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Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli okurlar,
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ‘Pandemi’ süresince hepimiz sevdiklerimizden uzakta yaşamımızı sürdürmeye çalıştık. Bu süre zarfında da ‘zaman’
kavramının ne kadar önemli olduğunun farkında vardık. Geçmişte yaptıklarımızı,
gelecekte yapacaklarımızı düşünme fırsatını yakaladık. Çalışma şekillerimizde
farklılıklar yaratarak daha iyiye nasıl ulaşabileceğimizi kurguladık ve tabii ki bunların önceliğinde hep ‘sağlık’ dedik.
Holding ve diğer şirketlerimizde aldığımız önlemler doğrultusunda bu zorlu süreci sağlıkla atlatmak adına elimizden gelenin fazlasını ortaya koyduk ve artık yeni
kavramları da hayatımıza entegre etmeye başladık. ‘Sosyal Mesafe’ ve ‘Maske’
hayatımızın olmazsa olmazları oldu. Bu kapsamda desteklerini esirgemeyen ve
aldığımız tedbirleri ihmal etmeyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Değerli dostlarım,
1975 yılında ilk tohumlarını attığımız Yeşilova’da, bugün 8 şirketimiz ile yola devam
ediyoruz. Salgın sürecinin tüm dünyanın kaderini etkileyen, milyonlarca insanın
varlığını tehdit edecek güçte olduğunu hepimiz yaşayarak öğrendik. İçinde insan
yoksa o üretim tesislerinin büyük bir boşluktan ibaret olduğunu, müşteri yoksa
hepimiz işimizin başında olsak da üretemediğimizi gördük. Dolayısıyla bu süreç, en
büyük kazanım olarak önce sağlığımız sonra da müşterilerimiz olduğu gerçeği ile
bir kez daha yüzleştirdi bizleri. Geçmişten aldığımız gücü yenilikçi düşünen, inovasyona değer veren, teknolojiyi takip eden genç ve dinamik ekiplerle taçlandırmış
olmak bugün benim en büyük mutluluklarımdan biri.
Önce sağlığımızın yerinde olmasını diliyor, daha nice güzel başarılara hep birlikte
imza atacağımıza inanıyorum.
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Yeşilova Canlı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Değerli Okuyucularımız,
Tüm dünyanın yoğun biçimde etkilendiği pandemi sürecinde iyi olma halini korumamız her zaman mümkün olamasa da insanoğlu durumlara adapte olabilme
gücüyle bu süreci de atlatma yolunda ilerliyor. Bizler de olumsuzlukları bir kenara
bırakarak krizlerin olumlu dönüşümler barındırdığına olan inancımızı hiç kaybetmeyerek tüm enerjimizle bu zorlu dönemi kendimizi geliştirme çabamıza ayırdık.
Salgının ülkemizde yoğun hissedildiği mart ayından bu yana bizleri bir araya getiren etkinliklerimizi, kulüp toplantılarımızı yapamasak da bir gün buluşacağımıza
dair inancımızla “önce sağlık” diyerek çalışmalarımızı duruma göre şekillendirdik.
Evden çalışma ve kısa çalışma düzenindeyken özellikle hem çocuklarımızın hem
de biz yetişkinlerin kendilerini online olarak geliştirmelerini sağlayacak yüzlerce
içeriği, farklı konseptlerle sosyal medya hesaplarımızdan sizlerle paylaştık. Gündemdeki konuları ele alarak işin uzmanlarıyla telekonferans yayınları yapıp başta
Youtube kanalımız olmak üzere tüm sosyal medya kanallarımızdan paylaşarak
mümkün olduğunca fazla kişinin bu programlardan faydalanmasını istedik. Durmadan düşündük, neler yapabiliriz, bu dönemi sağlıkla nasıl atlatabilirizi hep yorumladık ve sorguladık. Özetle sizden ayrıydık ama hep yakınınızda olmak adına
biz iletişime durmadan devam ettik. Bu süreçte de hayatlarınızda bir küçük nokta
bırakabildiysek kazanım hanemizi doldurduk demektir.
Değerli Arkadaşlarım,
‘Yeni Normal’ süreci devam ederken ekonomilerin ayakta kalabilmesinin yolunun
üretmekten geçtiği aşikar. O yüzden bizler de tüm işletmelerimizde alınan olağanüstü tedbirler ile en iyi bildiğimizi yapmaya ‘üretmeye’ devam ediyoruz. İşte bu
süreçte hazırlanan yeni sayımız pandemi döneminin etkilerini net biçimde görebileceğiniz içerikler barındırıyor.
Keyifli okumalar,
Sağlıklı günler dileriz…
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DOSYA KONUSU

Yüzyıllardır mükemmelliğin, güzelliğin, tamamlanışın
gizemini altın oranda arayan insanlık artık mükemmel
organizasyonlar için harekete geçti. Geçmişin
bilgisini tecrübe kabul eden kurumlar bu tecrübeyi
artık geleceğin dünyası için şekillendiriyor ve altın
oranı matematiksel bir ifadeden çok felsefe olarak
kabul ediyor. Belirsizliğin tüm gücüyle hayatımızın
her alanına nüfuz ettiği bu günlerde organizasyonel
çeviklik, şartlara hızlı adapte olmayı sağlarken
kurumları da bir adım önde tutuyor.
+45 Programı ile 45 yıllık tecrübesini en değerli
kaynağı olarak kabul eden Yeşilova Holding, gelecek
45 yıllar için bu yolculuğunu hedefe varmak değil;
gelişmek için bir fırsat kabul ediyor. Yeşilova Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın Yeşilova
ve yolculuğun stratejisinde kilit bir role sahip
olan Yönetim Sistemleri Müdürü Halit Yılmaz’la
hem mükemmelliğe bakış açılarını hem de +45
yolculuğunun organizasyonel süreçlerini konuştuk.
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DOSYA KONUSU

Yalçın YEŞİLOVA

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hayatın tamamını düşündüğünüzde
sizce mükemmellik nedir? Mükemmellik mümkün müdür?
Hayatta bütün terimler, onlara yüklediğimiz anlamlarla can buluyor. Mükemmelliği çok üstün bir kusursuzluk hali,
ideallerin dahi üzerinde bir şey olarak
tanımlarsak zihnimizde mükemmellik
bizim için ütopyada, hiçbir zaman ulaşamadığımız bir yerde olarak konumlanır. Bize belki de fayda sağlamak yerine bizi mutsuz eden bir unsur olarak
hayatımızda pozisyonlanabilir. Oysa ki
mükemmelliği beklentilerimizi karşılayan ve içinde bizi rahatsız eden detayların olmadığı bir hal olarak tanımlarsak,
mükemmellik daha anlamlı ve günlük
hayatın bir parçası haline gelir. Tabii bu
durumda beklentilerin karşılanması dediğimiz zaman da “mükemmelliğin” belirleyicilerinden bir tanesi hayattan ne
beklediğimiz anlamına geliyor. Eğer bu
beklentiler madde ile ilişkili beklentilerse o zaman orada bir sınırsızlık ve yine
bitişi olmayan bir yol karşımıza çıkıyor.
Oysa hayattan beklentiler daha manevi
ise o zaman hayatın özüne döndüğümüz zaman zaten hayatın kendi içinde
mükemmel bir yer olduğunu görmemek mümkün değil.
12 YEŞİLOVA CANLI

İş yerinde mükemmellik ise çok benim
kullanmayı sevdiğim bir terim değil.
Çünkü hayat sürekli bir akışın içerisinde evriliyor ve şekil değiştiriyor. Bugün
mükemmel olarak gördüğümüz şey
başka bir zaman diliminde mükemmel
olarak görünmeyebilir. O sebeple bence EFQM de son dönemde söylemini
bu şekilde değiştirdi. Mükemmellik yerine yüksek performanslı şirketlerden
bahsediliyor. Verdiğin tüm kararların
arasında seçeneklerin nasıl sonuçlanacağını bilmediğin için bugün olduğun
konumu mükemmel olarak tanımlamak
çok da kolay değil. O yüzden burada
mükemmel olma yarışından ziyade
sektör ortalamalarının veya idealinizdeki şirketin seviyesinde bir performans sergileyebiliyor olmak kritik bir
rol oynuyor. Yüksek performanslı bir
şirketin oluşumu için ise belli birtakım
önemli yetkinlikler ön plana çıkıyor.
Bunların en başında güçlü bir gözlem
ve algılama yeteneği, faaliyet gösterdiğiniz pazarda ya da hedef kitlenizdeki
ihtiyacı, beklentiyi veya bir sorunu tam
olarak anlayabilmek, özümsemek buradaki çok önemli ögelerden. Müşterinin
beklentilerini tam olarak anlayamayan
işletmelerde sürdürülebilirlik kavramı-

nın zayıf kaldığını görüyoruz. Çünkü
beklenti değiştiği zaman ona adapte
olamıyor ve hayattan siliniyor. O yüzden bence burada birinci öncelik yüksek performansı sergileyebilmek ve
bunu sürekli yapabilmek için o algının
açık oluyor olması, o veriyi topluyor ve
işliyor olmanın çok kritik bir başlangıç
olduğunu düşünüyorum.
Akabinde bu aldığımız ihtiyacı içselleştirip, ona gerçekten inanıp, o sorunu çözmek için bir akıl ortaya koymak
ve bir değer üretmek çok önemli. Tabii
bu değeri üretebilmenin altına geldiğimiz zaman çok fazla bileşeni olduğunu görüyoruz. Birincisi sistemin ve
süreçlerin doğru kurgulanmış olması
gerekiyor. Eğer ki organizasyonunuz iyi
kurgulanmamışsa, süreçleriniz o değeri
üretmeye yönelik verimli değilse zaten
başarı yakalanmıyor. İkinci önemli nokta sistem tasarımının o değeri üretmeye odaklı olması. Burada da bir bütünlük ihtiyacı var. Üçüncüsü de sistemi
kurduktan sonra o sistemi yaşatacak
yetkinlikte ve isteklilikteki ekibin kurgulanması. Yani özetle; hedefi belirli,
neye hizmet etmek istediğimiz belirli,
sistemi kurulu, son olarak da ekipte sinerjiyi yaratacak yetkinliklerin ve motivasyonun üretilmesi ihtiyacı doğuyor.
Hayattaki mükemmeliyeti tanımlarken kişinin kendi beklentilerinden
yola çıkmıştınız, iş hayatındaki mükemmeliyeti tanımlarken de müşterinin beklentilerinden yola çıktınız.
Odak noktası burası mıdır?
Pandemi süreci bence bize bir kere
daha gösterdi ki “patron müşteridir”.
O sipariş yoksa senin ne kadar mükemmel bir şirket olduğunun hiçbir
kıymeti yok. Siparişin buraya gelmesi
için senin mükemmelliğini müşterinin
beklentileri doğrultusunda kurguluyor
olmak, pazarın hem mevcut beklentilerini hem de değişen beklentilerini gözlemleyerek kurguluyor olmak
elbette işletmenin vazgeçilmez hale
gelmesini sağlar. Bu da ancak müşterinin takdiridir. O yüzden ben birinci
büyük paydaş olarak müşteriyi şirket
için yazıyorum.

Peki Yeşilova Holding’i işte mükemmellik kapsamında değerlendirirsek
biz bu aşamalardan hangi noktadayız,
nereye doğru gidiyoruz, yolculuğumuz nasıl planlanıyor?
Ne noktada olduğumuz da aslında ne
ile mukayese ettiğinize bağlı değişir. Şunu söyleyebilirim ki; yüzde 100
Türk sermayeli bir aile şirketi ve üretim odaklı bir endüstriyel şirket olarak
bu konulara çok erken yatırım yapmış
kuruluşlardan bir tanesiyiz. Bizim kurumsallaşma sistemine yaptığımız yatırım ve insana yaptığımız yatırımın çok
uzun geçmişi var. Bu yolculuk kolay bir
yolculuk değil, birçok dinamiği içinde
barındırıyor, o sebeple yolun içerisinde birçok şeyi deneyip, yön değiştirip
tekrar deneme ihtiyacı doğuyor. O anlamda Yeşilova’nın geçmiş yıllardan bu
yana kazanılmış önemli dersleri olduğuna inanıyorum.

