Yıl: 25 | Sayı: 42 | iB 2022

N-Haber bir Nüve Sanayi Malzemeleri İmalat ve Ticaret A.Ş. süreli yayınıdır.

Tarihten Günümüze Düşlenen
İstanbul'un Boğazını Süsleyen

ERGUVAN

Yalın Üretim ve
Üretimde Değişim Yolculuğu

Müzikolog ve Yazar

Ahmet Say
Sürdürülebilir Eserler Deniz Sağdıç
Temiz Et Teknolojisi Prof. Dr. Can Akçalı
Geleneksel Tıp Prof. Dr. Ertuğrul Kaya

Nüve Bülten

25 Yaşında!

İÇİNDEKİLER

07

27

22

48

Yıl : 25 | Sayı : 42 | İlkbahar 2022

İmtiyaz Sahibi
Nüve Sanayi Malzemeleri
İmalat ve Ticaret A.Ş. adına

BERİL İZGİN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

34

F. Nur KARAKURUM
Yazışma Adresi
Saracalar Mah. Saracalar
Kümeevleri No: 4/2
Akyurt 06750 ANKARA
t. 0312 399 28 30 (pbx)
f. 0312 399 21 97
nuve.com.tr
pr@nuve.com.tr

10
40

Tasarım Uygulama

37

CY TASARIM
Cinnah Cad. 19/8
Çankaya/Ankara
t. 0312 447 87 22
cytasarim.com
Baskı

ARKADAŞ BASIM
Basımevi Reklam ve Yay. Tic. Ltd. Şti.
Macun Mah. 204 Cd.
141 - A Blok No: 3
06374 Yenimahalle - Ankara
t. (0312) 324 25 54
arkadasbasim.com.tr
N-Haber'in isim ve yayın hakkı
Nüve Sanayi Malzemeleri İmalat
ve Ticaret A.Ş.'ye aittir. N-Haber'de
yayımlanan yazı ve fotoğrafların her
hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden
kullanılamaz. İmzalı yazılardaki
görüşler yazarlarına aittir.

Ücretsizdir.

14

46

30

• NÜVE 35. YIL MESS ÜYELİĞİ PLAKETİNİ ALDI 07
• AR-GE 10 • YURTDIŞI ZİYARETLERİ 14

• SERVİS-BAKIM: BİLİM TARİHİNE YÖN VEREN DAHİ, NİKOLA TESLA 22

• HOBİ: FOTOĞRAF 27• RÖPORTAJ : PROF.DR ERTUĞRUL KAYA, GELENEKSEL TIP 3O

• SANAT VE İNSAN: DENİZ SAĞDIÇ 34 • GEZİ: TARİHTEN GÜNÜMÜZE DÜŞLENEN ERGUVAN 37
• NÜVE ÜRETİM / BOYA VE AMBALAJ ATÖLYESİ 40 • SANAT VE İNSAN: AHMET SAY 46
• NÜVE BÜLTEN 25 YAŞINDA 48

ÖZÜNSÖZÜ

Dünya İle
Dost Olabilmek
Yüzümüzdeki
maskelerden
sonunda
kurtulduğumuz (böyle olduğuna yürekten
inanmak istiyorum) ama ruhumuza geçirilen kara
maskelerden kurtulamadığımız bahar aylarının
ardından herkese merhaba.
Bahar ayları doğaya rengin, canlılığın, hareketin,
hayatın yeniden geldiği aylar. Ve ben, baharın
mutlulukla bir ilgisi olması gerektiğine inanan
insanlardanım. Ama maalesef son günlerde
aklımda Dostoyevski’nin şu sözü dolaşıp duruyor:
“Böylesine güzel bir gökyüzünün altında, bu kadar
kötü insan nasıl yaşayabiliyordu?”
Barış, hak, hukuk, adalet, vicdan, dürüstlük, sevgi,
saygı, sorumluluk, hoşgörü gibi özünde çok ağır
kavramların içi boş kelimelere dönüştüğü zor bir
zamandan geçiyoruz. Bazı kavramlarla şaka olmaz.
Ünlü yazar Oscar Wilde’ın dediği gibi “Kimse
geçmişini geri satın alabilecek kadar zengin
değildir.” Geçmişten ve hatalarımızdan ders almak
ise çok büyük bir erdemdir.
Bir musibet bin nasihatten iyidir sözünü
kanıtlarcasına, geçtiğimiz Nisan ayında ABD
Hazine Bakanı Janet Yellen düşünce kuruluşu
Atlantik Konseyi’nde (Atlantic Council) bir
konuşma yaptı. Bu konuşmasında “friend-shoring”
diye bir kavramdan bahsetti. Bu kavram aslında
önümüzdeki günlerde küresel ekonomide nasıl bir
yol izleneceğine dair bir sinyal niteliğinde.
1980 yılların başından yakın bir tarihe kadar
dünya ticaretinde hepimizin bildiği ve sıklıkla dile
getirilen “off-shoring” kavramı hakimdi. Off-shore
Türkçe’ye “kıyıdan uzak” olarak çevrilebilir. Temel
olarak daha önce şirketlerin kendi bünyelerinde
sağladıkları mal veya hizmetlerin gelişmekte olan
ülkelerden tedarik edilmesi, tasarruf etmek için
üretimin ve dolayısıyla tedarik zincirinin gelişmiş
ülkelerden gelişmekte olan ülkelere transferi
anlamına gelmektedir. Bu cümleyi okuyunca pek
çoğunuzun aklına yerli-yabancı global firmaların
Çin’de kurdukları fabrikaların geldiğinden eminim.

N haber

4

Son yıllarda ise “re-shoring” ya da “on-shoring”
dediğimiz kavram konuşulmaya başlandı, yani
tedarik zincirlerindeki bozulma potansiyelinden
hareketle tedarikin ana ülkesine, evine geri
dönmesi. Covid-19, tedarik zincirlerindeki
kırılganlığı o kadar açık bir şekilde gözler önüne
koydu ki herkes yerelde yeniden bu zincirleri
kurmanın ne kadar önemli olduğunu anladı.
Rusya-Ukrayna savaşı ise “malumun ilanı” olarak
ülkeleri bağımlılıkları hakkında acilen düşünmeye
teşvik etti.
Janet Yellen konuşmasında “friend-shoring”
kavramını dile getirerek konuyu farklı bir boyuta
taşıdı. Aslında bu daha kapsayıcı olan kavram
yaklaşık 1,5-2 yıllık bir geçmişe sahip. İlk olarak,
Newsweek dergisinde bir makalede “allyshoring” olarak dile getirildiği söyleniyor. “Friend”
İngilizcede bildiğiniz gibi “arkadaş, dost”, “ally” ise
“müttefik” demek. Anlaşılan arada geçen kısa süre
içerisinde kavramın biraz daha yumuşatılarak
dile getirilmesinin daha etkileyici olacağına karar
verilmiş.
Yellen konuşmasında tedarik zincirlerinin artık
güvendikleri ülkelerde olmasını istediklerini dile
getiriyor. Serbest ticaretten güvenli ticarete geçisin
sinyallerini veriyor. Temelde değerlerini ve stratejik
çıkarlarını paylaşanlarla ekonomik ortaklıklar kurma
isteklerini açıkça ortaya koyuyor. Veri mahremiyeti
ve iklim değişikliği konularının altını çiziyor.
Dostluk çağrısının iklim değişikliği üzerinden dile
getirilmesi aslında çok önemli. Çünkü Amerika’da
değişen başkanlık dönemlerinde, yönetimler, iklim
değişikliği konusuna her zaman birbirinden farklı
çerçeveden baktılar ve sorun küresel ve ciddi bir
sorun olarak ana gündemde tutulmadı. Hatta
Obama dönemine kadar küresel ısınma sorununa
mesafeli yaklaşıldı. 2016’da yönetime gelen
Donald Trump ise Obama’nın iklim politikalarının
tam tersi bir tutum sergileyerek ABD’yi yeniden
sorumluluk almaktan kaçınan bir ülke konumuna

getirdi. Görülen o ki, 2020’de başkanlık seçimini
kazanan Biden şimdi Trump dönemindeki tahribatı
onarmaya ve ülkeyi yeniden iklim mücadelesine
dahil etmeye çalışıyor. Amerika’nın bu çabası
önemli çünkü Amerika, Çin’den sonra en çok sera
gazı salınımına sahip ikinci ülke ve iklim değişikliği
dünya üzerindeki tüm ülkelerin ortaklaşa çabası
olmadan çözülemeyecek kadar büyük bir sorun.
Peki, Türkiye açısından durum nedir? Bizde “İklim
Değişikliği” denildiğinde konu maalesef bir kısım
anahtar kelimeden öteye gidemiyor. Bugün
kime sorsanız size, “Küresel ısınma, buzulların
erimesi, kuraklık, karbon ayak izi, yeşil mutabakat,
sera gazı, sürdürülebilirlik, fosil yakıt, elektrikli
araba, güneş enerjisi…”gibi çeşitli kelime ve
tamlamaları bir çırpıda sayacaktır. Konunun esas
içeriği bilinmemekte, konuyla ilgili sadece havalı
sloganlar oluşturulmakta ve bir kavramın daha içi
böylece boşaltılmaktadır.
Ekonomik açıdan dost tedarikçi ülke olmayı
istemek ya da istememek konunun farklı
bir boyutu ama dünyanın sürdürülebilirliği
açısından dünya dostu olmak şart. Bu arada
sürdürülebilirliğin sadece “çevre” konusuna
indirgenemeyecek bir konu olduğunu “ekonomik”
ve “sosyal” boyutları olduğunu da unutmamamız
lazım. Birleşmiş Milletlerin “Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları” izlemek isteyenler için güzel bir yol
haritası çizmektedir. Bu amaçlar, tüm dünyada
açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği
ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini
sağlamak, nitelikli eğitimi, sorumlu üretim ve
tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan
oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin
çözümüne odaklanır.
Küresel gücü temsil eden ülkeler arasında
rekabetin farklı bir boyuta taşındığı bir dönemde
maalesef Türkiye gündemi çok farklı konular

üzerinden oluşuyor. İnsanlarımızın, firmalarımızın
sürdürülebilirlik adına kendi başlarına verdikleri
çaba son derece değerli ama ülkemiz bu yönde
bir çaba harcamadığı sürece bireysel emekler
yetersiz kalacaktır. Biz ise, Nüve olarak, her zaman
söylediğimiz gibi “Yerel ya da küresel koşullar
önümüzdeki yıllarda ne getirirse getirsin, çalışmaya,
üretmeye, değer yaratmaya, öğrenmeye ve dünya
dostu olmaya devam edeceğiz …”
Sağlık ve huzur dileklerimle,

Beril İZGİN
Genel Müdür
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Akyurt Belediye Başkanı ve Akyurt Kaymakamı
Nüve'yi Ziyaret Etti

Nüve 35. Yıl MESS Üyeliği Plaketini Aldı
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS)
olağan 49. Genel Kurulu 14 Nisan 2022 tarihinde
İstanbul’da gerçekleşti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da yer
aldığı etkinliğe başta MESS üyesi sanayiciler olmak
üzere çok sayıda davetli katıldı.
MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol
yaptığı açılış konuşmasında MESS’in son 3 yıllık
süreçte gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatarak gelecek
dönemdeki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Programda MESS’de 25, 35 ve 50. yıllarını dolduran
üye firmalara plaketleri verildi. Nüve sanayici kimliği
ile MESS bünyesinde 35 yıldan beri üye olarak yer
almaktadır. MESS üyesi Nüve’nin 35. yıl plaketi MESS
Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Bölge Temsilciler
Kurulu Başkanı Sn. Erol Bakan tarafından Nüve Genel
Müdürü Beril İzgin’e takdim edildi.

