsız edici bir görüntü ve iz bırakmadan
yer alınamaz. Bisiklet ile yapılacak gezi
ve kamplarda arkanızda tekerlek izi dışında hiçbir şey kalmaz, ne doğa ne de
başka ziyaretçiler rahatsız olmaz.
ÇEVRENİZİ KORURSUNUZ
Bisikletin çevreye olumlu etkisi paha
biçilmezdir. Ulaşımda araba yerine bisikleti seçen her kişi yol üzerinde en
az bir otomobillik alanı boşaltır. Bu sayı
bine ulaştığında kazanılan alan 1 km’yi
aşar. Atmosfere salınan karbonmonoksit ve başka zehirli gazların azalmasıyla
da doğrudan doğruya tüm toplum sağlığı olumlu etkilenir.

STRESİNİZ AZALIR
Stres, size hayal edebileceğinizden
daha fazla zarar verir. Kilo alımı, kanda
LDL kolesterol ve trigliserit seviyelerinde artış, astım, diyabet, sindirim
problemleri, erken yaşlanma, anksiyete, baş ağrısı, yüksek tansiyon, depresyon, kardiyovasküler hastalık ve
Alzheimer hastalığına yol açabilir. Bisiklete binmek ise sizi zihninizi rahatsız
eden sorunlardan uzak tutarak stresinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

Şimdi bisikletinize
atlayın ve pedalları
çevirmeye başlayın!
DİPNOT:
Yeşilova Holding olarak oluşturmuş
olduğumuz ve birçok başarılı aktivite gerçekleştiren Bisiklet Kulübümüz
2019 yılında 200 km’ye yakın yol yaparak hem keyifli anlar yaşadı hem de
formalarını korudu. Kendilerine göstermiş oldukları azim ve özveri için teşekkür ediyoruz.
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