“Müşterinin
beklentilerini tam
olarak anlayamayan
işletmelerde
sürdürülebilirlik
kavramının zayıf
kaldığını görüyoruz.“

İletişim çağında artık bilgi daha kolay
ulaşılabilir, karşılıklı etkileşim daha kolay yönetilebilir bir durumda. Bizler de
bu bilgi çağında daha fazla beslendiğimiz, iyi uygulamaları takip ettiğimiz,
akademik yayınlardan kendimize dersler çıkardığımız bir dönemi yaşıyoruz.
Bu bizim yüksek performanslı şirketleYEŞİLOVA CANLI 13

DOSYA KONUSU

“İşte Mükemmellik” teknik anlamda ne kadar mümkün?
Bir altın orandan bahsedebilir miyiz?
Sadece işte değil yaşamın her alanında mükemmelliği; varılacak bir nokta olarak değil, yolculuk olarak değerlendirmek doğru olur. Yani, mükemmellikte ‘durak’ değil; ileriye
gitme, gelişme vardır. Bundan dolayıdır ki; iş dünyasında
ortaya çıkan hemen her kalite felsefesinde ‘sürekli iyileşme’ kavramı ön plana çıkar. ISO normlarının ağırlıkta olduğu toplam kalitede, üretimde ortaya çıkan Kaizen, 6 Sigma
gibi metodolojilerde ya da stratejik yönetim aracı olarak
ortaya çıkan Yalın Yönetim, EFQM gibi modellerin tamamında ‘sürekli iyileştirme’ aranan bir perspektiftir.

“Geçmiş 45 yıldan
aldığımız gücü
ve başarıyı, bir
sonraki 45 yıla
nasıl taşıyacağımızı
konuştuğumuz
‘+45’ programımızı
devreye alıyoruz.“

re doğru evrilme yolculuğumuzda son
yıllarda önemli ivmeler kazandığımızı
düşünüyorum. Bu değişim ve dönüşüm
hiç bitmeyecek bu yolculuk…
Bu konular üzerine büyük yatırımlar
yaptığımız dönemi yaşıyoruz. Zaten iyiler arasındayken çok hızlı şekilde daha
yukarı çıkacağımıza da kesinlikle inanıyorum. Buna sadece ben inanmıyorum; bu heyecanı yaşadığımız tüm ekip
arkadaşlarım da inanıyorlar. Hepsinden
besleniyoruz, hepsiyle projelerimizi birlikte geliştiriyoruz. Bu gelişim süreci
onların görüşleri ve yorumlarıyla birlikte oluyor. Tüm arkadaşlarımın gözünde
ben o ışığı, heyecanı ve motivasyonu
görebiliyorum, bu da bizim projemizin
hayata sağlıklı şekilde geçeceğinin en
belirgin kanıtı diye düşünüyorum.
+45 yolculuğuyla ilgili süreci bizlerle
paylaşabilir misiniz?
1975 yılında bir tohum olarak başladı
Yeşilova. Kurucumuz Ali İhsan Yeşilova’nın girişimiyle o günden bugüne
sayısız yenilik ve ilkleri başardı. İçine
girdiği sektörde bütün ürün gruplarını
neredeyse ilk yapan kuruluşuz. Otomotiv alanında odaklanmış tek alüminyum firmasıyız. Bizim çok güçlü
bir hikayemiz var. Şimdi bizler de yeni
jenerasyon, genç nesil olarak, ülkenin genç evlatları olarak bu değerlere
sahip çıkarak, Yeşilova’nın hikayesini
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Dünyaya şöyle bir baktığımızda, son dönemlerde artış hızını katlamış bir gelişim içindedir. Teknoloji, tıp, bilgi üretimi,
iş yapış modelleri, meslekler… Yani içinde bulunduğunuz
dünya ilerlerken ve şartlar değişirken, siz olduğunuz yerde kalırsanız aslında bağıl olarak gerilemiş olursunuz. Siz
durduğunuzda, önceden arkanızda olan ama ilerlemeyi bırakmayanlar önünüze geçecektir. Biraz analitik ele alacak
olursak; sürekli iyileşme felsefesinin temelinde;
- Mevcut durumu anlama
- Ölçme / öğrenme / karşılaştırma
- Gelişerek, mevcut durumdan bir
adım daha ileri gitme yatar.

aynı güçle yazmaya devam etmeliyiz.
Bu, bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk bilinciyle geçmiş
45 yıldan aldığımız gücü ve başarıyı,
bir sonraki 45 yıla nasıl taşıyacağımızı
konuştuğumuz bir “+45” Programımız
bulunuyor. Stratejik Dönüşüm Projesi,
Liderlik ve Gelişim Dönüşüm Projesi, İletişim Dönüşümü Projesi, Marka
Dönüşüm Projesi, İnovasyon Dönüşüm Projesi ve Dijitalleşme Dönüşümü
Projesi başlıklarını kapsayan alt projelerin birleşiminden oluşan kapsamlı
bir program. Bu 6 tane alt proje, grubumuzun bütününü ilgilendiren majör
gelişim projelerimiz.
Bunların haricinde de yine çok stratejik olan ama bölgesel kurumlarımızla
ilişkili 2 tane daha gelişim programımız
bulunuyor. Bu da grubun bütün hepsine dolaylı yönde etki yapacak. Bütün
şirketlerimizin de daha sistematik yönetildiği bir dönemin başlangıcını yaşıyoruz. Aslında uzun zamandır konuşulan, hep birlikte katkı koyduğumuz,
yavaş yavaş şekillenerek ilerlenen bir
süreci yaşadık. Artık düğmeye basma
vakti. Önümüzdeki yılın sonuna kadar
bu projelerimizi hayata geçireceğiz.
+45 programı ete kemiğe bürünmüş
şekilde hayatımızın bir parçası olacak.
Ben bu projenin çıktılarının tahmin ettiğimizden daha olumlu yönde olacağını düşünüyorum.

Halit YILMAZ

Yeşilova Holding Yönetim Sistemleri Müdürü

Sürekli iyileştirmeyi yapabilmenin başlangıç şartı elinizde
yaklaşımlarınızın olmasıdır. Eğer tarif edilmiş iş yapış şekilleriniz yoksa, geliştireceğiniz, daha iyiye götüreceğiniz
bir unsurunuz da yok demektir. Bu nedenle hem bütünde
hem de detayda yönetsel unsurların oluşturulması önemlidir. Şirketler, performanslarını arttırmaları ve sürekli gelişimleri için kendilerine bir modeli referans almaktadırlar.
Burada önemli olan kendilerine uygun modeli seçmektir.
Kültürüne, varoluş amacına ve değerlerine göre doğru
modeli seçen şirketler, performanslarını arttırabilir ve bu
iyileşmiş performansı sürdürülebilir kılması mümkün olur.
Bunu tarifleyen birçok norm, standart veya model mevcuttur. Bunların en çok bilinenlerinden yukarıda bahsettim. Bana göre bir şirketin bütünsel yönetimine en iyi
kılavuz, önceden “Mükemmellik Modeli” olarak adlandırılmış olan ve yüksek performanslı şirketlerin nelere sahip
olması neleri yapması gerektiğini anlatan EFQM modelidir.
Model bizlere; şirketlerimiz için çizdiğimiz yönün, uygulamalar ve sonuçlarla bir bütün olduğunu aktarıyor. Şirketin
varoluş amacı, vizyonu ve stratejik bakış açısını, kültür ve
liderlik ile eşleştirerek oluşturmamızı bekliyor. Kendini tanımaya, gitmek istediği noktayı bilmeye ve bunu planlı bir
şekilde uygulamaya teşvik ediyor. Uygularken, paydaşlarını anlamayı ve onları şirkete bağlı kılmayı, başarılarını
sürdürülebilir kılmayı, değer üreten faaliyetler yapmayı ve
gerektiğinde dönüşümü yönetmeyi sağlıyor. İçinde paydaş algılarını ve performans sonuçlarını da içeren anlamlı

YEŞİLOVA CANLI 15

DOSYA KONUSU

“Gelişerek ulaştığımız her
seviye, bir sonraki döngünün
mevcut durumu olacağından
onu da ileriye taşıma ihtiyacı
doğmuş olur.“

sonuçlara dönüştürerek takip etmeye
yönlendiriyor. Oluşturulan her yaklaşımın uygun tüm alanlarda yayılması, sonuçlarının yıllar geçtikçe olumlu
yönde ilerlemesi, modelin şirketlerden
beklentisidir.
İşte Yönetim Sistemleri bu noktada
etkisini oluşturmaya başlıyor. Şirketin faaliyetlerini yürüteceği doğru ve
uygun modelleri seçmek, bu modelleri
gerekirse o şirketin gerçeklerine göre
adapte ederek entegre etmek yönetim
sistemleri süreci ile ilişkilendirilebilir.
Tam da bu noktada şu soruyu yöneltelim; ‘Yönetim Sistemleri’ bu işin
hangi noktasında olacak?
Ülke insanı olarak gıpta ile baktığımız
konulardan biri, batılı ülkelerde sistemin varlığıdır. O ülkelerde bir bakan, bir
tepe yönetici ya da ara kademe yönetici değişse bile uygulamalar yaklaşımlar bu değişiklikten neredeyse hiç etkilenmiyor. Biz ve Orta Doğu ülkelerinde
ise, göreve atanan kişi aynı şirketten
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ya da aynı partiden dahi olsa; organizasyon yerinden oynuyor, hedeflerde
ve iş yapış şekillerinde radikal değişimler başlıyor, kritik görülen pozisyon
ve kişiler bir anda farklılaşıyor. Bunun
açıklaması şudur; batılı ülkelerde sistem insanın önünde ve stratejilerde
uzun dönemli bir bakış açısı var. Yani
insanlar sisteme ve hedeflere uyuyor.
Bizim gibi toplumlarda ise planlamalar
kısa dönemli yapılabildiğinden, kalıcı
ve sağlam temelli sistemleri oluşturulamadığından, gelen kişi kendi tarzına göre yeni fakat geçici bir sistem
kuruyor. Yani bizim coğrafyamızda insan sistemin önünde, sistemler kişiye
göre şekilleniyor. Aslında beklentimiz;
uzun dönemli planlama ve stratejilerimiz doğrultusunda sürdürülebilir
sistemlerin olması. Öyle sistemlerimiz
olsun ki, kim gelirse gelsin hayat tarzı,
işe bakışı ya da keyfi kararları kurgulanan uygulamaları temelden değiştirmesin. Yönetim Sistemleri bir şirkette,
uzun dönemli bir bakış ile stratejik yön
oluşturma, bu yöne uygun olarak sis-

temleri kurgulama ve sağlam temelli
yürütülmesini güvence altına alma
anlamında önemli bir yapı taşıdır. Bir
şirkette; stratejik yönetim, risk yönetimi, süreçlerin yönetimi, proje yönetimi, iş birliği yönetimi gibi yaklaşımların
nasıl işlediği sorulduğunda henüz ilgili
herkesten benzer cevapları alamıyorsak o şirkette yönetim sistemleri
olarak hala yapılanma ihtiyacı olduğundan bahsedebiliriz. Tabii neyi nasıl
yaptığımızı belirlemekle iş bitmiyor.
Kurgulanan yönetim sistemlerindeki
iş sürekliliğini sağlamak da bu sürecin
bir parçası.
Elbette sistemi kurmak ve yürütmek
çok anlamlı ancak günümüzün temel
sorunu sürdürülebilir olması. Sizin
bu konudaki süreç takibiniz nasıl
ilerleyecek?
Şirketler, bu dünyada tek başlarına
yer alan yapılar değildir. Dünyanın
ticari ve ekonomik sınırlarının ortandan kalktığı son yıllarında, şirketlerin
kendilerini küresel gelişmelerden izole
etmeleri söz konusu olamaz. Paydaşları, sektörü ve faaliyet alanı ile küresel çevre ile etkileşim içerisindedir.
Sürdürülebilirlik konusuna bu gözle
bakmalıyız. Sadece şirketin finansal
performansını sürdürmesine odaklanmanın yanında, topluma ve dünyaya
karşılıklı yarar üretecek faaliyetlerde
bulunmak sürdürülebilirliği sağlar.
Şirket ile etkileşim içinde olduğu
paydaşlar, sektör ve küresel çevre arasındaki ilişkide; sadece şirket
lehine sonuç verecek faaliyetlere
odaklanılırsa belki kısa dönemde kazanç sağlanabilir. Uzun vadede ise dış
çevre, kendi çıkarlarını benimseyerek
hareket eden şirketleri kabul etmez
ve sürdürülemez bir hal alır. Müşterileri memnuniyetini önemsemeyen,
çevreye zararlı atıklar salan, topluma
karşı sosyal sorumluluk hissetmeyen
şirketlerin karşılaşacağı final budur.
Şirket ve etkileşimde olduğu çevre
arasında karşılıklı yararı gözeten dengeli sonuçlar üreten bir ilişki varsa
faaliyetlerin ve başarıların, bununla
birlikte küresel sürdürülebilirlikten
bahsedebiliriz.