Pandemi sürecinde normalleşme yönünde adım
atılmaya başlanması ile bölgelerindeki firmalara
ziyaret gerçekleştiren Akyurt Belediye Başkanı Sn.
Hilal Ayık ve Kaymakam Sn. Metin Selçuk 1 Mart 2022
tarihinde Nüve Fabrika’yı ziyaret etti.
Nüve Genel Müdürü Beril İzgin ve Genel Md. Yrd.
Mizyal İzgin Hergül, misafirlerine Nüve fabrikayı
gezdirerek özellikle pandemi sürecinde kritik öneme
sahip tıbbi cihaz ürünleri hakkında bilgi verdi.
Bu dönemde yaşanan zorluklardan bahsederek
fabrikamızda uygulanan üretim süreçleri, üretimdeki
çalışmalar ve işleyiş hakkında aktarımda bulundular.
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Akyurt bölgesinde halen yapılan ve yapılması
planlanan hizmetlerle ilgili bilgilendirmede bulunan
Akyurt Belediye Başkanı Sn. Hilal Ayık ve Kaymakam
Sn. Metin Selçuk, üreticinin her zaman yanında
oldukları mesajını verdiler. İlçede yapılan yatırımlara
ve üreticilere her türlü desteği vermeye hazır
olduklarını belirterek yapılmakta olan yatırımları
anlattılar.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, MESS, 14 Ekim
1959 tarihinde İstanbul'da kurulmuş olup, "Metal
İşkolu"nda faaliyet gösteren işverenleri sendika çatısı
altında toplayarak; ülke ekonomisini güçlendirici
çalışmalar yapmakta ve bu amaçla Türkiye çapında
faaliyette bulunmaktadır.

Projelerinin arasında, üreticilerin en büyük
sorunu olan nitelikli çalışanın yetiştirilmesi ile ilgili
çalışmaların da olduğunu belirterek, ilçede üretim
yapan fabrikaları ziyaret ettiklerini, bölge idarecileri
olarak üzerlerine düşen konularda gerekli desteği
verdiklerini ve vereceklerini belirttiler.
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Nüve’de Sürdürülebilirlik Eğitimi ve Toplantısı gerçekleştirildi

Nüve MEDCON Sağlık, Bilim ve
Teknoloji Zirvesi’nde
Sağlık ve teknoloji alanında Türkiye’nin en kapsamlı
organizasyonlardan biri olan MEDCON Sağlık, Bilim
ve Teknoloji Zirvesi, 11-13 Mart 2022 tarihleri arasında
online olarak düzenlendi.

Gelecek İçin Yeşil Bir Hareket
Nüve, sürdürülebilirlik stratejisini iş faaliyetlerine
entegre etmek için çalışmalarına başladı.
Bir taraftan çevreyle ilgili tüm gelişmeleri takip ediyor,
karbon ve su ayak izimizi azaltmaya çalışıyor; diğer
taraftan 54 yıllık bir geçmişi olan firmamızı gelecek
50 yıllara taşıyabilmek adına tüm süreçlerimizin
sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapıyoruz.
Bu kapsamda 4 Mart 2022 tarihinde GTAlliance
firmasından Ali Gizer ve Sinem Keleş tarafından Nüve
çalışanlarına “Sürdürülebilirlik 101” başlıklı bir eğitim
verildi. Online düzenlenen eğitimde katılımcılara
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5 Nisan 2022 tarihinde ise Ali Gizer ve Sinem Keleş,
Ankara Kalder Genel Sekreteri Senem Güner
eşliğinde Nüve’yi ziyaret etti. Nüve’de sürdürülebilirlik
hakkında mevcut durum değerlendirmesinin
yapıldığı ziyarette önümüzdeki yıllara ışık tutacak
hedefler belirlendi; bundan sonraki süreç için somut
sürdürülebilirlik çalışmalarının başlangıcı yapıldı.

Nüve Biyoçeşitlilik Kongresi’ne
katıldı

Nüve’nin İlk Ideathon’u
“Innuvetion” Gerçekleşti

23 - 25 Mayıs 2022 tarihleri arasında Türkiye Milli
Botanik Bahçesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen;
"1.International Symposium Of Biodiversity Studies"
sempozyumu çevrimiçi olarak akademisyenlerin ve
araştırmacıların katılımları ile gerçekleştirildi.

Ideathon Makers Türkiye’nin moderasyonunda 1-2
Aralık 2021 tarihlerinde online gerçekleşen etkinlikte
“Nüve çevresel etkiye nasıl olumlu katkı sağlayabilir?”
konusu işlendi.

Kaynakların aşırı kullanılması, iklim değişikliği, hava
kirliliği oranındaki aşırı artış ve hastalıkların yayılması
biyoçeşitliliğin yok olmasını hızlandırmaktadır.
Biyoçeşitliliğin azalmasını yavaşlatacak ya da
durduracak önlemlerin ve yapılan çalışmaların konu
edildiği seminerde, Nüve de destekleri ile yer aldı.
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sürdürülebilirliğin temel kavramları anlatılarak,
Nüve'nin sürdürülebilirlik çalışmaları için genel bakış
açısı çizildi.

Nüve’nin Innuvetion adını verdiği Ideathon (Fikir
maratonu) etkinliğinde farklı birimlerde çalışan 19
kişi bir araya gelerek gruplar halinde çalışma yaptılar.
Katılımcılar belirlenen süre içinde yaratıcı tasarım
fikirleri geliştirilip bu projelerin Nüve’de yaygın ve
etkin şekilde uygulanabilmesine yönelik yenilikçi
fikirler belirlediler.

Eko İklim Zirvesi 30-31 Mart 2022 tarihlerinde
Ankara’da ATO Congresium’da gerçekleştirildi.
Dünya’da “Ekonomi ve İklim Değişikliği” temalı ilk
fuar olarak tanıtılan etkinlik, iklim değişikliği ile
mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisinin
azaltılmasına dikkat çekiyordu.
Ankara Ticaret Odası'nın öncülük ettiği ve pek çok
kurum ve kuruluşun ortak çalışmasıyla hazırlanan
zirvede; eski devlet başkanları, büyükelçiler, kamu
kurum ve kuruluşlarından yetkili kişiler, çeşitli
üniversitelerden akademisyenler, yazar ve sanatçılar
ve iş dünyasından çeşitli konuşmacılar, firmalar ve
ziyaretçiler bir araya geldi.
Zirve’de "iklim değişikliği" ile "yeşil dönüşüm"
başlıklarının üretim, ticaret, sanayi, tarım, eğitim,
teknoloji alanlarında uygulanabilirliği konuları 10
ayrı salonda, 300’den fazla konuşmacının katılımı ile
tartışıldı.

Ankara Üniversitesi çatısı altında, T.C. Sağlık Bakanlığı
ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere
kamu ve idari kuruluşlarca desteklenen zirvede, bu
yıl akademisyenler, sektör liderleri ve uzmanlardan
oluşan seçkin konuşmacılar eşliğinde sağlık, bilim
ve teknoloji alanlarının güncel dinamikleri ile bu
sektörlerin geleceği konuşuldu.
Nüve’nin “Destek Sponsoru” olduğu etkinlikte, Nüve
AR-GE Müdürü Davut Tümer ve Nüve İnsan Kaynakları
Müdürü Güzin Gün, Instagram’da canlı yayın konuğu
oldu. Davut Tümer Nüve’de AR-GE süreçlerini
anlatarak sektöre adım atacak öğrencilerin kendilerini
nasıl geliştirmeleri ve geleceğe nasıl hazırlamaları
gerektiğinden bahsetti. Güzin Gün ise Nüve’de staj
ve iş başvuru konuları hakkında bilgi verdi. 40 dakika
süren yayında konuşmaların ardından katılımcılardan
gelen sorular yanıtlandı.
Nüve, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli kişilerin
yetişmesinde rolü olan bu etkinliklerde, öğrencilerin
özveriyle yaptıkları çalışmaların önemini görmekte ve
öğrencilerin düzenlediği etkinliklere destek vermeye
devam etmektedir.