Şirket içi yapı makro ölçekteki dünya
ile benzerdir. Bu nedenle kendi içindeki yapıları oluştururken aynı bakış
açısıyla hareket etmelidir. Mesela;
birimler arası karşılıklı yararı gözetmek (dayanışma), şirket içinde bulunan paydaşları (çalışanları) memnun
etmek ve bağlı kılmak, yaşanabilir
(çalışılabilir) ortam oluşturmaya katkı
sunmak, kurgulanan yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.
Sizce geleceğin organizasyonları
hangi temel odak noktaları üzerinde
yükselecek?
Sanayi devrimi, teknoloji ve bilgi çağı
derken, endüstri 4.0, nesnelerin interneti, big data, makine & insan
entegrasyonu dönemlerinden geçmekteyiz. Yani dünya, zamana bağlı
ve daima bir dönüşüm içerisinde. Aslında geleceğin süreçleri, geleceğin
organizasyonları zaten belirli bir hızla
şekillenmeye başlamıştı. Son aylarda
yaşadığımız pandemi, bu dönüşümü
daha da hızlandırdı. Finansal yapıda,
uluslar arası ticarette ve çalışma koşullarında köklü değişiklikler başladı
ve gelecek dönemde bunlarla hepimiz karşılaşmış olacağız. İşte gelecek organizasyonlarının bu gidişat
doğrultusunda şekilleneceğini öngörebiliriz. Öncelikle; kelebek etkisinin
canlı örneğini yaşadık ve artık bunun gerçek olduğunu hepimiz kabul
ettik. Çin’ de yaşanan bir olay dünyanın diğer ucundaki ülkelere kadar
herkesi etkileyebiliyormuş. Dünyaya
birinin attığı bir zararlı tohum, çok
uzak bölgelerden toplumların sağlıklarını bozabiliyormuş. Bir bölgede
yanan orman başka bir bölgeye kuraklık olarak dönebiliyormuş. Yani artık olgunun “ben” değil “biz” olduğunu
anladık. Bütün bir ekosistemin birer
parçaları olduğumuzu gördük. Şirketler de gelecekte bu gözle bakacaklar
ve organizasyonlarını bu doğrultuda
kurgulayacaklar, tabi eğer bütünün
bir parçası olup hayatta kalmayı hedefliyorlarsa.
Organizasyonlarında
çok daha fazla sistematiklik aranacak
ve paydaşlarına değer katmak vazgeçilmez olacak.

“İşte mükemmelliği
amaçlayan
şirketler, değişimi
yönetme becerisine
sahip olmalı,
esnek ve çevik
şekilde kendisini
geleceğe adapte
edebilmelidir.“
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UZMAN KÖŞESİ
2- Taksit ve ödeme seçenekleri her iki
alışveriş için de vazgeçilmez
3- İndirim kampanyaları hep önemli
4- Müşteri deneyimleri her iki alışveriş türünde de çok belirleyici.
Eğer istersek bu özellikleri biraz daha
fazlalaştırabiliriz. Hal bu iken, online
satışların belirgin biçimde ortaya çıkan bazı avantajlarından da bahsetmek yerinde olur.

ERDAL KORKMAZ

Can Alüminyum Satış Müdürü

Çin’in Vuhan kentinden başlayarak hızla tüm dünyayı etkisi altına
alan Koronavirüs, hayata karşı bakış açımızı tümden değiştirirken iş
hayatını da geri dönülmez bir yola
çıkardı. İş yapış biçimlerinde her şeyin gözden geçirildiği bu dönemde
küreselleşmenin kaçınılmaz gerçeği
ile de bir kez daha yüzleştik ki o da
bir yerde sistem durduğunda size
ulaşması dakikalar içinde olabiliyor. Her iş alanı da kendi içinde hem
sorgusu hem de sonuçlarıyla büyük
bir evrilmeyi deneyimliyor. Biz de
bu dönemeçte kendi alanında uzmanına hem mevcut süreci hem de
gelecekte bizi bekleyen yenilikleri
sorduk.
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Bu dönemde sıcak satış yerine e-ticarete doğru bir dönüşümü tetikledi mi
sizce?
Böyle iddialı bir yargıda bulunmak için
erken olabilir ancak günümüzün değişen tüketim alışkanlıkları, teknolojinin
çok hızlı biçimde hayatlarımıza girmesi
ve bu teknoloji ile büyüyen nesillerin
hızla geliyor olması bahsi geçen dönüşümü destekler nitelikte. Bu değişim
ve dönüşüm bir gün mutlaka olacak.
Online satışlar ve geleneksel fiziki satışlar birbirlerinden farklı gibi görünseler de esasen birçok ortak noktaları
olduğunu da unutmamak gerekir.
Bahsi geçen bu ortak özellikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
1- Her iki alışveriş türünde de fiyat
çoğu zaman belirleyici oluyor

1- Online satışlarda ürün sergilemek
için bir alana çoğu zaman ihtiyaç olmadığından geleneksel satış türüne
göre ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor. Dükkan kirası, personel giderleri
ve buna benzer birçok gider kalemi
geleneksel yönteme göre yok denecek kadar az gerçekleşiyor.
2- Geleneksel satışlar, günün, haftanın, ayın belli gün ve saatlerinde belli
kitlelere yapılabiliyor iken online satışlarda 7/24 mantığı ile tüm dünyaya
satış yapabilmek çok mümkün olabiliyor.
3- Geleneksel satışlar için sınırlı reklam ve tanıtım faaliyetleri yapılabiliyor
iken online satışlarda daha geniş hedef kitlelere ulaşmak çok daha kolay
ve düşük maliyetli gerçekleştirilebiliyor.
4- Sokağa çıkmanın veya fiziki alışverişin mümkün olamadığı zamanlarda
online satışlar, son derece basit uygulama ve hizmetleri ile çok avantajlı
olabiliyor.
Sözün özü, her şeyin çok hızlı biçimde dönüştüğü, bugün bildiğimiz birçok
doğrunun yarın değişebildiği bu dünyada, her şey mümkün olabiliyorken
online satışların geleneksel satışlara
üstünlük sağlaması da şaşılacak bir
durum olmasa gerek.

“Online satışlarda
ürün sergilemenin
daha kolay olması
ciddi bir maliyet
avantajı sağlıyor.“
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UZMAN KÖŞESİ

HAKAN AYHAN

CEYHUN KOYLAN

Canray Ulaşım Üretim Müdürü

Raylı sistemlerin ana üreticisi Avrupa, dolayısıyla tedarik sağlayan
bizler, sizce bu süreçten nasıl etkileneceğiz, raylı sistemler sektöründe
önümüzdeki yılları nasıl görüyorsunuz?
Covid-19 sürecinin ortaya çıkardığı
krize, Canray Ulaşım olarak bizler de
çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini öncelik haline getirerek yerel ve
uluslararası otoritelerin rehberliğinde
gerekli tedbirleri uygulayarak, ‘önce
sağlık’ dedik. Üretim yoğunluğu olarak
çalıştığımız İtalya, Polonya ve Fransa’daki fabrikaların sürecin etkilerini
hissetmesiyle birlikte maalesef biz de
bu krizin etkilerini hissetmeye başladık. Covid-19 virüsünün en yoğun
olarak ortaya çıktığı bölgeler bizim
yüksek hacimli üretim lokasyonlarımızdı. Yeniden yapılandırılan sevkiyat
planlamasına paralel olarak, mevcut
üretim planlarımızı ötelemek zorunda
kaldık. Eylül ayı itibari ile toparlanma
sürecine başlayacağımızı ve yılın son
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Canel Otomotiv Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü
çeyreği itibari ile de tekrar normal
üretim tempomuza ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ana müşterimizin seride
devam eden projelerine ilave olarak,
2021 / 2022 / 2023 yıllarında devreye almayı planladıkları ve Canray
olarak proje süreçlerini başlattığımız
Grand Paris, Frankfurt, Luxemburg
ve Milli Elektrikli Tren projelerinin çalışmalarını mevcut zaman planlarına
bağlı olarak bu süreçte devam ettirdik.
Canray olarak mevcut krizden sonra
mobilite talebinin artmasıyla demiryolu pazarında hızlı bir toparlanma
beklemekteyiz. Bizler de devam eden
projelerimize eklenen birçok yeni projemizle bu yaşadığımız pandemi sürecini hızlı bir şekilde atlatacağımızın
inancı içerisindeyiz.

“Eylül ayı itibari ile
toparlanma süreci
başlayacaktır.“

Virüs salgını adım adım dünyaya yayılırken bundan en çok etkilenen sektörlerin başında gelen otomotiv sektörü
mart ayı sonu itibari ile neredeyse tüm
dünyada durdu. Otomotiv şirketlerinde zaman zaman yaşanan daralmalar
sebebiyle oluşan kayıplar genel olarak
yılın kalan zamanında telafi edilmek
üzere tekrar planlanır ve yıl başında
belirlenen hedeflere ulaşmak için revize edilirdi. Ancak Koronavirüs etkisi,
yayılım hızı ve genişliği olarak çok büyük bir coğrafyayı etkilediği ve uzun
sürdüğü için tüm dünyada otomotiv
sektörü 2020 beklentilerini karşılayamayacak ve hedeflerin gerisinde kalacak gibi görünüyor.
Şöyle ki nisan ayı ile birlikte ana sanayilerin sırayla duruş kararları açıklamasının ardından tedarik sanayii de kısmi
çalışma, düşük kapasite kullanımı süreci yaşadı. Otomotiv sektörü haziran
ayı ile birlikte sosyal mesafeli çalışma
düzeni ile tekrar faaliyetlerine hız verse
de tam kapasite ile çalışma düzenine

geçiş eylül ayına kadar uzanacak gibi
duruyor. Buna bağlı olarak sektörün bu
yıl ki kaybının yüzde 15-25 arası olacağını öngören araştırmalar açıklandı.
Dolayısıyla ana sanayilerden başlayarak tüm şirketler 2020 planlarını negatif yönde revize etmeye başladılar maalesef. Bu süreç tek bir taşıma modu
ile yürüyen lojistik akışlar yerine farklı
güzergahlar ve çoklu taşıma modlarının
birlikte kullanıldığı seçenek oluşturma
ve bunlarla ilgili altyapı/üstyapı hazırlığı gereğini ortaya çıkardı.
Bunun yanında önümüzdeki dönemde
sektörün stok yönetimi, depolama ve
lojistik hizmetlere yönelik yaklaşımları
tekrar gözden geçirilecek. Artan talep
artışına paralel seviyede stok bulundurma ihtiyacı doğacak, bu da depolamaya
olan talebi arttıracaktır. Önümüzdeki
dönemde tedarik zinciri içindeki tüm
paydaşların teknoloji seviyesini yukarı
çıkarma, online izleme/ölçme sistemleri
ile ilgili yapıların güçlendirilmesi ile ilgili
çalışmalara ağırlık vermesi bekleniyor.

“Önümüzdeki
dönemde sektörün
stok yönetimi,
depolama ve lojistik
hizmetlere yönelik
yaklaşımları tekrar
gözden geçirilecek.“
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BİZDEN HABERLER

Ramazan UÇAR
Canray Ulaşım
Genel Müdürü

SIFIR EMİSYONLU
İLK TRENDE
CANRAY ULAŞIM İMZASI

jede iş birliği yapmak geleceğin metali
alüminyum ile üretim yapan Yeşilova
Holding grubu için de heyecan kaynağı” diye konuştu.

“Canray Ulaşım, dünyanın
hidrojen ile çalışan sıfır emisyonlu
ilk trenine imzasını atacak.“

Demiryolu taşımacılık sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından Alstom ile iş birliklerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Canray Ulaşım,
son olarak Alstom tarafından geliştirilen dünyanın hidrojen ile çalışan sıfır
emisyonlu ilk treninin tedarikçisi oldu.
Demiryolu taşımacılık sektöründe
tüm dünyaya hizmet veren ve yeni
projelerle geleceğin ulaşımı için çalışmalarını hızla sürdüren Alstom ile
güçlü bir iş birliği yakalayan Canray
Ulaşım, dünyanın hidrojen ile çalışan
sıfır emisyonlu ilk trenine de imzasını
atacak. Alstom’un Almanya’da Salzgitter üretim alanında geliştirilen sıfır emisyon ile çalışan Coradia i-LINT
platformu, tüm validasyon testlerinden başarıyla geçerek onaylandı.
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İLK SİPARİŞLER ALINDI
İlk siparişleri alınan tren platformunda
Canray; tavan modülleri, yolcu bagaj
rafları ve yan duvarlar başta olmak
üzere iç giydirme grubunun tedarikçisi
olarak yerini aldı. Konu ile ilgili açıklama
yapan Canray Ulaşım Genel Müdürü
Ramazan Uçar, “Temiz ulaşımın temel
ilke olduğu bu dönemde, sıfır emisyon
ile çalışan bu platformda yer almak
bizler için gurur kaynağı. Sektörün inovasyon lideri ile böyle yenilikçi bir pro-

Coradia i-Lint olarak adlandırılan tren,
hidrojenden güç alıyor ve çalışırken
sadece su buharı yayıyor. Trenin tavanında konumlandırılan bir hidrojen
yakıt deposu, büyük lityum iyon pilleri
sürekli olarak şarj ederek trenin ihtiyacı olan gücü sağlayacak.
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KÖŞE YAZISI

“YENİ
İHRACATA”
DÖNÜŞ

2020 zannediyorum herkes tarafından da kabul edilecektir ki,
içerisine kısa süre içerisinde sığdırdığı politik ve sosyal olayları,
doğal felaketleri ve son olarak da pandemisi ile beklenmedik
olayların gerçekleştiği, belki de bu yüzyıla damgasını vuracak
özel bir yıl olarak tarihteki yerini alacaktır.

M
Ahmet PALADEMİR
Cansan Alüminyum
Yurtdışı Satış Müdürü

alum ülkemiz de tüm dünya
gibi pandemiyi yaşamakta ve
alınan kurallar eşliğinde bu süreçten geçmektedir. Sürecin başlangıcı ile ilk evresinin tamamlanması 2020
yılının Mart - Nisan - Mayıs dönemine,
yani ilkbahar aylarına ve aynı zamanda
da işlerimizin yoğunlaştığı bir döneme
denk gelmiştir. Bu dönemde zamanımız
daha önce aklımızdan geçmeyen ve
günlük hayatımızın bir parçası haline
getirmeye çalıştığımız yeni ekipman ve
yaşam tarzına alışmakla geçti denebilir.
Buna paralel olarak da elbette ki işimizi
gerek evden ve gerekse ofisten sürdürmeye çalışarak bir dönemi geride
bırakmış olduk.
Yeşilova Holding Cansan Ekstrüzyon
tesisleri olarak bu döneme hızlı bir intibak sağladığımızı söyleyebiliriz. Şirketimiz hiç kapanmadan, hızlı bir şekilde önlemler alarak hedeflerini takip
etmeyi sürdürmüştür. Geriye dönüp
sonuç ve rakamlara baktığımızda ba-
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şarılı da olduğumuz söylenebilir. Elbette pandeminin doğal bir sonucu
olarak yaşanan verimsizlikler ve geçici
duruşlar kapasite kullanımını etkiledi,
ancak hedeflerimizden büyük sapmalar yaşanmadı. Bu da bizlere güç ve
moral vermiştir. İhracat ciromuz 2020
ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre hammaddedeki fiyat düşüklüğüne rağmen yüzde 7 büyümüş,
2. çeyrekte de yine yüzde 7’lik bir büyüme beklemekteyiz.
Bu sonuca ulaşmamızdaki temel iki
ayırt edici özellik, ihracat faaliyetlerimizin sürekliliği ve şirket yönetimimizin
sergilediği kriz yönetimi politikasıdır.
İhracatın grubumuzun olmazsa olmaz
bir parçası olması ve şirketimizin de bu
noktadaki en önde gelen firma olması
nedeniyle yönetimimiz faaliyetlerimizin sağlık ve güvenlikten taviz vermeden sürdürülebilmesi amacıyla takip
etmesi gereken politikaları ciddiyetle
belirleyip tatbik etmiştir.

İhracat ekibimiz, Almanya’daki ofiste
görevli Pazar Geliştirme Müdürümüz
Rüdiger Theobald ile Almanya’da birlikte, diğer pazarlarda da ayrı olarak
yurt dışı faaliyetlerini bu dönemde de
sürdürdü. Fiziki olarak seyahatler mart
ortası itibarıyla gerçekleştirilemese de
bu dönemde önceki dönem faaliyetlerimiz sonucu gelişen yeni müşterilerimizi devreye alarak ve Almanya ofis ile
günlük online görüşmelerle ve haftalık
durum değerlendirmeleriyle faaliyetlerimizi sürdürdük. Almanya ofisimiz
bilindiği üzere 2018 sonlarında kurulmuş ve 2019 2. yarısında faaliyetlerine yoğun olarak başlamıştı. Merkez
satış ekibimiz ile birlikte toplam 150
firmaya ziyaret gerçekleştirdi. Pandemi döneminde de faaliyetlerine sadece
nisan ve mayısta ara verdi ve haziran
ile birlikte firma ziyaretlerini tekrar gerçekleştirmeye başladı. Bu kadar kısıtlamanın yaşandığı bir dönemde faaliyetlerini Almanya gibi bir coğrafyada
sürdürebilmek grubumuz için önemli
bir destek kaynağı olmuştur.

bir şekilde yeni ve kontrollü normale
dönüş çabaları işlerimizin yılın 2. yarısında daha da hızlanacağı konusunda
bizlere olumlu işaretler olarak yansımaktadır. Ayrıca henüz devam etmekte, belki de ikinci evresini geçirmeye
başladığımız bu özel döneme de insanların ve sektörün beklenenden daha
hızlı alışacağını öngörmek sanıyorum
fazla iyimser bir düşünce olmaz.
Belki de bu dönemden geriye kalacak
en önemli bakiye; eskiden farkında
olmadan, belki de hoyratça kullandı-

ğımız özgürlüklerimizin ve imkanlarımızın çok değerli olduğu, ancak çok
kısa bir sürede de kaybedilebileceği
görüşüdür. Bu bakımdan hem değerini bilerek hem de çevremize, canlılara
ve insanlığa zarar vermeden faaliyetlerimizi sürdürmemiz gerekliliği düşüncesi ile yeni dönemde yeni kuralların oluşumuna şahitlik edeceğiz gibi
duruyor. Bu hususta da grubumuzun
“Yeni Üretim ve İhracata Dönüş”e, hızlı
ve akılcı politikalarıyla ayak uyduracağına ve başarılarını sürdüreceğine
inanıyoruz.

Sonuç olarak grubumuz için birincil öncelikteki Avrupa pazarının sektörel bir
eğilim olarak ve pandemi nedeniyle de
Çin’den yakın çevresindeki tedarikçilere kayma isteği ve Avrupa’nın da hızlı
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CAN METALDE
COVID-19
ÖNLEMLERİ

Koronavirüs (Covid-19) tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sosyal hayatımız yanında, iş hayatımızı da kuruluş yapısı, iş yeri ortamı ve iş yapış
şekillerimiz açısından önemli ölçüde etkiledi. Türkiye’nin önde gelen alüminyum enjeksiyon dökümhanelerinden biri olan Can Metal yönetimi tarafından, ilk ve en öncelikli olarak çalışan sağlığını güvence altına almak için
bir dizi önlemler paketi hayata geçirildi.

Dilek KARAKAYALI
Can Metal
Kalite Müdürü
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apılan faaliyetlerden ilki ve en
önemlisi, Covid-19’un dünyada
yayılmaya başladığı an itibariyle
bilinçlendirme eğitimlerine, belirlenen
sosyal mesafe şartlarına uygun olarak başlandı. Fabrika üretim sahasında,
çalışanların azami seviyede dikkatini
çekebilecek şekilde bilgilendirme &
uyarı panoları hazırlanarak, farkındalık seviyesinin sürekli üst seviyelerde
kalması sağlandı. Bu eğitimlerdeki te-

mel prensip; çalışan sağlığını güvence
altına alabilmek sadece güvenli ortam
sağlamakla değil, güvenli davranışı da
sağlamayı gerektirmesidir.
Güvenli çalışma ortamı sağlama kapsamında, öncelikle çalışma alanlarının tümü, yemekhane soyunma odası
vb. ortak alanlar Sağlık Bakanlığından
onaylı dezenfektanlar ve/veya çamaşır
suyu ile dezenfekte edildi ve bölgesi-

ne göre belirli frekanslarla dezenfekte
edilmesinin sürekliliği sağlandı. Şirket
içi olası virüs vakasında hava ile yayılım
riskini engellemek için klima kullanımı
kısıtlandı. Eğitim ve toplantılar online
platformlara taşındı.
Servise biniş sırasında maske dağıtımına başlandı, el hijyeninin sağlanması için dezenfektanlar konuldu.
Sosyal mesafe kuralları gereği; servis
içi kapasite 8 kişi ile sınırlandırıldı ve
yan yana oturma kısıtlaması getirildi.
Fabrika girişinde ateş ölçümünün yapılmasına ve öğle yemek öncesi-sonrası kullanımı için 2 adet maske dağıtımına başlandı. Üretim esnasında
ve vardiya dönüşümlerinde bir önceki
kullanıcıdan bulaşı engellemek için
makine kontrol düğmesi, vinç kumandası, kioks, el transpaleti vb. üretim
araçlarının temizliğinde kullanılacak
tek kullanımlık bez ve Can Metal tarafından temin edilen cep boy ve litrelik
dezenfektanları ve ayrıca tüm personele yüz koruyucu siperlik dağıtımı
yapıldı. Fiziki temasın en fazla olduğu
yemekhane ve çay mola alanlarında
da bir dizi önlem hayata geçirildi. Yemekhane giriş ve çıkışı ayrıldı, yemek
alma sırasında sosyal mesafenin ko-

“Aldığımız önemlerin de katkısıyla bugüne
kadar hiçbir Can Metal çalışanı Covid - 19 ile
mücadele etmek zorunda kalmadı.“
runabilmesi için zemin tanımlamaları
yapıldı, masa düzeni değiştirilerek
aynı anda aynı masada 1’den fazla personelin yemek yememesi için
yemek saatleri düzenlendi, filyasyonun sağlanabilmesi için masa kullanımı kişi tanımları ile kayıt altına
alındı. Su, tuz, yoğurt ve baharat tek
kullanımlık paketlerle, çatal, kaşık, ve
bıçak ise kapalı şekilde servis edilmeye başlandı. Molalarda çay servisi
kaldırılarak, kapalı meyve suyu dağıtımına başlandı.
Mevcut alınan önlemlerin etkinliğini;
bugüne dek hiçbir Can Metal çalışanın
Covid-19 ile mücadele etmek zorunda kalmaması göstermektedir. Bizlere
mutluluk veren bu durum önlemlerin
ve kurallara uyumun devamlılığının
sağlanmasının önemini de göstermektedir.
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Mobilya
Sektörüne
Bakış ve
Yeni Trendler

yaşam alanlarında daha sade, kullanışlı, şık ve doğal renklere sahip mobilya
ürünlerine yönelmeye başladı.