Sürdürülebilirlik çalışmalarını kurumsal sorumluluk
çerçevesinde yürüten Nüve, Eko İklim Zirvesi’ni takip
etti. Nüve’den ilgili kişiler fuarı ziyaret ederek salonlarda
düzenlenen konuşmalara katıldılar, firmaların tanıtım
stantlarında incelemelerde bulundular.
“Gelecek için yeşil bir hareket” sloganı ile düzenlenen
zirvenin önümüzdeki zamanlarda da düzenli olarak
gerçekleştirilmesi; katılımcı ve ziyaretçilerin, iklim
değişikliğinin yaşama ve geleceğe dokunan etkileri ile
ilgili bilinçlendirilmesi hedefleniyor.
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ar-Ge

Birincil ayak izi: Fosil yakıtlarının yanmasından
ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonları

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE
KARBON AYAK İZİ

Sürdürülebilirlik, daimi olma yeteneği olarak
adlandırılabilir. Yatırım ve teknolojik gelişmelerin
kurumsal değişimle uyum içinde olduğu,
insan ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayabilme
potansiyelinin günümüzde ve gelecekte korunduğu
dengeli bir ortamda değişimin sağlanmasıdır.
Sürdürülebilir gelişim, gelecek nesillere yaşanabilir bir
dünya bırakmak amacıyla, gelecek neslin ihtiyaçlarını
karşılama yetisine zarar vermeden günümüzdeki
ihtiyaçları karşılamayı hedefler.
Sürdürülebilirliğin ayrılmaz unsurları araştırma ve
yenilik faaliyetleridir. Fakat içinde bulunduğumuz
çağ, sürdürülebilirliği sadece iş hayatının bir
parçası olarak değil aynı zamanda yaşam biçimi
olarak da görmemizi gerektiriyor. Ancak bu şekilde
sosyal, ekonomik ve çevresel koruma sağlanarak,
dünyamızın sürdürülebilir geleceğini şekillendirmiş
oluruz. Bu konuda Birleşmiş Milletler sürdürülebilirliği
ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve çevre koruma
başlıkları altında “sürdürülebilirlik halkası” olarak
tanımlamaktadır.
Sürdürülebilir Gelişim ve Kalkınma Amaçları
doğrultusunda, Dünya Liderleri 2015 yılında yukarıda
anlatmış olduğum sürdürülebilirlik halkası içerisinde
yer alan konuları ele alarak 17 Küresel Amaç üzerinde
uzlaştı. Yatırım ve teknolojik gelişimlerin doğurduğu
en önemli çevresel problem olan “Küresel Isınma ve
İklim Değişikliği” ise bunların başında gelmektedir.
Küresel ısınma ve iklim değişikliği tehdidine karşı,
düşük karbonlu ekonomiye geçmeye yönelik adımlar
atılmış ve çalışmalar başlatılmıştır.

İkincil ayak izi: Kullandığımız ürünlerin imalatı,
yaşam döngüsü ve en sonunda bozulmalarından
ya da imhalarından kaynaklı CO2emisyonlarının
ölçüsüdür.

Nüve A.Ş. AR-GE departmanı olarak bu bilinçle;

Sanayi devriminin başlaması ile iklim değişimlerinin
yaşandığı yepyeni bir döneme girilmiştir. Orman
alanlarının azalmasına bağlı çölleşme, bazı biyolojik
türlerde azalma, atmosferdeki CO2 miktarının
artmasına ve araştırmacıların da farklı alanlarda
karbon ayak izi hesaplamalarına yönelmesine sebep
olmuştur.
ABD'de bir kişi için ortalama karbon ayak izi,
dünyadaki en yüksek oranlardan biri olan 16 tondur.
Küresel olarak, ortalama karbon ayak izi 4 tona
yakındır.

hedefi gerçekleştirebilmek ve hesaplayabilmek için
karbon ayak izi kavramı ortaya çıkarılmıştır.
Karbon ayak izi, yaptığımız her türlü eyleme karşılık
üretilen toplam sera gazı (karbondioksit ve metan
dahil) miktarıdır.
Birincil ayak izi ve ikincil ayak izi şeklinde iki ana
parçadan oluşur:

Dünyanın sıcaklığı ortalama 15 derecedir ve
geçtiğimiz yüzyılda sıcaklığı 0,6 derece artmıştır.
Küresel sıcaklıklarda 2 derecelik bir artışın önüne
geçebilmek için, 2050 yılına kadar “yıllık ortalama”
küresel karbon ayak izinin 2 tonun altına düşmesi
gerekmektedir.
Ülkemizde, Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında
sera gazı salınımı takibi hakkında yönetmelik 2014
yılında yürürlüğe girmiştir. Üretim ve tüketim
safhasında gerçekleşen CO2 gazının atmosfere etkisi,
gelişmekte olan ülkemizde de değerlendirilmektedir.
Bu değerlendirmeler kapsamında da en büyük payın
elektrik tüketiminden oluştuğu ifade edilmektedir.
Yukarıda saymakta olduğum nedenlerden dolayı
ortaya çıkan çevresel problemler şirketleri de
doğrudan etkilemekte ve kurumsal sürdürülebilirliği
sağlayabilmeleri için, doğanın ve gelecek nesillerin
çıkarlarını gözetecek bir anlayışla kendilerini
şekillendirmeye itmektedir.

Küresel ısınmaya doğrudan etki eden CO2 gaz
salınımının bilinmesi ve kontrol altına alınarak sıfıra
indirilmesi en önemli hedefler arasında yer alır. Bu

dahil etmek için tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla,
ekip arkadaşlarımızla ve müşterilerimizle faaliyet
gösterdiğimiz alanda çalışmalarımıza Start veriyoruz.
Bu durum; değişen müşteri ihtiyaçlarına yanıt
vermek için farklı fikir ve bakış açıları yaratmamıza,
kurumsal sürdürülebilirliğe kendi sektörümüzde de
öncü olmamızı sağlayacaktır.
•

Ambalajlama süreçlerinde geri dönüştürülmüş/
geri dönüştürülebilir malzeme kullanmaya,

•

Cihazlarımızda kullanılan soğutucu gazlarda
ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara sıkı sıkıya
bağlı olmaya ve takip etmeye,

•

Cihazlarımızın enerji ve su tüketimini azaltmaya
yönelik projeler geliştirmeye,

•

İş süreçlerimizi geliştirmek ve projelerimiz dijital
ortama taşıyarak, takip ve risk değerlendirme
süreçlerimizi iyileştirmeye,

•

Sürdürülebilir gelişim kapsamında, malzeme
seçimlerinde insanlığa ve doğaya değer veren
firmaları tercih ederek karbon ayak izimizi
azaltmayı sağlayacak faaliyetlere odaklanmayı,

•

Ürünlerimize yönelik kimyasalların yönetimi
kapsamında Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda
Bazı
Zararlı
Maddelerin
Kullanımının
Sınırlandırılması (RoHS), Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH)
gibi yasal mevzuatlara uygun olarak üretimden
uzaklaşmadan tasarımlarımızda bu mevzuatlara
sıkı sıkıya bağlı kalmaya,

•

Sürekli iyileştirme kapsamında üniversite iş
birliğine önem vererek geniş bir paydaş ağında
çalışmalarımızı ilerletmeye,

•

Farklı deneyim ve altyapıya sahip paydaşlarımızla
çalışmalar yürüterek yeni ürünler tasarlamaya,

•

Cihazlarımızın satışı sonrası müşteri şikayetlerini,
servis hizmet kayıtlarını ve geri bildirimlerini en
ince detayına kadar analiz etmeye,
Şirketimizin kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleri
doğrultusunda sürdürmeyi hedefliyoruz.
Bir sonraki sohbetimizde görüşmek dileğiyle,
Sağlıcakla kalın.

Davut Tümer

AR-GE Müdürü

Nüve A.Ş. olarak marka değerimiz ve uzayan şirket
ömrümüz ile sürdürülebilirliği kurum kültürümüze
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Halkası
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“Çevre”mizde
Neler Oluyor, Neler Değişiyor?

Çevre

Neler Oluyor?

Neler Oluyor?

Güney Kutbu’nda yer alan, “kıyamet buzulu” lakabı takılan ve
neredeyse İç Anadolu Bölgesi büyüklüğünde olan Thwaites,
her yıl 50 milyar ton buz kaybediyor. Amerikan Jeofizik
Birliği’nin 2021 Aralık ayındaki toplantısında paylaşılan bir
araştırma, Thwaites’ten uzanan buz sahanlığının inceldiğini ve
önümüzdeki üç ila beş yıl içinde parçalanabileceğini gösteriyor.

Güneş'te şimdiye kadar tek bir anda gözlemlenen en büyük
patlama kaydedildi. Dünya’ya ilerlemesi halinde elektrik hatları
ve uydulara önemli zarar verebileceği ifade edilen bu patlama
15 Şubat tarihinde Solar Orbiter uzay aracı tarafından kaydedildi.

Neler Değişiyor?
Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kurum olan IPCC (Hükümetlerarası
İklim Değişikliği Paneli) karbon dioksit emilimi ve depolanması
için hizmet veren önemli ekosistemlerden olan okyanuslar ve
denizlerde koruma alanları oluşturulmasının, okyanusların
ısınması ve deniz seviyesinin yükselmesi durumuna bir çözüm
oluşturabileceğini belirtiyor.

Neler Değişiyor?
Güneşte meydana gelen patlamaları eleştiren ABD Ulusal
Okyanus ve Atmosfer Daire’sine (NOAA) bağlı Uzay Hava
Tahmin Merkezi (SWPC) program koordinatörü Bill Murtagh,
son yıllarda güneş faaliyetlerinin azaldığını ancak günümüzde
yine artış gösterdiğini belirtti. Gelecek güneş döngüsünde
patlamaların maksimuma ulaşacağını ve Dünya’nın daha çok
etkileneceğini, bu patlamanın 2025’te olmasını beklediklerini
ve bunun bir çeşit uyanma aşaması olduğunu söyledi.

Neler Oluyor?

Neler Oluyor?

‘’Dünya Sağlık Örgütü 2030 ve 2050 yılları arasında iklim
değişikliğinin yalnızca yetersiz beslenme, sıtma, ishal ve ısı
stresinden dolayı yılda yaklaşık 250.000 fazladan ölüme neden
olacağını öngörüyor. Sağlığa doğrudan verdiği zararların
maliyetinin de 2030 yılına kadar yılda 2-4 milyar dolar arasında
olacağı tahmin ediliyor.’’

AB'nin Kopernik İklim Değişikliği Kurumu 2021 yılının tarihin
en sıcak beşinci yılı olduğunu duyurdu. Raporda atmosferdeki
sera gazlarının 2021’de rekor seviyeye ulaştığını aktardı. Sera
gazlarının yayılmasıyla birlikte aşırı iklim olayları, sel ve yangın
felaketlerinin yaşanacağı belirtildi. Rapora göre, atmosferdeki
karbondioksit seviyesi 2021 yılında bir milyonda 414.3 birime
ulaştı. Bu sayı, 2020 yılından 2,4 birim daha fazla.