Mustafa ÜNER
Can Alüminyum
Mobilya Ürünleri Satış Müdürü

Ü

lkemizin mobilyadaki güncel
durumuna baktığımızda, Türk
mobilya sektörünün son 15
yılda üretim, ihracat, kalite ve tasarım
açısından dünyada kendinden söz ettirecek bir konuma geldiğini söyleyebiliriz. Bugün 12 milyar dolarlık üretimde
bulunan Türk mobilya sektörü, 2 milyar 700 milyon dolar ihracatla, ihracat
oranını sürekli arttıran bir sektör konumunda ve 200 gümrük bölgesine ihracat yapıyor. Türk mobilyası 167 ülkede
ciddi manada biliniyor. Ülkemizde 36
bin mobilya üreticisi bulunurken bunlardan 10 bini ihracat yapıyor. Sektörün
bu başarıyı yakalamasındaki sebeplerin başında; trendleri takip edebilmesi,
üretime dayalı olması ve bu üretimi son
teknolojiyi kullanarak gerçekleştiriyor
olması geliyor.
Değişen yaşam koşulları, beklentiler ve
nüfus yoğunluğu derken çoğu insan
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2020 yılı için dünyanın en önemli sektör fuarı konumunda olan Milano’daki “İsaloni” Mobilya Fuarı’nda
gözlemlediğim yeni trend renklerin
bakır, sarı (gold), bronz ve mat siyah
eloksal yüzeyler, elektrostatik toz boyada da fonksiyonel ve sade renklerin
olacağını söyleyebilirim. Ürün grupları temelinde, özellikle yatak odası ve
giyinme odalarında alüminyum cam
kapak modeller, koltuk bölümlerinde
metal ayaklı ürünlerden oluşmaktadır. Mobilyaların rengine göre kullanılacak alüminyum ve metal ürünlerin
aynı renkli olarak boyanabiliyor olması
ürünü görsel olarak farklı yerlere taşımaktadır. Mobilyadaki her ürün için
farklı renk taleplerinin artması, bizi
tedarik konusunda zorlasa da kendi
bünyemizde bulunan butik elektrostatik toz boya tesisimiz müşterilerimizin
bizi tercih sebebi olmaktadır. Mobilya sektöründe, alüminyum ve metal
kullanımı son zamanlarda hissedilir
biçimde artış göstermeye başlamıştır.
Yakın bir zamana kadar mobilya koltuk
ayaklarında metal kullanılıyor iken, bu
malzemenin yerini işleme kolaylığı, yüzey kalitesi ve hafif olmasından dolayı
alüminyumdan üretilmiş ayakların alacağını düşünüyorum.
Can Alüminyum olarak, mobilya sektörüne alüminyum profil tedariki yapan
ilk firmalardan biri olmamız ve çok çeşitli profil ve aksesuarları stoklarımızda
sürekli bulundurabilme gücümüz, müşterilerimizden gelen talepleri çok hızlı
karşılamak konusunda bizi her zaman
öne çıkarmaktadır. İşletmemiz, sektöründe yine bir ilke imza atarak, kendi
bünyesinde tasarım birimi oluşturmuş,
ülkemizin en önde gelen üniversitelerinden mezun çalışanları ile bu alandaki
çalışmalarına hız vermiştir. Tasarım birimimiz, Sistemmobicci mobilya ürünleri
markamız için pazarın ihtiyaç duyduğu
işlevsel ve bir o kadar da özgün tasarlanmış yeni ürünleri ile sektöre yön
veren öncü kimliğini devam ettiriyor
olacak.
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1988 yılından bu yana alüminyumu şekillendirerek otomotiv sektörüne çözüm
üreten Canel Otomotiv, gerçekleştirdiği
iş birlikleriyle de dünyanın dört bir yanına ürünlerini göndermeye devam ediyor.
Otomotiv ana sanayiye akıllı çözümler
sunan Canel Otomotiv, iş birliği yaptığı
firmalara bir yenisini daha ekledi. Pandemi süresi boyunca çalışmalarını ara
vermeden sürdüren ve araçlara hafifletici çözümlere imzasını atan Canel
Otomotiv, KIA ile yaptığı anlaşma ile
de gücüne güç kattı. 2019 senesinin sonuna doğru alınan proje ile KIA
Sportage portbagaj üretimini gerçekleştirdiklerini aktaran Canel Otomotiv
Proje Müdürü Murat Elveren proje tasarımının tamamının Canel Otomotiv
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tarafından yürütüldüğünü aktardı. Elveren “Proje ekibimiz ile birlikte en ince
detayları düşünerek, ortaya başarılı ve
güzel bir iş çıkarmayı amaçladık. KIA
için tasarladığımız portbagaj şu an üretimlerini gerçekleştirmekte olduğumuz
diğer tasarımlarımıza ve konseptlerimize benzer özellikler taşıyor ancak araç
tavanına göre farklılık gösteriyor. İlk
sevkiyatını 1 Haziran’da KIA’nın Slovakya’da bulunan Zilina Fabrikasına yaptığımız projemiz, 1 Kasım 2021 tarihinde
seriye başlayacak ve 6 yıl devam edecek” dedi.

60 SANİYE’DE 1 TAKIM
ÜRETİLİYOR
KIA ile ilk kez çalışmaya başladıklarını
aktaran Elveren “Canel Otomotiv’in sa-

yısal olarak aldığı en büyük proje olması ve dakikada 1 takım bitiriyor olmak
bizler için büyük bir motivasyon kaynağı” dedi.

BAŞARILARIMIZDA EKİBİMİZLE
YAKALADIĞIMIZ SİNERJİNİN
PAYI ÇOK BÜYÜK
Canel Otomotiv OEM Seri Parça Mühendislik Yöneticisi ve Proje Lideri Fatih Şekerci ile projeyi şekillendirdiklerini de belirten Elveren, KIA ile yapılan
uzun teknik ve ticari toplantılar ile sürecin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ve ekip olarak gösterdikleri çözüm
odaklı yaklaşımla projeyi almaya hak
kazandıklarını anlattı. Elveren “Müşteriyi doğru zamanda doğru şekilde
yönlendirmemiz sonucu projeyi al-

maya hak kazandık ve yine tasarım
sürecinde de destek almadan kısa bir
sürede tasarımımızı tamamlamamız,
sürecin akılda kalan kilometre taşları olarak nitelendirebiliriz. Ekip olarak
yaptığımız işten keyif alarak bu süreci
başarıyla yürüttük, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

YENİ NORMALLEŞMEDE
İSTİHDAM ARTIŞI
Proje Müdürü Murat Elveren, Koronavirüs sebebiyle üretimlerini durduran
otomotiv firmalarına nazaran Canel
Otomotiv’in aldığı projeler doğrultusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü aktararak yeni normalleşme ile
birlikte istihdam sayısında da bir artışa
gidileceğini ifade etti.
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UZAKTAN
ÇALIŞMAK
AVANTAJ MI
DEZAVANTAJ MI?
Günümüz koşullarında birçok departman için zorunluluk haline gelen uzaktan
çalışma sistemi, ülkemizde de yavaş yavaş kabul gören bir duruma evrildi. Yeşilova Holding olarak bu sistemin kurulması çalışmalarına pandemi öncesinde
başlayarak çalışma arkadaşlarımızın evlerini ofise çevirme noktasında sıkıntısız bir dönem geçirdik.

S
Şerif ŞİMŞEK
Yeşilova Holding
Bilgi Teknolojileri Müdürü
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algın döneminde birçok işletme
zorunlu olarak alt yapı eksiklerini gidererek bu süreci test
etmek zorunda kadı. Gelişen teknolojik alt yapı, Endüstri 4.0 çalışmalarının artması, artan e-ticaret hacmi ve
devletin dijital uygulamaları (e-fatura,
e-irsaliye gibi) lokasyon bağımlılığını
azaltıyor. İş modellerinin de gelişmesiyle uzaktan çalışmaya yönelimin artacağını söyleyebiliriz. Ancak uzaktan
çalışmanın verimli olabilmesi için en
önemli kavramlardan biri olan “iletişimi”i sağlıklı yürütmek gerekiyor. Bu
noktada şirket olarak Microsoft Teams programını çalışanlarımızın hizmetine sunarak pandemi öncesinde
zaten bu süreci başlatmıştık. Microsoft Teams’in Planner ve OneNote gibi

fonksiyonlarının da etkin kullanılması
bu dönemi oldukça sıkıntısız geçirmemize neden oldu.
Bunların yanı sıra şirket içerisindeki
işlerin takip edilebileceği ve gün içi
çalışmaların raporlanacağı yazılımlar
için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

GÜVENLİK ÖNEMLERİ MUTLAKA
DİKKATE ALINMALI
Kullandığımız bu sistemler ister istemez güvenlik açığını da beraberinde getirebiliyor. Bu noktada çalışma
arkadaşlarımızdan; şifrelerini belirli
zaman aralıklarında değiştirmelerini, şifre olarak basit kombinasyonlar
kullanmamalarını, güvenilir olmayan
e-postaları açmamalarını ve güvenilir

olamayan yerlerden bağlantı kurmamalarını rica ediyoruz.

ARTILAR – EKSİLER
DEĞERLENDİRİLMELİ
Uzaktan çalışma sisteminin; zaman
esnekliği, yolda geçirilen zamanın çalışana kalması, olumsuz hava şartlarından etkilenilmemesi, bir ofis ortamına
bağlı kalmadan, konfor alanı dahilinde
yürütülen işlerin her zaman stresten
daha uzak ve yüksek motivasyon ile
yürütüldüğü gerçeği gibi avantajları
olsa da bazı dezavantajları da mevcut. Örneğin; uygun bağlantı hızına
sahip olmayan ve uygun çalışma ortamı sağlayamayan çalışanlarımızın
verimlerinin düştüğünü söyleyebiliriz.
Bunun yanı sıra iş yerindeki sosyal ortamdan da uzaklaşmak verimi düşüren
bir diğer etkenlerden olarak karşımıza
çıkıyor. Bu modeli çalışma hayatına
pandemi sonrasında da adapte edecek
olan şirketlerin bu artı ve eksileri çok
iyi değerlendirmesi gerekiyor.
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TAMER FİDAN: VİRÜSE KARŞI
TEDBİRLİ OLMAK TEK KOŞUL
Koronavirüs tedavisinin ardından görevine geri dönen Cansan Alüminyum
Mal Kabul ve Depo Uzmanı Tamer Fidan, hastalık süresince yaşadıklarını
Cansan Alüminyum İnsan Kaynakları Yöneticisi Elif Altıntaş Özata’ya anlattı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid – 19 salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam
ediyor. Üretim kapasitesi ve yoğunluğu sebebiyle çalışmalarına devam eden fabrikalardan
biri olan Cansan Alüminyum, alınan ve sıkıca
takip edilen tedbirlere rağmen salgından etkilenen çalışanlarının tedavisi ile de yakından
ilgileniyor. Covid 19’a yakalanan çalışanlardan
biri olan Mal Kabul ve Depo Uzmanı Tamer
Fidan, Cansan Alüminyum İnsan Kaynakları
Yöneticisi Elif Altıntaş Özata’nın moderatörlüğünde gerçekleşen online görüşmeye katılarak yaşadığı süreci tüm çalışma arkadaşları ile
paylaştı.

“CANSAN AİLESİ EN BÜYÜK DESTEĞİM”
Hastalığın ilk aşamasında göğüs ağrısı ve sıtma semptomları ile sağlık kuruluşuna başvurduğunu söyleyen Fidan, Covid - 19 testinin pozitif çıkmasıyla 14 günlük karantina sürecinin
başladığını ve evde tedavi gördüğünü belirtti.
Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar kadar
moral ve motivasyonun çok önemli olduğunu
vurgulayan Fidan konuşmasına şöyle devam
etti: “Uygulanan ilaç tedavisi kadar moralinizi yüksek tutmanız ve hastalığı yeneceğinize
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inanmanız da çok önemli. Bu süreçte iş yerindeki arkadaşlarım, yöneticilerim ve müdürlerim
beni hiç yalnız bırakmayarak gerekli motivasyonu sağlamamda bana çok büyük katkıda
bulundular. Her gün beni arayarak iyileşme sürecimin her aşamasında yanımda oldular.”

“TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK
EN ÖNEMLİ SİLAH”
Türkiye’de görünen ilk vaka ile alınmaya başlanan önlemlere hem iş hayatında hem de sosyal yaşamında büyük bir titizlikle uyduğunu
söyleyen Fidan, buna rağmen virüse yakalandığını fakat bu önemlere uyarak bulaş riskini
de en aza indirdiğini de anlattı. Fidan: “Gerek
çalışırken gerekse ev hayatında bu hastalığa
karşı alınan önlemleri harfiyen uygulamak çok
önemli. Her alanda sosyal mesafeyi korumak,
ellerimizi sık sık yıkamak ve maskeyi düzgün
kullanmak zorundayız. Eve geldiğimizde ilk iş
ellerimizi yıkamalı, ardından duşa girmeli ve eşyalarımızı yıkayamıyorsak bile mutlaka havalandırmalıyız. Ben tüm bu tedbirlere sıkı sıkıya
uyduğum için hastalığı eşime dahi bulaştırmadan atlattım” diyerek tedbirleri uygulamanın
ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.
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YEŞİLOVALI MÜDÜR VE

YÖNETİCİLER MUTFAKTA BULUŞTU
Bu yıl ikincisi düzenlenen “Mutfaktayız” etkinliği yine keyif dolu anlara
sahne oldu. Yeşilova Holding ve tüm
şirketlerindeki müdür ve yöneticiler
Gastro Akademi’de bir araya gelerek
İtalyan Mutfağı’nın vazgeçilmez lezzeti olan pizza yapmak için kolları sıvadı.
Yoğun katılımla bu yıl 6 ve 13 Mart
tarihlerinde iki ayrı günde gerçekleştirilen “Mutfaktayız” etkinliği Yeşilovalı müdür ve yöneticileri Gastro
Akademi’de bir araya getirdi. İş hayatının yoğun temposundan sıyrılarak
mutfakta streslerini atan Yeşilovalılar,
aynı zamanda leziz yemeklere de im-

36 YEŞİLOVA CANLI

zalarını attılar. İtalyan Mutfağı’nın en
sevilen lezzeti pizza yapımı ile başlanan etkinlikte, Akdeniz salata ve sufle
yapımının da püf noktaları katılımcılar
ile paylaşıldı.

EN GÜZEL HAMUR AÇANA ÖDÜL
Etkinliğin sonunda küçük bir yarışma
da düzenlendi. Pizza hamurunu şefin
anlattığı teknik ile en başarılı şekilde
açan isimler ödüllendirildi. İlk günün
birincisi Canel Otomotiv’den Filiz Hacıbaba Çelik olurken, ikinci etkinlikte
birinciliği Cansan Alüminyum’dan Serkan Kara ve Yeşilova Holding’den Yusuf Tekin paylaştı.

YEŞİLOVA: “MUTFAĞIN
BİRLEŞTİRİCİ RUHUYLA RENKLİ
BİR ETKİNLİĞE İMZA ATTIK”
Bu yıl ikincisini düzenledikleri “Mutfaktayız” etkinliği ile ilgili konuşan Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Yalçın Yeşilova, mutfağın
birleştirici ruhuyla yine renkli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Yeşilova Holding ve bağlı şirketlerindeki
müdür ve yöneticilerin birlikte daha
çok vakit geçirmesi adına bu tür etkinlikleri önemsediklerini de sözlerie ekleyen Yeşilova, sözlerine şöyle devam
etti: “Grubumuza bağlı tüm çalışma
arkadaşlarımızın birbirini yakından tanıyabilmesi adına büyük bir çaba sarf
ediyoruz. “Mutfaktayız” etkinliği sayesinde de müdür ve yöneticilerimiz
bir araya gelerek, takım çalışmasıyla
başarılı işler ortaya koydular. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.”
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İLHAM VERENLER

Pasteur kuduzun
çaresini bulmuştu ve
bulduğu bu aşı küçük
bir çocuğun hayatını
kurtarmıştı.

Hayat Değiştiren Buluşlara İmzasını Atan
Bir Bilim İnsanı

Louis Pasteur
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Sonrasında Strasbourg Üniversitesi’nde
kimya profesörü olarak çalışmaya başlayan Pasteur, ileriki dönemlerde fermantasyon ile ilgili çalışmaları sırasında, mikropların kendi kendine üremelerinin söz
konusu olmadığını kanıtladı.
HALA O’NUN YÖNTEMİNİ
KULLANIYORUZ
Yüksek derecede sütü ısıtarak ve sonra
hızlı bir biçimde soğutup kapalı ve sterilize edilmiş şişeler koyarak içtiğimiz sütün
bozulmasını önleme yöntemini keşfeden
Pasteur’ün buluşu sütü mikroplardan arındırmak için günümüzde halen kullanılmak-

tadır. Bu yönteme, Pasteur’ün adıyla ‘Pastörize’ etmek denilmektedir.
KUDUZ AŞISINI BULDU
Pasteur, tavşanlar üzerindeki denemelerini, daha sonra geliştirdiği aşının kuduz
hastalığı üzerindeki etkisini araştırmak için
11 köpek ile deney yaptı. Pasteur daha
önce insan üzerinde hiç denenmemiş olan
kuduz aşısını 9 yaşındaki kuduz bir köpek
tarafından on dokuz yerinden ısırılan Küçük Joseph Meister’a uygulama konusunda çekindi. Ancak, kendisine gelen iki doktorun, çocuğun kuduzdan her durumda
öleceğini ve başarılı olursa ilacın kuduza
bir çare olabileceğini söylemesinden sonra
denemeye karar verdi. 6 Temmuz 1885’te
Meister’a kuduz aşısını uyguladı, çocuğun
sağlık durumu iyiye gitmeye başladı ve 3
ay sonra olumlu sonuç alındı.
Bu başarı sayesinde Pasteur adeta kahraman ilan edildi. Olumlu sonuçlar sayesinde
Pasteur 1887 yılında Pasteur Enstitüsü’nü
kurdu. Meister büyüdüğünde Pasteur
Enstitüsü’nün kapıcılarından biri oldu.
Çünkü Louis Pasteur’e karşı duyduğu
minnet duygusu ve vefa borcu, ömrünün
sonuna kadar Enstitü’de çalışmak istemesine sebep olmuştu.
Birçok bilim adamının yapamadığı hayat
değiştiren buluşlara imzasını atan Pasteur,
28 Eylül 1895’te hayatını kaybetti.

Louis Pasteur

2

7 Aralık 1822’de Fransa’nın Dole kentinde doğan Louis Pasteur, okul hayatına Franche-Comté bölgesinde
yer alan Abrois’te başladı. Resim yeteneğiyle hemen fark edilen Louis Pasteur’ün
15 yaşında ailesi ve arkadaşlarına yaptığı
çizimleri günümüzde Paris’te bulunan Pasteur Enstitüsü müzesinde sergilenmektedir. Daha sonra kimyaya ilgi duymaya başlayan ve Paris’e giderek eğitimini bu yönde
ilerleten Pasteur, 1840 yılında üniversite
hayatında da başarılı olarak ve Bachelor of
Arts ve Bachelor of Science derecelerini
aldı. 1842 yılında Ecole Normale Supérieure derecesini alıp doktorasını tamamladı ve
1848 yılında ise Fransa’nın Dijon şehrine
giderek bir lisede kısa süreliğine fizik profesörü olarak görev yaptı.
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TEDARİK ZİNCİRİNDE
Alper ERK
Canel Otomotiv Yatırım ve
Endüstriyel Satınalma Yöneticisi

H

epimizin bildiği üzere, aralık ayında
Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan
Covid 19 salgını tüm dünyayı etkisi
altına aldı. Salgın ilk etapta Çin ihracatının yüzde 56 oranında düşmesine sebep
olurken, mart ayında ise tecritler sebebiyle tüm dünyada ticari işlemleri yüzde 9,8
seviyesinde gerilemesi sonucunu yarattı.
Salgının küresel tedarik zincirine
en belirgin etkileri şu yönde oldu:
1. Malzeme tedarik problemi: Tedarikçilerin hammadde temininde yaşadıkları
problemler, siparişi verilen ürünlerin tedarikinde gecikmeler yarattı. Bu da üreticilerin müşteri siparişlerini karşılayamamasına sebep oldu.
2. Malzeme fiyat artışları: Çin’deki üretim
duruşu kaynaklı hammadde yetersizliği,
artan talep sebebiyle malzeme fiyatlarında spekülatif olarak kontrol edilemeyen artışları beraberinde getirdi.
3. Emniyet stoku sebebiyle hammaddenin finansal yükü: Üretimin devamlılığının
sağlanması adına emniyet stoku olarak
tedarik edilen malzemelerin maliyetlerinin şirketlere finansal yük olarak geri
dönüşü oldu.
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KORONAVİRÜS ETKİSİ

Sürecin bundan sonraki kısmında firmalar “dijital yönetim, evden çalışma,
esnek çalışma” gibi yeni kavramlarla
tanışırken yönetim şekillerini de değiştirme yolunda yeni adımlar atıldı. Tedarik
zincirinde virüs kaynaklı riskleri minimize etmek için:
1. Kısa vadeli planlar tekrar gözden geçirilip mevcut şartlara göre güncellenmeli,
2. Farklı bölge ve ülkelerden alternatif
tedarikçi havuzunun geliştirilmesi ile
riskin düşürülmesi hedeflenmeli,
3. Onaylı olmak koşulu ile alternatif
hammaddelerin kullanımı başlatılmalı,
4. Nihai ürünün yeniden tasarımı ile tedarik zinciri korunmalı,
5. Tedarikçilerin paydaş olduğu ve problemlerin çözümünde birlikte hareket
edileceği stratejiler üzerinde çalışılmalı,
6. Önceden temin (Emniyet Stoku) seviyeleri yeniden değerlendirilmeli,
7. Alternatif tedarik kaynakları belirlenirken taşıma rotaları dikkate alınmalı.

“ Tedarikçilerin
hammadde temininde
yaşadıkları problemler,
siparişi verilen
ürünlerin tedarikinde
gecikmeler yarattı. “
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oronavirüs kısa zamanda küresel bir kriz haline dönüştü. Hem
sosyal hayata hem de tüm sektörlere olumsuz olarak ciddi etkilerini
görüyoruz. Geçtiğimiz 3 aylık dönemde tüm dünyada ve ülkemizde alınan
önlemler ile şokun atlatıldığını ve en
belirsiz dönemin aşıldığını düşünüyorum. Dünyanın birçok yerinde normalleşme adımları atılırken doğru planlama ve strateji yapabilecek şirketler
ayakta kalabilecektir.
Virüs bir tehdit haline gelmeye başladığında şirketlerin üretimlerine ara
vermeleri, pandemi sebebiyle uygulanan karantina uygulamaları, müşteri taleplerinin değişmesi, ödemelerin
zorlaşması vb. birçok etkenin küresel
anlamda bir tedarik sıkıntısı yaşatması
kaçınılmaz oldu. Ciddi etkilenen bölgelerin global tedarik zincirinin merkezinde olması ise süreci daha da zorlaştırdı.
Canray Ulaşım olarak virüs Çin’de ortaya çıkıp dünyaya yayılmadan önce
bu durumun bir tedarik sıkıntısına dönebileceği öngörülüp yerli ve ithal malzemeler için tedarikçilerimizden virüs
kaynaklı hammadde sıkıntılarıyla ilgili
veriler alındı, kritik ve tedarik sıkıntısı
olabilecek ürün grupları için müşterimizi önceden bilgilendirdik. Aynı zamanda alternatif tedarikçi portfolyosu
oluşturduk. Virüs hızla küresel bir kriz
haline dönmeye başladıkça tedarikçilerimizden düzenli olarak kapanış durumlarıyla alakalı bilgilendirmeler alıp
güncel olarak takip ettik.

“Paydaşlarımız ile
sık sık telekonferans
üzerinden düzenli
toplantılar planlayarak
süreci aktif şekilde
takip ettik“
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Sinem ŞANLITÜRK
Canray Ulaşım
Satınalma Yöneticisi

“Virüs bir tehdit
haline gelmeye
başladığında küresel
anlamda bir tedarik
sıkıntısı yaşatması da
vkaçınılmaz oldu“
Bu planlara istinaden müşteri sevkiyat
takvimleriyle bağlantı olarak emniyet stoku planlamaları yapıldı. Tedarik
güvenliğini korumak için zayıf tedarikçileri destekleyerek faaliyetlerine
devam etmesine destek olup ilişkileri
daha fazla güçlendirdik. Tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımız ile iş birliği içinde çözüm önerileri ve aksiyon
planları hazırladık. Yeni normali belirleyip talep odaklı bir planlama yaptık.
Alternatif satınalma stratejilerini geliştirip çok merkezli tedarikçi ağına daha
fazla önem verdik.
Bu süreçte hem çalışanlarımızın sağlığını hem de paydaşlarımızın çıkarlarını
koruyarak bu süreci en az hasar ile atlamak en büyük gayemizdir.
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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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BİZDEN HABERLER

VİZYON ÖNERİLERİ

Koronavirüs (COVID-19) salgını pek çoğumuzu evlere bağlasa da
kişisel gelişim ve kaliteli zaman geçirmek adına da aslında büyük bir
fırsat sundu. Bu çıkış noktasıyla harekete geçen Yeşilova Holding,
evde geçirilen vakti fırsata çevirebilmek için farklı konularda birçok
bilgilendirici kitapçığı çalışanları ve aileleriyle buluşturdu.
“Evde Kal” çağrısına uyarak günlerce
dışarıya çıkmayan çalışanlarının ailelerini düşünen ve evde kaliteli zaman geçirilmesi adına kolları sıvadıklarını söyleyen Yeşilova Holding Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Yalçın Yeşilova, hazırladıkları kitapçıklarla hem büyükler
hem de küçükler için faydalı öneriler
sunduklarını dile getirdi ve sözlerine
şöyle devam etti: “İçinde bulunduğumuz dönemde kimi zaman umutsuzluğa düşüyor, kimi zaman fazlaca
kaygılanıyoruz. Hem kaygılarımızdan
arınmak hem de bu süreci artıya çevirmek için kendimize yatırım yapmamız
gerektiğine inanıyorum. Bu bilincin aşılanması adına da Yeşilova Holding olarak mini kitaplar serimizi hayata geçirdik. Online kişisel eğitimler, çocuklarla
evde gerçekleştirilebilecek aktiviteler,
mutfakta harika işler çıkarabileceğimiz
eşsiz tariflerle başladığımız hem çalışanımıza hem de ailelerine iyi geleceği46 YEŞİLOVA CANLI

ni umduğumuz mini kitaplarımızı online
olarak okuyucularla buluşturduk.”
HER HAFTA YENİ BİR İÇERİK
Her hafta Cuma günü çalışanlarına
kitapçıkları mailing ve sosyal medya
aracılığıyla duyurduklarını aktaran Yeşilova “Her şeyin başı sağlık. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendimizi iyi
hissetmemiz gerekiyor. Bu kapsamda
da çalışanlarımıza dolayısıyla da ailelerine ulaştırdığımız kitapçıklarımızla onların bu süreçte biraz olsun kaygıdan
uzakta, farklı aktivitelere yönelmelerini
amaçladık” dedi.
Yeşilova Holding Kurumsal İletişim Birimi tarafından online eğitimler, yemek
tarifleri, çocuklar için masallar, evde
yapılabilecek aktiviteler, formda kalma
rehberi, online müzeler ve kişisel gelişimlere yönelik mini kitapçıklar hazırlandı.