Neler Değişiyor?

Neler Değişiyor?

İklim değişikliğinin önlenebilmesi için alınabilecek bazı
önlemler; evlerde kullanılan elektriğin yenilenebilir enerji
kaynaklarından kullanılması, verimli enerji kullanımı, daha az
kaynak tüketilmesi, gıda israflarını en aza indirmek, araba yerine
toplu taşıma kullanmak, geri dönüştürülebilir malzemelerin
tamamının tekrar kullanılmasını sağlamak, fosil yakıt ve petrol
içeren ürünleri kullanmamaya dikkat etmek.
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Neler Oluyor?

Neler Oluyor?

Marmara Denizi’nde ince uzun bir şerit halinde Yenikapı
ve Zeytinburnu açıklarında görülen kirlilik, musilaj olarak
yorumlandı. Kirliliğinin tespit edilmesi ve neden olan faktörlerin
belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu tarafından
rapor hazırlandı.

Dünyada her yıl milyonlarca ton atık üretiliyor. Güvenli
yönetilmeyen veya geri dönüştürülmeyen atıklar yaşamsal
faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz her alanda kalıcı hasara yol
açıyor. Dünya Bankası’nın verilerine göre küresel çapta yılda
2,01 milyar ton kentsel atık üretiliyor.

Neler Değişiyor?

Neler Değişiyor?

Evsel kaynaklı ve sanayi kaynaklı atıklarda arıtma sistemlerinin
kalitesini arttırmak, tehlikeli maddelerin deşarjının denize
dökülmesini önlemek, sığ kıyıların düzenli olarak temizlenmesi,
gemi limanlarında sık sık kontrollü denetim sağlanması, cam,
plastik, kâğıt gibi atıkların denize ve çevreye atılmaması, sanayi
bölgelerine kıyısı olan denizlerin koruma alanı olarak belirlenip
denetimlerinin sıklaştırılması ile müsilaj tehlikesinin önüne
geçebiliriz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı katı atık
bertaraf tesisi sayesinde 75 bin konutun elektriği sağlanacak.
BBB, bu proje ile hem elektrik enerjisi üretiyor hem de atık
miktarını yarıya düşürüyor. Karışık atıklar tesise geldikten sonra
‘cinslerine göre’ mekanik ayırma tesisinde ayrılıyor, organik
atıklar biyogaz tesisine alınarak metan gazından elektrik
üretiliyor. Bakiye atıklar düzenli depolama alanına, kalorifik
değeri olan atıklar ‘atıktan türetilmiş’ yakıt hazırlama tesisine,
geri kazanımı mümkün atıklar ise lisanslı firmalara gönderiliyor
ve atık miktarında yüzde 50’lik azalma sağlanıyor.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin önüne geçmek için
‘karbondioksiti emen’ disk katmanlarına sahip mekanik ağaçlar
geliştirdi. ABD’de yer alan Arizona Eyalet Üniversitesi’nde
geliştirilen ağaçlar doğal olarak yetişenlerden çok daha verimli.
Neredeyse 1,5m büyüklüğündeki ağaçların, ‘karbondioksit
emmek için’ tasarlanmış katmanları bulunuyor. Ağaçlar, kimyasal
bir reçineyle kaplı ve bu reçine, havadaki CO2’yi depoladığı için
çok büyük önem taşıyor.
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EĞİTİMLER

yurt dışı Zİyaretlerİ

Kenya ve Tanzanya
Bayilerimize Ziyaret

Yunanistan
Bayimize Ziyaret

Yurt İçi ve Yurt Dışı Bayilerimize
Teknik Servis Eğitimi Yapıldı

07-09 Nisan 2022 tarihleri arasında Yunanistan
bayilerimiz Link Lab ve Hellenic Labware ile görüşmeler
yapıldı. Nüve İhracat Müdürü Sertan İnce ve İhracat
Bölge Koordinatörü Didem Özdemir’in yaptığı ziyarette
Yunanistan pazarındaki ihaleler ve potansiyel müşteri
grupları üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Covid-19
salgınının Yunanistan pazarı üzerindeki etkilerinden
bahsedildi. Her iki bayimiz ile de 2021 yılının genel
değerlendirmesi yapılarak 2022 yılı hedefleri hakkında
konuşuldu.
Nüve İhracat Müdür Yardımcısı Tolga Vural, 24-25
Mayıs 2022 tarihlerinde Kenya ve Tanzanya bayilerimizi
ziyaret ederek görüşmeler yaptı. İlk olarak Tanzanya
bayimiz Kas Medics Ltd. ile yapılan görüşmede,
sürdürülen pazarlama faaliyetleri ve müşterilerin
Nüve ürünleri hakkındaki görüşleri değerlendirildi.
Ardından Kenya'ya geçen Vural, bayimiz Chemlabs
Ltd. yetkilileri ile yaptığı görüşmede 2021 yılı
değerlendirmesi yapılarak 2022 yılı projeleri ve eğitim
ihtiyaçları hakkında konuşuldu. Pandemi sürecinde
zorunlu olarak ara verilen yüz yüze görüşmelerin
faydası ziyaretlerde bir kez daha ifade edildi.

Kazakistan Bayimiz
KIHE Fuarı’na Katıldı

Nüve’de AR-GE, Üretim, Teknik Resim, Satın Alma,
Kalite Kontrol, Kalite Yönetim Temsilciliği, Yurt İçi
Satış, İhracat ve Pazarlama, İnsan Kaynakları, Halkla
İlişkiler, Muhasebe ve Finansman, Teknik Servis
Müdürlükleri’nden ilgili kişilerin katıldığı eğitime ilgi
büyüktü.

Çalışanlarımıza Tork Eğitimi Verildi

Bosna Hersek
Bayimize Ziyaret
Nüve İhracat Müdürü Sertan İnce ve İhracat Bölge
Koordinatörü Didem Özdemir 10-11 Şubat 2022
tarihlerinde Bosna Hersek bayimizi ziyaret etti. Bayimiz
Analitika D.O.O. ile yapılan görüşmelerde Nüve
fabrikada yapılan yeniliklerden ve üretimde yapılan
iyileştirmelerin sağlayacağı faydalardan bahsedildi.
Bosna Hersek pazarındaki gelişmeler hakkında bilgi
alınarak önümüzdeki yıllarda ticaretin daha verimli
ve sürdürülebilir olması için yapılabilecekler hakkında
görüş birliğine varıldı.

Arab Health 2022 Fuarı

Yurt İçi Teknik Servis Eğitimleri 21 – 23 – 25 Mart 2022
tarihlerinde, hemen ardından Yurt Dışı Teknik Servis
Eğitimleri ise 28 – 29 – 30 Mart 2022 tarihlerinde online
olarak yapıldı. Nüve Teknik Servis Ekibi tarafından
verilen eğitimlerde Türkiye’de ve dünyanın farklı
coğrafyalarında hizmet veren bayilerimizin teknik
servis ekiplerine ihtiyaçları doğrultusunda gerekli
eğitimler verildi. Slaytlarla ve video ile uygulamalı
olarak aktarılan teknik bilgiler katılımcıların yoğun
ilgisini çekti.

12 Mayıs 2022 tarihinde Genner firmasından Savaş
Keçeci tarafından çalışanlarımıza tork eğitimi verildi.
Eğitim süresinde hem teorik anlatımlar hem de
uygulamalı çalışmalar yapıldı. Teorik anlatımlarda;
tork nedir, tork değerinin hesaplanması, tork
değerinin hesaplanmasında etkisi olan faktörler
(kauçuk malzemenin metal malzemeye montajı,
metalin-metale montajı vs.) anlatılarak seçilen
tork değerine uygun malzemenin kullanılmasının
öneminden bahsedildi. Eğitimin ikinci bölümünde ise
cihazlar üzerinde yapılan bağlantıların dijital olarak
tork değerlerinin incelenmesi, kritik noktalardaki
bağlantıların tork hesaplamaları ile el aletlerindeki
işleyişi uygulamalı olarak gösterildi.

2020 yılında pandemi başlangıcından beri online
ortama aktarılarak ara verilmeden devam eden
teknik servis eğitimler ile Türkiye’nin ve dünyanın
farklı bölgelerinden eğitime katılan Nüve servis
ekibimizin bilgileri sürekli güncel tutulmaktadır.

Risk Yönetimi Eğitimi Yapıldı

Uluslararası Sağlık Fuarı KIHE, 18-20 Mayıs 2022
tarihlerinde Kazakistan'ın Almatı kentinde yapıldı. Nüve
İhracat Bölge Koordinatörü Hayri Acar’ın da katıldığı
fuarda Kazakistan bayimiz ile bir araya gelindi. Fuarda
ziyaretçilere Nüve ürünleri hakkında bilgi verilerek,
bayilerimizin bu bölgede daha etkin olabilmesi için
karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. KIHE Fuarı sağlık,
tıp, ilaç teknolojisi, optik ve laboratuvar sektörlerindeki
katılımcı ve ziyaretçilerin ilgisini çeken uluslararası bir
fuar olarak 25 yılı aşkın süredir düzenleniyor.
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Nüve İhracat Müdürlüğü yetkilileri Arab Health 2022
Fuarı’nı ziyaret etti. Orta Doğu’nun en büyük medikal
etkinliği kabul edilen Arab Health, 24-26 Ocak 2022
tarihlerinde Dubai’de düzenlendi. Uluslararası medikal
ve sağlık ekipmanları konusunda sektörde söz sahibi
güçlü firmaların ziyaretçilerle bir araya geldiği fuarda
Asya, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinden gelen
bayilerimizle görüşmeler yapıldı. Nüve Bölge Satış
Koordinatörü Hayri Acar ve Onur Duyar bayilerimiz
ile pazarlama faaliyetleri ve Nüve ürünlerindeki
gelişmeler ile ilgili görüşmelerde bulundular.

22 Şubat 2022 tarihinde Sempro firmasından
Devrim Simav Uysal tarafından Nüve’de Risk
Yönetimi eğitimi verildi. Eğitimde, firmalardaki olası
risk unsurlarının tanımlanması, bunları risk analizi
ile aynı çatı altında toplayıp fırsatları ve tehditleri
ortaya koymak, tehditleri en aza indirgeyerek
fırsatları değerlendirmek hedeflenmiştir. Ana
başlıklar belirlendikten sonra bunların ne ölçüde
yapıldığı ve ne ölçüde düzeltildiğine dair bir denetim
mekanizmasının gerekliliği ve öneminden de
bahsedildi. Riskleri yalnız finansal olarak düşünmenin
yanlış olduğuna dikkat çekilerek, tüm bölümlerin
yaptığı iş kapsamında kendi risk analizlerinin
yapılması gerekliliği vurgulandı.
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EĞİTİMLER
AR-GE Yol Haritası Çalıştayı’nda
Planlamanın Önemine Vurgu Yapıldı
müşteri memnuniyetine yönelik bir amaç sergilerken
ürününün tasarım, üretim, pazarlama ve yönetim
süreçlerinin tüm aşamaları adreslenmektedir.
Süreçlerin tümünde işin ilk seferde en iyi ve en doğru
şekilde yapılması, çalışanın işi yaparken işletmenin
hedeflerine uygun çalışması amaçlanmaktadır.
Promeas firmasından Ayça Tümer Arıkan tarafından
yönetilen sıfır hata çalıştaylarına Nüve’de tüm birimler
katılmaktadır. Yönetim’in liderlik ettiği çalıştayların
ilki 12 Kasım 2021 tarihinde yapılmış, 25 Kasım 2021
tarihinde çalışmalara devam edilerek 6 Aralık 2021
tarihinde kapanış toplantısı yapılmıştır.

5 Kasım 2021 tarihinde Sempro Firmasından Semiha
Yaşar tarafından AR-GE Yol Haritası, Teknoloji ve
İnovasyon Haritası Çalıştayı düzenlendi. İbis Hotel’de
gerçekleşen çalıştay geniş bir katılım ile gerçekleşti.
Sabah Yönetim, Üretim, AR-GE, Kalite Kontrol, Teknik
Servis, İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler, Yurt İçi Satış,
Yurt Dışı Satış, Satın Alma, Kalite Yönetim Temsilciliği,
Muhasebe ve Finansman Müdürlükleri'nden ilgili
kişilerin katıldığı çalıştay, öğleden sonra yönetim,
bölüm müdür ve müdür yardımcıları ile AR-GE
bölümü grup çalışmaları ile devam etti. Çalıştayda
yeni geliştirilecek AR-GE projeleri ve mevcut
ürünlerde yapılacak inovasyon çalışmalarında
izlenilecek yollar ve planlamanın kritik önemine
vurgu yapıldı. Yol haritalarının yenilikçi ve ileriye
dönük olarak yapılmasının öneminden bahsedildi.
Yaşanan ünlü örnekler ve farklı firmaların örnek
oluşturan tecrübeleri ile pekiştirilen çalıştay çok
verimli geçti.

Nüve'de Sıfır Hata Çalıştayları
Verimlilik Hedefleniyor

İle

Sıfır Hata çalışmaları şirketlerin günümüz zorlu
koşullarında sürdürülebilirlikleri için yapmaları
gereken çalışmaların başında yer alıyor.
Sıfır hata, işin ilk seferde doğru yapılması ya da
geçmiş deneyimlerden hareketle gelecekte aynı
hataların yapılmasının önüne geçilecek süreçlerin
kurgulanması demektir. Buna bağlı olarak işin en az
maliyet ile yapılması ve işi ulaştırdığımız kişilerin yani
müşterinin memnuniyetinin sağlanmasıdır. Sıfır hata
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projeyi verilen zaman dilimi içerisinde tamamlamak
diğer konu başlıkları olarak tanımlanabilir. İlki 21 Şubat
2022 tarihinde online olarak Promeas firmasından
Ayça Tümer Arıkan tarafından, devamında 14 – 16
Mart 2022 tarihleri arasında Sempro firmasından
Belkız Tekgöz tarafından verilen proje yönetimi
eğitimlerine AR-GE , Üretim, Kalite Kontrol, Satın
Alma, İhracat ve Pazarlama, Yurt İçi Satış ve Teknik
Resim birimlerinden ilgili kişiler katıldılar.

Usta Öğreticilik Eğitimi Verildi

Ürün Geliştirme ve Konfigürasyon
Yönetim Süreçleri Kick Off Toplantısı
Yapıldı
8 Şubat 2022 tarihinde Sempro firmasından
Semiha Yaşar tarafından online olarak düzenlenen
ve AR-GE, Üretim, Kalite Yönetim Temsilciği, İnsan
Kaynakları Müdürlükleri’nde çalışan ilgili kişilerin
hazır bulunduğu eğitimde ürün geliştirme ve
konfigürasyon yönetim süreçleri incelendi.

MDR Hazırlıklarında “Mühendislik ve
Klinik Altyapısının Önemi” Semineri’ne
Katıldık
14 Şubat 2022 tarihinde Sağlık Endüstrisi İşverenleri
Sendikası (SEİS) tarafından düzenlenen seminere
(webinar) Nüve AR-GE Müdürlüğü’nden ilgili kişiler
katıldı. Adviqual firmasından Başak Demirbağ ve
Desia firmasından Ergün Konakçı ve Fatih Topuz’un
konuşmacı olarak katıldığı seminerde MDR’ın tasarım
planlamasındaki önemi, MDR’ın validasyondaki
önemi, yapılan yanlışlar, tıbbi cihaz araştırmaları
ve onay süreçleri, klinik veri değerlendirme gibi
konulardaki bilgiler somut örneklerle ve soru –
cevaplarla karşılıklı olarak değerlendirildi.

Proje Yönetimi Eğitimleri Yapıldı
Proje yönetimi, projelerin başarıya ulaşması için
kullanılan her türlü bilgi, beceri ve tekniğin bir bütünü
olarak tanımlanabilir. Bir projeye başlarken projenin
en önemli konularından biri bütçedir. Bunun yanında
projenin planlamasını yapmak, proje ekibindeki
kişileri oluşturmak, organize etmek, risk analizi
oluşturmak, projenin firmaya katkılarını belirlemek,

önemli israfların bulunduğu ve bunu engellediğimiz
taktirde hem çalışana hem de işyerine faydalar
sağlayabileceğimiz konusu işlendi.
Her bölümün kendi iş diyagramlarını çizerek iş
israflarını ortaya çıkarabilmelerinin amaçlandığı
çalıştayda, her birim kendi online odasında
çalışmalarını yaparak çalıştay bitiminde tek tek
sunumlarını paylaştılar.
Yurt İçi Satış, İhracat, Muhasebe ve Finansman, Halkla
İlişkiler, İnsan Kaynakları bölümlerinden aktif katılımın
olduğu çalıştay gelecekteki verimli çalışmalar için bir
ön çalışma niteliğindeydi.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi Eğitimi Verildi

Nevzat Hüseyin Tiryaki Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğretmeni İsmail Demir tarafından usta
öğreticilik eğitimi verildi.
Mesleğin devamlılığı ve çıraklık sürecinin
sürdürülebilmesi için işletmelerde en az bir usta
öğretici olması ve usta öğreticilik belgesine sahip
olması şartı bulunuyor. Usta başlarına, 20 Nisan 2022
tarihinde, Nüve’de çırak statüsünde çalışanlara belirli
bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama
yeterliliğini öğretebilmeleri amacıyla eğitim verildi.

Nüve’de İsraf Çalıştayı Yapıldı

23-24 Mayıs 2022 tarihlerinde Kiwa firmasından
Mehmet Erdoğan tarafından “ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel
Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi” verildi. Nüve
fabrika eğitim salonunda gerçekleşen eğitim Kalite
Müdürlüğü, Kalite Yönetim Temsilciği, Teknik Servis
Müdürlüğü, Yurt İçi Satış Müdürlüğü ve AR-GE
Müdürlüğü’nden ilgili kişilerin yanında Çankaya İş
Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Savaş Polat’ın katılımıyla
gerçekleşti.
Eğitimde; kuruluş içinde faaliyette olan iş sağlığı ve
güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini sürdürmek
ve raporlamaların yapılması hedeflenmiştir. Eğitimde
ISO 45001:2018 standardının kapsamı, iç tetkik
yapacak kişilerin bu denetlemeleri nasıl yapacakları
ve aşamaları hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

24 Şubat 2022 tarihinde Promeas firmasından Ayça
Tümer Arıkan tarafından online olarak İsraf Çalıştayı
düzenlendi.
İş süreçleri teknik olmayan destek ekiplerimizin
süreçlerinin yazılı hale getirilmesi için 2022 yılı
boyunca bir dizi çalışma yapılması hedeflendi. Bu
çalışmalarda süreçlerimizi gözden geçirebilmek ve
tekrarlı işleri tespit edebilmek için PuMP ekibi ile bir
yol haritası belirlendi.
Çalıştayda, bölümlerin iş süreçlerinde farkına
varılmadan israfların ortaya çıkabileceği, görünen
israfların yanında görülmeyen birçok israf çeşidi de
olduğu, aslında zaman israfı, kaynak israfı gibi çok
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Temiz Et Teknolojisi

Laboratuvar Üretimi Et İçin Biyoteknoloji Geliştiriliyor
Hayvanın canını acıtmadan alınan kök hücresinin
hayvan dışında bölünmesi ile etin üretilmesi olarak
açıklayabiliriz. Bu bölünme besin elementleri ile zengin
büyüme ortamı içinde mümkün oluyor. Aslında tüm
yenilik, hayvanın bünyesinde olmasından ziyade
laboratuvar ortamında olmasından ibaret.

Nüve: Laboratuvar ortamında üretilen et ile organik
et arasındaki fark nedir peki?
Prof. Dr. Can Akçalı: Biyolojik ve besin değerleri

Nüve: Bize kendinizden bahseder misiniz?

temiz et, kültür eti veya laboratuvar üretimi et olarak
isimlendiriliyor.

Prof. Dr. Can Akçalı: Ben Prof. Dr. Can Akçalı. Ankara

Nüve: Peki bitkisel kaynaklı et nedir?

Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı bölüm
başkanıyım. Aynı zamanda Kök Hücre Enstitüsü Müdür
Yardımcılığı görevini yapıyorum. Yaklaşık 30 yıldır
akademik olarak kök hücre üzerine çalışıyorum.

Nüve:

Laboratuvarınızda
gerçekleştiriyorsunuz?

et

üretimi

mi

Prof. Dr. Can Akçalı: Laboratuvarda yaptığımız iş

et üretimi değil. Et üretimi için gerekli biyoteknolojiyi
üretiyoruz. İnsan popülasyonunun dünyada ve
özellikle de Güney Asya, Hindistan gibi ülkelerde çok
hızlı artması, et fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.
İnsan nüfusunun artmasıyla tahminen 2029 yılından
itibaren et talebi daha fazla olacak. Yani alternatif
protein kaynağına ihtiyaç var. İnsanlar bu durum için
değişik protein sağlama metotları arıyor. Bunlardan
biri bitkisel kaynaklı et üretimi. Bir diğeri de bizim
çalıştığımız hücresel kaynaklı “cell based” et üretimi.
Yapay et ifadesini kullanmıyoruz. Bu çalışma genellikle
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Prof. Dr. Can Akçalı: Aslında bitkisel kaynaklı et
üretimine yapay et denebilir. Çünkü kas dokusundan
üretilen bir et dokusu değil. Şu anda marketlerde ve
burger zincirlerinde bunun örneklerine rastlayabiliriz.
Bu yapay etler et şeklinde. Protein, besin değeri
ve tadı tamamen et gibi, yani içinde ette olan
proteinlerin tamamı var ve et tadını veren bir takım
katkı maddeleriyle üretiliyor. Plant based dediğimiz
bitkisel kaynaklı yapay etlerin 2000’li yıllardan beri
piyasada olduğunu ve dünya pazarında etin %5’ini
oluşturduğunu söyleyebiliriz.
Nüve: Cell based hücre kaynaklı etten bahseder
misiniz?

Prof. Dr. Can Akçalı: “Cell based” dediğimiz bizim
çalışmamızın konusu olan, hücre temelli yani tamamen
hücre ile yapılan bir çalışma. Bir hayvanın kas dokusunu
oluşturacak kök hücreyi alarak biyopsiyle onu izole
ediyor sonra onu kas hücresine dönüştürüyoruz.

açısından bir fark yoktur. Laboratuvar ortamında
üretilen et çok daha az kaynağa ihtiyaç duyar. Örneğin
hayvanları beslemek için gerekli tarımsal faaliyetlere
gerek kalmaz. Etin işlenmesi ve hayvan yetiştirilmesi
süreçlerinde muazzam miktarda suya ihtiyaç varken ki 1
kg et üretimi içim 15 ton su harcanıyor, bu ortamda buna
gerek yoktur. Sonra hayvanlara verilen antibiyotikler
insanlarda direnç oluşturabiliyor. Etlerdeki şarbon
vb. hastalıklar da bu ortamdaki üretimde söz konusu
değil. Geleneksel usulde, hayvanlara gerek duyulan
sistemlerde büyük miktarda CO2 ve metan gazı
salınımları günümüzün karbon ayak izi nedeniyken
bizim kullandığımız yöntemin çevreci ve sürdürülebilir
özellikleri ön planda.

ediliyor. Bu, embriyonun büyümesi için gerekli olan tüm
faktörleri taşıyor; yani kası, kemiği, derisi, sinir sistemi
vb. hepsinin oluşumu için gerekli hayati sıvı.
Bu yöntemde bir kg etin üretimi için 5-6 litre serum
harcanıyor. Ve maliyeti çok yüksek. Bizim burada
yaptığımız Fetal Bovine Serum (FBS) yerine büyümeyi
sağlayacak yeni malzemeler bulmak. Ticari açıdan
kullanılabilmesi için maliyetin çok daha düşük olması
gerekiyor. Bulduğumuz yöntemde etin üretimi için
gereken solüsyonun maliyeti 10 dolar bile değil.

Nüve: Bize çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Ne
tür bir yenilik getirdiniz?
Prof. Dr. Can Akçalı: Öncelikle tekrar ifade edeyim.

Biz et üretmiyoruz. Dünyadaki temiz et girişimleri için
teknoloji geliştiriyoruz. Temiz etin önündeki problem,
şu anda fiyatının çok pahalı olması. Bu pahalılığın en
büyük sebebi ise kök hücre ve bundan farklılaştırılan kas
hücrelerinin bölünmesi için gerekli büyüme ortamının
çok pahalı yöntemlerle elde edilmesi. Biz büyüme
ortamının, çok daha doğal ve ucuz yöntemlerle elde
edilmesine yönelik teknolojiler geliştirmekteyiz.

Nüve: Peki kök hücrelerin büyüme ve çoğaltılma
maliyetinin yüksek olmasının sebebi nedir?
Prof. Dr. Can Akçalı: Bunun sebebi hücreleri büyütüp
çoğaltmak için gerekli olan büyüme hormonları,
büyüme faktörlerinin fetal serum dediğimiz buzağı
serumundan sağlanıyor olması. Buzağı serumunun
litresi yaklaşık 300-400 $. Hayvandan bizzat çıkarılan
serum. Hamile inek kesiliyor, yavrusu alınıyor, bütün
kanı çekiliyor, kanı santrifüj edilip üstte kalan kısmı elde

Prof.Dr. Can Akçalı

N haber

19

RÖPORTAJ

sayısı uzaya giden insan sayısından az. Ancak, plant
based bitkisel olanı tattım. Aynı et tadı, tavuk nuggetları
gerçeklerinden ayırt edemiyorsunuz. Tat zaten kültürel
bir şey, tadı veren aslında sizin kültürel olarak içine
koyduklarınız.

Nüve: FBS yerine büyümeyi ne ile sağlıyorsunuz?
Prof.

Dr.

Can

Akçalı:

Biz

bunları
mikroorganizmalardan
elde
ediyoruz.
Bağırsaklarımızda, diğer lümenli organlarda
bakteriler var. Bakteriler olmazsa biz yaşayamayız,
biz olmazsak onlar da yaşayamıyor. Karşılıklı
simbiyotik bir hayat sürüyoruz. Biz araştırmamızda,
bu mikroorganizmaları hayvanların bağırsağından,
dışkısından elde edebileceğimizi gördük. Sonra
bunların içinden iyi mikroorganizmaları seçerek
patojen mikroorganizmaları ayırıyoruz. İzole
ettiğimiz mikroorganizmalardan yaklaşık 300’den
fazla değişik solüsyon elde ettik ve bunları kas
hücrelerinin
çoğaltılmasında
rol
oynuyorlar
mı diye inceledik. Araştırdığımız 300’den fazla
solüsyonun 7-8 tanesi olumlu sonuç verdi.
İşte bu projeyle biz yatırıma değer bulunduk.
Ondan sonra buluşumuzu korumak amacıyla
uluslararası patent başvurusunda bulunduk.
Yatırımcılar
projemizle
ilgileniyor,
bizim
geliştirdiğimiz biyoteknolojiye ABD’den, Kanada’dan,
Türkiye’den ve Avrupa’dan yatırımcılardan talep var.

Nüve: Hayvanın kök hücresini hangi bölgesinden
aldıysanız farklı et türü mü olacak?
Prof. Dr. Can Akçalı: Bizim çalışmalarımız
sadece kas hücresi üretimi için. Örneğin pirzola
da bonfilede kas hücresi dışında kıkırdak kemik
gibi farklı hücre tiplerinin de etkileşimi gerekli.
Dolayısıyla günümüzde yapılan çalışmalar ile
farklı hücre tiplerinin oluşturduğu doku eldesi de
mümkün olmak ile birlikte ticari açıdan ve yüksek
miktarda cell-based üretimi sadece kas için yani
kıyma için gerçekçi görünüyor. Biz çalışmamız için
kas biyopsisini hayvanın bacağından alıyoruz, 1cm
küplük bir alanın içinde kök hücreyi izole edip çıkarıp
daha sonra kullanıyoruz.
Bizim burada yaptığımız şey sadece kas. Daha
sonra bu doku değişik oranda yağ hücresiyle
karıştırılıyor. İçerisine %5-10-20 yağ hücreleri de
ekleyebiliyorsunuz.

Nüve: Bu ürün ne zaman piyasaya çıkacak?
Prof. Dr. Can Akçalı: Eski kaynaklarda 20202022 diyorlardı. Buradaki esas neden fiyatın
ucuzlayamaması. Fiyat ucuzladığı zaman yani FBS’nin
yerine kullanılabilecek uygun fiyatlı bir madde ortaya
çıktığı zaman, piyasalarda raflara konması an meselesi
olacak diye düşünüyoruz.

Nüve: Bu teknolojiyi geliştirirken Nüve ürünleri ile
hangi aşamalarda çalışıyorsunuz?

Prof. Dr. Can Akçalı: Hücre kültürü için gerekli
tüm aşamalarda Nüve ürünleri ile çalışıyoruz. Buharlı
sterilizatör, Mikrobiyolojik Emniyet Kabini, Su Banyosu,
Santrifüj, CO2 İnkübatör ve Derin Dondurucu. Tüm bu
ürünleriniz ile laboratuvarımızda aktif olarak çalışıyoruz.,

Nüve: Ankara Bayimiz İndem
çalışmalarından memnun musunuz?

firmasının

Prof. Dr. Can Akçalı: Evet; her ihtiyacımız olduğunda
yanımızdalar, hiç bekletmeden.

Nüve: Dünyada durum nedir? Bu etlerin üretimi ve
satışı şu anda var mı?

Nüve: Kültüre edilmiş et üretimi et fiyatlarını
ucuzlatacak mı?