Netflix’in sürükleyici dizilerinden biri olan ve 5 sezondan
oluşan Peaky Blinders İngiltere’deki savaş dönemini konu
alıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında devlete karşı gelen bahis çeteleri, komünistler ve devlet arasındaki husumeti aktaran dizinin ilerleyen bölümlerinde savaş sonrası İngiltere
halkının nasıl parçalandığı anlatılıyor. İnsanları şapkalarındaki jiletlerle kör eden çete üyeleri soygunculuk ve at yarışları
ile geçimini sağlıyor. Halka korku veren çetenin bir soygunda yaptığı hatanın ardından, şehre yeni gelen bir müfettiş ile
işler karışmaya başlıyor.
Suç draması olarak nitelendirilen Peaky Blinders’ın senaristiğini Steven Knigt üstlenirken, yönetmen koltuğunda Otto
Bathurts ve Tommy Harper oturuyor. Başrollerde Cillian
Murphy, Paul Anderson ile Helen McCrory’u görüyoruz.

Ciddi bir hayran kitlesi olan Black Mirror dizisinin ardından
2018 yılında vizyona giren ve interaktif hali ile kitlesini daha
da meraklandıran Bandersnatch bambaşka bir boyutun kapılarını ana karakter ile birlikte aralamanızı sağlıyor.
Tam 5 farklı sona sahip olan filmi izlerken de karşınıza çıkan
seçenekler ile filmin baş karakteri Stefan’in kaderi sizin aldığınız kararlarla ilerliyor. Bu kararlara göre de 40 dakika süren
film 90 dakikaya kadar uzuyor. Aldığınız kararlardan memnun
kalmazsanız da geriye dönerek kararınızı değiştirebilir farklı
bir son ile filmi devam ettirebilirsiniz.
Başrollerini Fionn Whitehead, Will Poulter ve Craig Parkinson’ın paylaştığı filmde aklın sınırlarını zorlayacaksınız.
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MUTLUSUN,
MUTLUYUZ
Yaşamamızın temel amacı aslında sadece bir olgu üzerinde
şekilleniyor o da mutlu olmak. Yemek yemek, çalışmak,
para kazanmak, kendimizi geliştirmek aslında tek bir amaç
için yaptığımız şeyler. Tüm bu yaşam döngüsü sırasında
vücudumuzdan salgılanan mutluluk hormonları da
amacımızın karşılığını aldığımızı gösteriyor. Peki mutluluk
hormonu nedir, nasıl salgılanır gelin bir de ona bakalım...

M

utluluk hormonları; Seratonin,
Dopamin, Oksitosin, Endorfin
olarak dörde ayrılıyor. Her biri
bizim için olmazsa olmaz. Hangi durumlar karşısında vücudumuz hangi
hormonu salgılıyor birlikte inceleyelim.
SEROTONİN
Serotonin; insanda mutluluk, canlılık
ve zindelik hissi veren bir nörotransmitterdir. Serotonin vücudun çeşitli
kısımlarında üretildiği gibi beyinde de
salgılanır. Serotonin hormonu bedensel ve ruhsal olarak birçok durumu etkiler. Bu hormon kişiyi; neşeli, canlı ve
zinde hissettirir. Eksikliğinde ise depresif, karamsar ve öfkeli davranışlar
sergileyebiliriz. Serotonini yükseltmek
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için: Egzersiz yapın, güneş ışınlarından
faydalanın, triptofan içeren gıdaları
tüketin (yumurta, çikolata, peynir), düzenli uyumaya özen gösterin.

DOPAMİN
Dopamin, vücutta doğal olarak üretilen
bir kimyasaldır. Bireyin duygusal tepkilerinin ve eylemlerinin kontrolünde
kritik bir rol oynamanın yanı sıra hem
zihinsel hem de fiziksel sağlığının korunmasında ciddi bir yeri bulunmaktadır. Dopamin hormonu keyifli, hayata bağlı, kendine güvenli hissettirir.
Eksikliğinde ise üşengeç, unutkan ve
depresif bir ruh haline bürünebiliriz.
Dopamini yükseltmek için: Mutlu eden
hobiler edinin, müzik dinleyin, C vitamini tüketin, tirozin içeren gıdalar tüketin.
OKSİTOSİN
Bu hormon, genellikle halk arasında
sevgi hormonu ve aşk hormonu adı

altında yorumlanmaktadır. Oksitosin
hormonunun halk arasında bu isimle
anılmasının en büyük nedeni arzulandıkça, sevdikçe ve dokundukça artıyor
olmasıdır.
Oksitosin kişiye sevgi dolu, şefkatli,
cömert ve paylaşımcı hissettirir. Eksikliğinde ise yalnız, sevgisiz ve huzursuz
hissetmemiz gayet doğaldır. Oksitosini
yükseltmek için: Masaj yaptırın, hayal
kurun, evcil hayvan besleyin, sevdiklerinize sarılın.
ENDORFİN
Endorfin halk arasındaki adıyla mutluluk hormonu olarak adlandırılır ve
vücuda iyilik hali kazandır. Endorfin

hormonunu insan vücudunda üreten
organımız beynimizdir.
Endorfin hormonu, insanın hal ve hareketlerine göre salgılanma miktarı ve
oranı değişiklik göstermektedir. Özellikle akşam saat 11’den gece saat 3’e
kadar beyin daha fazla endorfin hormonu salgılamaktadır. Endorfin hormonunu beyin bir efor sarf ettiğinde
de fazla salgılamaktadır. Endorfin kişiyi neşeli, rahat ve pozitif hissettirir. Eksikliğinde ise stresli, gergin ve isteksiz
oluruz.
Endorfini yükseltmek için: Acı biber yiyin, aşık olun, düzenli yürüyüş yapın,
sizi güldüren videolar seyredin.
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PÜF NOKTASI
• Avokadolarınız çok sert ise yağlı kağıda sarıp buzdolabında 2 gün bekletin veya mikrodalga fırınınızda 7
dakika yüksek ısıda pişirin (kontrol ederek süreyi arttırabilirsiniz)
Süleyman YALÇIN
Holiday Inn Bursa City Centre
Executive Chef

• Elinizde daha önceden kalmış kek bisküvi gibi malzemeleri kullanabilirsiniz, kapların en altına yerleştirip
karışımı keklerin üzerine doldurabilirsiniz.

HAZIRLANIŞI
Bir mutfak robotuna 2 adet avokado, 1.5 çorba kaşığı
agave şurubu,1.5 çay kaşığı vanilya özütü, 1.5 kahve
kaşığı iyi kalite kakao ve büyük bir tutam tuz ekleyin.
Pürüzsüz olana kadar karıştırın, bir spatula ile yanları
sıyırın (nape kıvamına ulaşmış olması gerekiyor). 3 çorba kaşığı badem sütü ekleyin ve tekrar çırpın. Çikolatayı
eklemeden önce karışımı pürüzsüz hale getirmelisiniz.
200 gr sütlü çikolata parçacıklarını mikrodalgada veya
benmari usulü eritin. Mikrodalga kullanıyorsanız, bu
işlemi dikkatle yapmak gereklidir çünkü mikrodalga
çikolatayı yakabilir bu durumda parça parça olacaktır.
İhtiyacımız olan ipeksi kıvam için benmari usulü eritme
işlemini kullanmanız daha doğru olacaktır.

malzemeler
↖ 2 adet avokado olgunlaşmış
(sert olmamalı)
↖ 1.5 çorba kaşığı agave şurubu
↖ 1.5 çay kaşığı vanilya özütü
↖ 1.5 kahve kaşığı kakao
↖ 1 tutam tercihen deniz tuzu
↖ 3 çorba kaşığı badem sütü
↖ 200 gr bitter çikolata
↖ Süsleme için frambuaz,

Mutfak robotunun kenarlarını spatula yardımı ile sıyırın eritilmiş çikolatanın içine dökün. Karışımı 2-3 dakika daha tüm malzemeler tamamen birleştirilinceye ve
kalın bir kıvama gelinceye kadar karıştırmaya devam
edin. Tüm karışım köpüksü bir kıvam aldığında servis
için kaplara bölün. Fincan, dondurma kasesi, porselen
mug, vb. ekipman kullanabilirsiniz.
Kaplara aldığınız tatlıları tercihen 3 saat buzdolabında dinlendirin ve daha sonra servis edin. Süsleme için
frambuaz ve taze nane kullanabilirsiniz.
Afiyet olsun...

çilek, kiraz, taze nane
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Anadolu’nun Masal Kenti

Nevsehir

Mağara hayatından medeni hayata geçişi, yerin yedi kat dibinden
dünyanın merkezine çıkmayı başarmış özel medeniyetlerin şehri olan Nevşehir, tarihi
ve doğal güzellikleriyle sizi bambaşka diyarlara sürüklüyor.

O

smanlı döneminde ‘’Muşkara’’
adıyla bilinen ve Osmanlıca’da
‘’Yeni Şehir’’ anlamına gelen
Nevşehir, Anadolu’nun “masal kenti” olarak da isimlendirilmektedir. Bu
şehrin önemi eşsiz güzellikleri ve görüntüsüyle Kapadokya’dan gelirken,
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Kapadokya ise adını eski Kapadokya
Krallığı’ndan almıştır. Kapadokya kelimesi, “güzel atlar diyarı” anlamına
gelen ‘’Katpatuka’’ kelimesinden türetilmiş olup, Kapadokya, üç büyük
yanardağın küllerinden oluşan taş
yığınlarından meydana gelmektedir.

60 milyon yıllık bir hikayeyle biçim
kazanan Nevşehir, sınırları içerisinde yer alan doğal oluşumları ile
adeta büyüleyici bir niteliğe sahiptir.
Şehrin tarihi, dokusu ve kimliği; yerli
yabancı pek çok turisti etkisi altına
alır.
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NEVŞEHİR’E
NE ZAMAN
GİDİLİR?
Karasal ikliminin hakim olduğu Nevşehir’de yazlar sıcak ve kurak; kışlar
soğuk ve genellikle kar yağışlıdır. Her
mevsim kendine özgü bir güzelliğe
sahip olan il hem yaz aylarında hem
de kış aylarında tercih edilebilir. Kışın karlar altında kalan şehir, manzarasıyla birçok turistin gözde rotası
olurken, amacınız şehri rahatlıkla gezebilmek ise tercihinizi bahar aylarından yana kullanabilirsiniz. Nevşehir’e
gidip ortalama 3 gün konaklamak bu
eşsiz şehri keşfetmek için yeterlidir.

HER KITADAN
TURİST AĞIRLAYAN
NADİDE ŞEHİR
Nevşehir’e tarihi ve turistik açıdan
özel bir anlam yükleyen Kapadokya,
60 milyon yıllık sert kayaları barındırmakta ve her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapmaktadır. Toplamda 8 ilçeye
sahip olan ve Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Aksaray ile komşu olan
Nevşehir’e tarih boyunca çok özel
anlamlar yüklenmiştir. Sadece Türkler
için değil, İspanyollar için de çok de-
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ğerli olan bu şehir, İspanya’da bulunan
‘’Mağara Evler’’ bölgesiyle aynı yapıya
sahip olan peribacaları ile Katalanların
gözdesi olarak geçmektedir. Nevşehir
yeraltı şehirleri, açık hava müzeleri,
peri bacaları, türbeleri ile Türkiye’nin
kalp odacıklarını andırır. Tarih, sanat
ve buram buram kültür kokan kentte,
adım attığınız her alanda tabiatın güzellikleriyle karşılaşabilirsiniz.

NEVŞEHİR’DEKİ
FESTİVALLER
• Cappadox Festivali (Mayıs)
• Hacıbektaş Veli’yi Anma Törenleri (Ağustos)
• Ürgüp Bağbozumu Festivali (Eylül)
• Avanos Festivali (Her yıl farklı beş gün yapılır)
• Aksular Kiraz Bayramı (Haziran)
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NEVŞEHİR VE
GEZİLECEK YERLER
Eşsiz vadilerin, peribacalarının ve tarihi alanların bulunduğu Göreme, Avanos, Ürgüp üçgeni
rotanızı ilk çevireceğiniz yerler diyebiliriz. Tarih ve doğanın iç içe geçtiği ve seyahatseverine
sanki boyut değiştirir gibi hissettirdiği büyülü atmosferi Nevşehir’i ülkemizde bir il olmaktan
daha da ötelere, dünyanın eşsiz beldelerinden biri olma mertebesine taşımıştır.

NEVŞEHİR’DE
NE, NEREDE
YENİLİR?
Kendine özgü bir damak lezzetine sahip
olan Nevşehir’de restoranlar genellikle
Kapadokya ve çevresinde yer alır. Burada
Testi Kebabı’nı, geleneksel Türk mutfağı
lezzetlerini, Aside tatlısını, saç tavasını,
kiremitte et sarmasını deneyimlemeden
dönmeyin.

ÜÇ GÜZELLER
UNESCO Dünya Miraslar Listesi’nde yer alan ve
Kapadokya ile Nevşehir’in sembolü olan 3 peri
bacası şehrin görülmeye değer yerlerinden birisi olarak karşımıza çıkar.
IHLARA VADİSİ
Nevşehir Bölgesi’nin en göz alıcı yürüme alanlarından birisi olan Ihlara Vadisi; Melendiz Çayı’nın
aşındırmasıyla meydana gelmiştir ve içinde pek
çok oyulmuş kilise bulundurmaktadır. Vadi içinde gerçekleştirdiğiniz yürüyüşlerde birçok hayvana özellikle eşeklere rastlayabilirsiniz.
YERALTI ŞEHİRLERİ
Türkiye’de ortaya çıkartılmış en büyük yeraltı
şehirleri olan Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak ve
Mucur; mutlaka görülmesi gereken yerlerin başındadır. Derinkuyu; 55 metre uzunluğu ile Türkiye’deki en büyük yer altı şehri unvanını alırken
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ve 1967 yılında turizme açılmıştır. Kaymaklı ise
tarihi MÖ 4000’e kadar dayanan bir yeraltı şehridir ve sadece 4 katı ziyarete açıktır.
HACI BEKTAŞ-I VELİ TÜRBESİ VE
MÜZESİ
Bektaşi felsefesinin merkezi olarak kabul edilen
türbe; 13. yüzyılda Hacı Bektaş-ı Veli tarafından
oluşturulmuş ve Orhangazi, 1. Murat ve Yıldırım
Beyazıt tarafından onarılmıştır. Hacıbektaş İlçesi’nde yer alan türbe içerisinde üç avlu bulundurur.
GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ
Eskiden yalnızca din adamlarının yer aldığı bir
alan olarak geçen Göreme’nin tarihi MS 4. yüzyıla uzanır. İçerisinde 6 adet tarihi kilisenin yanı
sıra, manastırları ve duvar resimleri ile oldukça
dikkat çekici olan bu bölge, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne alınmıştır.

NE ALINIR?
Avanos’ta bulunan seramik atölyeleri
ve oyma el yapımı ürünlerin satış mağazalarında hediyelikler bulabilirsiniz.
Ayrıca bu bölgede kendi sanat eserinizi nasıl yapacağınızı da öğrenme imkanınız bulunur. Nevşehir aynı zamanda
antika değeri taşıyan el halıları ile de
meşhur olan bir şehirdir. Bir üzüm cenneti olan Nevşehir’de kuru üzüm, pestil
ve pekmez satın alabilirsiniz.
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2.Elmas Savuran

3.Eylül Yıldız

1.Özge Feyza Uruç
Yeşilova Holding’in tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını
dolayısıyla holding ve bünyesindeki çalışanlarının çocuklarına yönelik
farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği resim yarışması büyük ilgi
gördü.
Bursa ve ülke ekonomisine alüminyum sektöründe ciddi katkılar sağlayan Yeşilova Holding, koronavirüs
salgını dolayısıyla sosyal çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Bursa’da
faaliyet gösteren ve holding çatısı altında yer alan Can Metal, Canray Ulaşım, Can Alüminyum, Canel Otomotiv,
Cansan Alüminyum ve Holiday Inn
Bursa City Centre çalışanlarının ço58 YEŞİLOVA CANLI

cuklarına yönelik düzenlenen resim
yarışmasında çocukların gözünden
‘virüs’ resmedildi.
‘Önce sağlık’ deyimiyle çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Yalçın Yeşilova, “Salgının
ülkemizde görülmesi itibari ile şirketlerimizde çok ciddi önlemler aldık.
Dönüşümlü olarak uzaktan çalışma
sistemine geçiş yaptık, fabrika girişlerimizde ateş ölçer uygulamasını
kullanmaya başladık. Sosyal mesafeyi koruyarak çalışma yerlerimizi
tekrar şekillendirdik. Çünkü biliyoruz
ki sağlık olmadan hiçbir şey olmaz”
açıklamalarında bulundu. Koronavi-

rüs salgını dolayısıyla da okul hayatlarına ara veren çocuklara yönelik
bir resim yarışması düzenlediklerini
de aktaran Yeşilova “Çocuklarımızın
bu konuda farkında olmaları gerçekten çok önemli. Küçük yaşlarda
başlayan temizlik ve hijyen anlayışı
hayatlarının tamamında basit ama
büyük önem taşıyor. Açıkçası onların
gözünden virüsü görmek bizleri gerçekten heyecanlandırdı. Ortaya koydukları fikirler ve geleceğe bakışları
bambaşka. Katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bizim gözümüzde hepsi birinci olsa da dereceye
giren Elmas Savuran, Eylül Yıldız ve
Özge Feyza Uruç’u ayrıca tebrik ediyorum” dedi.
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CAN METAL’DE
YENİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Covid - 19 salgınının ardından tüm dünyada atılan normalleşme adımları, iş hayatında da birtakım yenilikleri beraberinde getirdi. Yeşilova
Holding bünyesinde yer alan ve yüksek basınçlı alüminyum döküm
parça üretimi ile sektöre adını yazdıran Can Metal de yeni düzenin gerekliliklerini uygulayarak üretimine kaldığı yerden devam ediyor.

T

ürkiye’nin en modern ve teknolojik dökümhanelerinden biri
olan Can Metal’in, virüs ile mücadelede tüm tedbirleri alarak yoluna
devam ettiğini söyleyen Can Metal
Fabrika Müdürü Ümit Semerci, bu önlemlerin yanı sıra Koronavirüs’ün iş
yaşamındaki etkilerini de değerlendirdi.
“TÜRK DÖKÜMHANELERİNE TALEP
ARTACAK”
Pandemi dolayısıyla tüm dünyada tedarik zincirinin değiştiğinin altını çizen
Semerci, bu süreçte Türk dökümhanelerine talebin artacağını öngördük-
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hizmet sunmuş Türk dökümhanelerine talebin artacağı kesindir.”

lerini söyledi ve sözlerine şöyle devam
etti: “Firmalar bu süreçte tedarik zincirlerini geliştirmek zorunda olduklarını ve tek tedarikçiye bağlı kalmamaları
gerektiğini fark ettiler. Birçok işletme,
özellikle Çin, İtalya ve İspanya gibi
ülkelerde yaşanan salgın nedeniyle
ürün tedarik edememeye veya tedarik süreçlerinde çok ciddi aksamalar
yaşamaya başladı. Firmalar, Çin’e ne
kadar bağımlı olduklarını fark ettiler,
bu nedenle de risklerini dağıtmayı ve
diğer ülkelerde alternatifler aramayı
düşünmeye başladılar. Dünyadaki döküm üretiminde birinci sırada yer alan
Çin’den malzeme tedariğinde sıkıntı

Ümit SEMERCİ
Can Metal
Fabrika Müdürü

yaşayan firmalar, kalitesi ve lojistik
avantajları sebebi ile Türkiye’deki dökümhaneler ile irtibata geçmeye başladılar. Bu sürecinin sonunda bugüne
kadar müşterilerine her zaman kaliteli

“RİSKİ AZALTMAK İÇİN SEKTÖR
ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMAK ŞART”
Koronavirüs’ün her sektörde farklı etkiler ortaya koyduğunu belirten Semerci, Can Metal’in de bu etkiler doğrultusunda kendisine birtakım dersler
çıkardığını söyledi. Pandemi süresince
bazı ülkelerin ve özellikle sağlık sektörü gibi sektörlerin iş hacimlerinin arttığının altını çizen Semerci, sözlerine
şöyle devam etti: “Corona sürecinden
bazı ülkeler ve sektörler daha fazla
etkilenirken bazıları iş hacimlerini arttırarak çalışmalarına devam ettiler.
Sağlık sektörüne çalışan firmaların
fazla mesai yaparak hiç durmadan çalıştığı bugünlerde turizm, otomotiv ve
inşaat sektöründe çalışan firmaların
durma noktasına geldikleri gözlemlendi. Bu sebeple şirketler, çalıştıkları

“Bu dönemde
eksiklerini
tespit edip bu
alanlara yatırım
yapan şirketler
süreçten galip
çıkacak.“
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“Önümüzdeki
dönemde
riski azaltmak
için sektör
çeşitliliğinin
artırılması gerek.“

sektörleri de çeşitlendirmelerinin ne
kadar önemli olduğunu fark ettiler. Bu
süreçte Can Metal olarak otomotiv
sektörünün yanı sıra raylı sistemler
ve otomotiv dışı sektörlerde de çalışmanın avantajlarını yaşadık. Bununla
beraber riski daha da azaltabilmek
için; sektör çeşitliliğini arttırmak, ihracat yapılan ülke sayısını ve aynı sektörlerdeki müşterilerin sayısını arttırmak için aksiyonlar aldık.”
“DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN LİDERLERİ
DAHA ÖNEMLİ HALE GELECEK”
Dijital dönüşüm noktasında çok iyi bir
konumda olduklarını belirten Semerci,
bunun getirilerinden biri olan uzaktan
çalışma modelini uygularken de hiçbir
sıkıntı çekmediklerinin altını çizdi. Bu
modelin hayatın yeni normali olacağını söyleyen Semerci, özellikle şirketlerde dijital dönüşüm alanında çalışan
ve buna liderlik eden kişilerin / birimlerin daha da önemli hale geleceğini
öngördüklerini belirtti.
“KARŞILIKLI GÜVEN TEST EDİLDİ”
Yaşanan salgın ve dünyada süregelen
sosyal izolasyon döneminde şirketlerin ve çalışanların birbirlerini test etme
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imkânı bulduklarını da söyleyen Ümit
Semerci, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu dönemde şirketler zor zamanlarda güvenebilecekleri çalışanlarını test
ederlerken; çalışanlar da şirketlerinin,
uzun yıllardır dile getirdiği insana değer odaklı söylemlerin doğru olup olmadığını test ettiler. Bu nedenle bazı
şirketler ve çalışanları arasındaki güven duygusu güçlenirken, bazılarındaki güven duygusu ciddi anlamda
zayıflayacak. Yeşilova Holding bünyesindeki tüm kardeş şirketlerimizde
olduğu gibi Can Metal’de de hiçbir çalışanımız ile yollarımızı ayırmadığımız
gibi çalışanların maaşları ve yan haklarında hiçbir kesinti olmayacak şekilde önlemlerimizi aldık.”
“KENDİLERİNE YATIRIM YAPAN
ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR BU
SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAK”
Uzun zamandır gündemde olan “Çeviklik (Agile)” kavramına şirketlerin ve
çalışanların ne kadar hazır olduklarının
da bu süreçte test edildiğini belirten
Semerci, “çevik şirketler, çevik çalışanlar” söyleminin bu deneyimle birlikte ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını söyledi.