Prof. Dr. Can Akçalı: Yakın gelecekte kültüre et
fiyatı giderek düşecek, buna karşılık konvansiyonel
etin fiyatı da giderek artacak. Artan dünya nüfusu
karşısında Gıda Tarım Örgütü’ne göre 2030
yılında dünyadaki yıllık et tüketiminin %10’unun
laboratuvarda üretilen etlerden sağlanacağı
söyleniyor. Çok büyük bir pazardan söz ediyoruz.
Onun için yatırımcıların bu kadar iştahı kabarıyor. Bu
hesapla yıllık 1 trilyon dolarlık et pazarının 100 milyar
doları bu alandan karşılanacak.
Nüve: Bu etin görüntüsü nasıl olacak?
Prof. Dr. Can Akçalı: Normalde kas hücreleri
renksizdir. Kasa kırmızı renk veren onun içindeki
pigmenttir ve bu işi yapanlar et rengi dönüşümünü
hemoglobin ile sağlıyorlar. Ama piyasaya çıktığı
zaman görüntüsü aynı kıyma gibi olacak.
Nüve: Tadıyla ilgili ne söyleyebilirsiniz?
Prof. Dr. Can Akçalı: Ben tatmadım böyle bir eti.
Aslında dünya üzerinde cell-based eti tadan insan

Nüve: Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz...

Prof. Dr. Can Akçalı: ABD, Hollanda, İsrail, Singapur,
İngiltere gibi ülkelerde bu teknolojiyi geliştirmek için
önemli kaynak ve zaman harcanıyor. Üniversiteler,
yatırımcılar, sivil toplum ve girişimciler bu teknolojide
öne geçmek için iş birlikleri kuruyor. Dünya çapında
bir rekabetten ziyade bir iş birliği söz konusu. İklim
değişikliği sebebi ile ortaya çıkacak gıda problemleri
düşünüldüğünde ülkeler insanlarına sunabilecekleri
alternatif protein kaynakları konusunda giderek artan
bir heyecanla gelişmeleri destekliyor. Örneğin Singapur
Hükümeti dünyada temiz et satışına izin veren ilk ülke
oldu.
Nüve: Temiz et üretimi için teknolojiyi geliştirirken
Nüve ürünleri ile çalıştığınızı biliyoruz. Nüve ile
nasıl tanıştınız?

Prof. Dr. Can Akçalı: Nüve’yle tanışmam Ankara
Üniversitesi’nde fakültemize aldığımız CO2 İnkübatör
ve Derin Dondurucu ile oldu. Bu iki ürün de piyasalara
ilk sunulan ürünlerdi. Nüve’nin teknik servis hizmeti,
ürünün arkasında durması benim için önemliydi. Biz bu
şirketi kurarken Kosgeb desteğinden yararlandık. Yerli
malı olunca %90 destek oluyor. Fiyat/kalite oranı gayet
uygundu. Önceliği Nüve’ye verdik. Her ihtiyacımız
olduğunda rahatça ve hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Yakın
zamanda yeni ilavelerimiz olacak. Orada da yine Nüve
talebimiz olacak.
Ankara Bölge Bayimiz İndem A.Ş. Satış Koordinatörü
Bedriye Bektaş'a N Haber'e yaptıkları katkıları için
teşekkür ederiz.
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Bilim Tarihine Yön Veren Dahi
Boş yere akıp giden nehir sularından yararlanarak
elektrik enerjisi elde edilmesi düşüncesi ile “Bir
gün Niagara şelalesini elektrik elde etmek için
kullanacağım.” diyerek dinleyenleri şaşırtırken,
hidroelektrik santrallerinin de işaretlerini veriyordu.
1904 yılında dünya çapında bir telsiz sistemi ile ilgili
kuramsal broşürünü yayınladı. Bu broşürde o gün
için hayal dahi edilemeyen; telgraf, telefon, küresel
haber ve borsa yayınları, deniz ve hava trafik desteği,
eğlence ve müzik yayınları, küresel saat ayarı, teleks
gibi potansiyel imkanlardan söz etmiştir.

Nikola Tesla adına günümüzde Belgrad şehrinde bir
müze mevcuttur.
İlgilenenler sanal müze turu için;
https://nikolateslamuseum.org/en adresini ziyaret
edebilirler.

Bir konuşmasında söylediği:

Nikola Tesla

“Çok yakında kablosuz olarak dünyanın her
yerine mesaj iletmek öyle kolay olacak ki; herkes
kendi aygıtını yanında taşıyıp çalıştırabilecek. Bu
konuya inancım öyle sağlam ki… ”

(10 Temmuz 1856 - 7 Ocak 1943)

20.yüzyılın en önemli mucitlerinden, Sırp asıllı
Amerikalı elektrofizikçi, elektrik ve makine
mühendisi, fütürist Nikola Tesla, 86 yaşında hayata
veda ettiğinde, yüzlerce patentli icadını insanlığa
miras olarak bırakıyordu.
Elektrik endüstrisinde standartlaşma çalışmalarının
ilk yıllarında, “doğru akımı” savunan büyük mucit
ve iş adamı Thomas Alva Edison ile amansız bir
rekabet içerisinde olmuşlarsa da, uzak mesafelere
iletim kolaylığı ve diğer avantajları nedeniyle Nikola
Tesla’nın savunduğu “alternatif akım” bu rekabetten
galip çıkarak tüm dünyada kabul görmüştür.
En büyük hayali olan; “kablosuz ve bedava enerji
aktarımı” konusunda deneyler yaparak 20 adet
ampulü kablosuz olarak 40 km uzaktan yakmayı
başarmıştır.

Nikola Tesla “elektrik enerjisinin kablosuz aktarımını”
yaygınlaştırabilmek için; Wardenclyffe kulesinin
inşaatına başlamış, bu uğurda bir servet harcamış
ancak yeterli gelmemesi üzerine, dostu ve hayranı J.
P. Morgan ‘dan finansal destek almıştır. Bir süre sonra
J.P.Morgan ticari kaygılarla projeden çekilmiş, başka
bir finansör de bulunamaması üzerine 1906 yılında
projeden vazgeçilmiştir.
Nikola Tesla için insanlığın ilerlemesi kişisel ün ve
ticari kazancın daima önünde olmuştur ve bunu;
“Para insanların kendine biçtiği kıymete haiz
değildir. Ben bütün paramı, insanoğlunun hayatını
kolaylaştıracak icatlar yaptığım deneylerime
yatırdım.”
sözleri ile ifade etmektedir.

sözlerinden ne kadar ileri görüşlü bir insan olduğunu
anlıyoruz.
Ayrıca, şu cümleleri de, günümüzde karşılığını tam
olarak bulabilmiştir:

“21.yüzyılda robotlar, antik
medeniyetlerdeki kölelerin yerini
alacak.”
“Eğer güç elde etmek için yakıt
kullanırsak sermayemizden yer ve
onu hızlıca tüketiriz. Bu yöntem
barbarca ve müsrifçedir. Sonraki
nesillerin çıkarı için durmamız
gerekir.”

Adeta yüzyıllar ötesinden gelmiş bir zaman yolcusu
gibi, birkaç nesil bilim insanına birden ilham veren bu
büyük dâhinin, gelecekte hangi buluşlarıyla anılmaya
devam edeceğini henüz bilmiyoruz.
Ancak bir paradigma değişiminin tam da merkezinde
olan bizlere şu sözleri ile güç ve motivasyon vermeye
devam ediyor:
''İnsan imkansızı başarabilir sözü yetersizdir
çünkü insan imkansızın da ötesine ulaşabilir. ''
Nikola Tesla anısına, saygıyla…

Bugün hayatımızın vazgeçilmez birer parçası olan;
AC akım jeneratörleri ve motorları, transformatörler,
radyo iletişimi, radar teknolojisi, floresan ve neon
lambalar, motor ateşleme sistemleri, elektron
mikroskobu, mikrodalga fırın, MRI, lazer ve robot
teknolojileri, Tesla vanası, Tesla bobini gibi bilinen
icatlarının yanı sıra henüz deneyimlemediğimiz daha
yüzlercesi, hayatımıza girmek üzere uygun zamanın
gelmesini beklemekte…

A. Fatih Yıldırım
Teknik Servis Müdürü
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11. İlke: İyileşmeye onları zorlayarak ve iyileşmelerine
yardımcı olarak geniş partner ve tedarikçi
şebekenize saygı gösterin.
12. İlke: Durumu tam olarak anlamak için gidip
kendi gözünüzle görün (Genchi Genbutsu).
13. İlke: Kararlarınızı acele etmeden, bütün
seçenekleri iyice değerlendirerek, mutabakatla
alın ve aldığınız kararı hızla uygulayın.
14. İlke: Yansıtma (Hansei) ve sürekli iyileştirme
(Kaizen) yoluyla öğrenen bir örgüt haline gelin.

Yalın Üretim ve
Üretimde Değişim Yolculuğu
Son yıllarda hızla artan rekabet ve pandemi nedeni

ile tıbbi cihazlara olan talebin çoğalması firmamızda
da değişim rüzgarlarının esmesinin habercisi
oldu. Firmaların ayakta kalabilmeleri bu rekabet
ortamında daha kaliteli ve daha ucuz üretmekten
geçiyor. Maliyetlerin aşağı çekilmesindeki en
önemli faktörlerden birisi üretim birim saatlerinin
düşürülmesi ve özellikle israfları ortadan kaldırarak
müşterinin para ödediği değer katan süreçleri ortaya
çıkararak kalitesizliğin önüne geçmek.
Yıllar önce otomotiv sektöründeki rekabet ile ortaya
çıkan ve beyaz eşya vb. sektörler ile devam eden “Yalın
Üretim” düşünce tarzı günümüzde tüm şirketlerin ilgi
odağı haline gelmiş durumda. Biz de Nüve olarak
artan rekabet ortamında yerimizi korumak, daha
rekabet edebilir cihazlar üretmek ve artan cihaz
taleplerini daha hızlı karşılayabilmek için 2021 yılının
ilk çeyreğinde başladığımız değişim yolculuğuna
devam ediyoruz. Doğal olarak bu yolculuğun kolay
olmayacağını tahmin edebiliyorduk. 50 yılı aşkın
sürede oluşan kültürü değiştirmek hiç kolay olmadı.
Bu değişimi gerçekleştirebilmek için birçok kaynaktan
yararlandık. Tabii ki Amerika’yı yeniden keşfetmeye
gerek yoktu. Yalın üretim düşüncesini tüm dünyaya
tanıtan Toyota Üretim Sistemi'nin izinden gitmek en
doğru yol olacaktı.
Jeffrey K. Liker “Toyota Tarzı” adlı kitabında Toyota
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Üretim Sistemi'nin arkasındaki kültürün 14 ilkesini şu
şekilde sıralıyor:
1.

İlke: Yönetim kararlarını kısa vadeli finansal
hedefler pahasına bile olsa, uzun vadeli bir
felsefeye dayandırın.

2.

İlke: Problemleri su yüzüne çıkartmak için
kesintisiz bir süreç akışı yaratın.

3.

İlke: Fazla üretimden kurtulmak için “Çekme”
sistemlerini kullanın.

4.

İlke: İş yükünü düzleştirin (Heijunka).

5.

İlke: Kaliteyi baştan sağlamak için problemleri
çözmek üzere durdurma kültürü geliştirin.

6.

İlke: Görevleri standartlaştırarak sürekli
iyileştirmenin ve çalışanların yetkilendirilmesinin
temelini oluşturun.

7.

İlke: Görsel kontrolü hiçbir problemin saklı
kalmayacağı şekilde kullanın.

8.

İlke: Sadece insanlarınıza ve sürece hizmet eden,
özenle test edilmiş teknolojiyi kullanın.

9.

İlke: İşi iyi anlayan, felsefeyi yaşayan ve
başkalarına öğreten liderler yetiştirin.

10. İlke: Şirketinizin felsefesini izleyen istisnai
insanlar ve ekipler yetiştirin.

Bu
ilkelerin
tamamını
bugünden
yarına
uygulayabilmek mümkün değil. Toyota bu ilkeleri,
on yıllar içerisinde ve Japon kültürüne uygun
olarak sürekli öğrenerek geliştirdi ve otomotiv
pazarında liderliğe yükseldi. Dünyada ve ülkemizde
maalesef birçok firma Toyota üretim sistemini
kopyalayarak başarıya ulaşabileceğini düşündü;
fakat yanıldılar. Maalesef başarısızlıkla sonuçlanan
birçok yalın dönüşüm uygulamaları mevcut. Kültür
farkından dolayı bu ilkeleri ülkemizde aynı şekilde
uygulamanın zorluğunun farkına vararak “Yalın
Üretim” düşüncesini Türk kültürüne uygun bir şekilde
geçiş sağlamada diğer danışmanlık firmalarından
ayrılan ERASYS (Uygulamacı Danışman) firması ile
birlikte çalışma kararı aldık. Aldığımız bu kararı hızlı
bir şekilde uygulamaya koyarak değişim sürecini
en az hasar ve kısa sürede gerçekleştirmek için
çalışmalarımıza başladık.

“Sözler ilham verebilir,
ancak sadece eylem
değişim yaratır.” -Simon Sinek

Uygulamacı Danışman firmamız ile yaptığımız
saha gözetimleri sonucunda değişime, masa
üstü cihazların montaj hattında başlamaya karar
verdik. Yığınlar halinde montaj işlemi yapmak
yerine, montaj aşamalarını belirli bir sıraya koyarak
kesintisiz akış sağlayan bir montaj hattı kuruldu.
Böylelikle montaj işlemleri standart hale getirilerek
ortaya çıkan problemlerin anında çözümlenmesi
sağlandı ve verimli bir çalışma ortamı ortaya çıkarıldı.
Kesintisiz akış sağlayan bir hattın kurulması, “Muda”
olarak bilinen israfların gün yüzüne çıkmasında ve
önlenmesinde büyük yarar sağlıyor. Bu israfları şu
şekilde sıralayabiliriz:
•
Bekleme
•
Fazla operasyon
•
Üretim hataları
•
Fazla hareketler
•
Taşıma
•
Fazla stok
•
Fazla üretim
•
Çalışan fikrini almamak
•
Uyum eksikliği
Kurulan hat ile birlikte montaj operatörlerinin sürekli
olarak yaşadığı malzeme, el aleti vb. arama ile geçen
zaman israfı, bekleme, taşıma, fazla operasyon ve
fazla hareket israfları da gün yüzüne çıkartılarak
büyük ölçüde önlendi. Hattın kurulması sırasında
sürekli olarak operatörlerin de fikirlerine başvurarak
özellikle İSG ve ergonomi konularında yaşadıkları
problemlerin çözümüne odaklı hat içerisindeki
istasyonların tasarımları gerçekleştirildi.
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yüklenen cihazların solidworks composer dosyaları
ile birlikte ürün ağacı erişimleri ve patlatılmış montaj
resimleri ile bilgiye erişim hızlandırılmıştır. Çalışan
tüm operatörlerimize kullanıcı eğitimleri verilerek
üretimde dijitalleşme yolculuğu başlatılmış oldu.
Üretim bölümüne yerleştirilen endüstriyel yazıcılar
ile yarı mamul ve cihaz tanım etiketleri operatörler
tarafından oluşturularak izlenebilirliği sağlamada
büyük katkı sağlamıştır. Hâlihazırda her bir iş emri
için oluşturulan üretim dosyalarının dijital ortama
taşınma süreci devam etmektedir. Süreç sonunda
tüm operatörlerimiz “El Terminalleri” aracılığı ile
üretim dosyalarını artık dijital ortamda oluşturmaya
başlayarak zaman ve kâğıt israfını önlemiş olacağız.
“Ölçemediğiniz bir süreci iyileştiremezsiniz”
Üretim sürecinin dijital ortama taşınması ile birlikte
sahadan veri toplamak daha kolay ve hızlı hale
gelerek iyileştirme noktalarının belirlenmesinde
büyük katkı sağlayacaktır. Bu sayede sürekli
iyileştirme felsefesini daha etkin bir şekilde şirket
kültürü olarak benimsenmesi sağlanacaktır.

Her sabah yapılan hat başı toplantıları ile bir önceki
gün yaşanan problemler, ilgili birimlerin (Üretim,
AR-GE, Kalite, Satın Alma) katılımı sayesinde çözüme
kavuşturularak
tekrarlanması
önlenmektedir.
Hattın devreye alınması ve sıkı takibi neticesinde
üretim süreleri ve teslimat zamanlarında önemli
düşüşler sağlanmıştır. Hâlihazırda “AY” ismini
verdiğimiz mevcut hattın iyileştirme çalışmaları
devam etmektedir. Ay Hattı’nın kurulması ve işleyişi
sırasında öğrendiklerimizi diğer üretim birimlerine
de aktarma çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle
2022 yılı içerisinde zemin üstü olarak adlandırdığımız
diğer ürün gruplarının montaj hattı çalışmalarına da
başlamış olup “YILDIZ” adını verdiğimiz hattımızı da
en kısa sürede devreye almayı hedefliyoruz.
Yalın dönüşüm çalışmaları paralelinde üretim
hattında dijitalleşme çalışmalarımız da hız kazandı.
Öncelikle üretim hattına yerleştirdiğimiz endüstriyel
bilgisayarlar ile operatörlerin ilgili ürün güncel teknik
resimlerine ulaşımını sağlamış olduk. Böylelikle üretim
bölümünde dosyalar halinde saklanan ve revizyon
takibinin zor gerçekleştirildiği basılı teknik resimlerin
dijital ortama taşınması ile ilgili doğru teknik
resimlere ulaşım kolaylaştı. Endüstriyel bilgisayarlara
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Nüve’de değişimin ilk öncüleri olarak üretim
bölümünde çalışan herkes aynı hedef etrafında
birliktelik göstermektedir. Aramıza yeni katılan
arkadaşlarımızın farklı bakış açıları ile senelerdir
aramızda olan arkadaşlarımızın tecrübeleri güzel
bir sinerji oluşturarak değişimin daha hızlı ve kolay
olmasını sağladı. Tabii ki üst yönetimin koşulsuz
desteği ve diğer bölümlerin katkıları ile değişim
yolculuğumuz emin adımlarla devam ediyor ve
edecek.
Son olarak yazımın başında belirttiğim Toyota Üretim
Sistemi'nin 14 ilkesini tam anlamı ile uygulamak
gerçekten çok zor. Ama işe birinci ilkeyi benimseyerek
başlamak diğer ilkelerin uygulanmasını daha da
kolaylaştıracağı kanısındayım.
“Başarının en önemli etmenleri sabır, kısa
vadeli sonuçlardan çok uzun vadeli hedeflere
odaklanmak, insana, ürüne ve işletmeye
yatırım yapmak ve kaliteye ödünsüz bir bağlılık
göstermektir.”
*Robert B. McCurry, Toyota Motor Satış Eski Başkan Yrd.

Uğur Ercan

Üretim Müdürü

FOTOĞRAF ÇEKMEK
ANI YAKALAMAK VE ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEKTİR

Hoi An, Vietnam, 2015

Joseph Nicéphore Niépce’nin Fransa’nın Saône-et-Loire,
Bourgogne bölgesinde bulunan evinin penceresinden
gördüğü manzarayı sekiz saat pozlamayla çektiği
dünyanın ilk fotoğrafı üzerinden neredeyse 200 yıl geçti.
O günden günümüze taşınabilir siyah beyaz film rulolu
fotoğraf makinaları, renkli rulolar için fotoğraf makinaları
ve sonunda dijital fotoğraf makinaları geliştirildi ve
fotoğraf çekmek herkes için daha kolay ve pratik hale
geldi. Bugün ise akıllı cep telefonu olan herkes aslında
amatör fotoğrafçı oldu ya da ‘’resim çeker’’ hale geldi.
Fotoğrafçılık, kamera, lens ve ışık kullanarak, gözle
görebildiğimiz cisim ve şekilleri, film ya da dijital ortam
üzerine kaydederek görüntü oluşturma işidir. İşlevsel
uygulamaları nedeniyle bir zanaat olduğu gibi, estetik
yönüyle bir sanat olarak kabul edilir. Fotoğrafçılık; sokak,
doğa, belgesel, mimari, portre, reklam, moda ve sanatsal
fotoğrafçılık gibi birçok alt grupta değerlendirilmektedir.
Fotoğraf çekmek aslında anı yakalamak ve
ölümsüzleştirmektir. Eddie Adams'ın, Güney Vietnamlı
General Nguyen Ngoc Loan'ın bir Vietkonglu subayı
başından vurduğu anda yakaladığı fotoğraf, Sam Shaw’ın
çektiği Marilyn Monroe’un uçuşan etekli fotoğrafı ve
Alberto Korda’nın çektiği devrimci Che Guevara'nın ünlü
fotoğrafı desem bu fotoğraflardan en az biri mutlaka bir
çoğunuzun gözünde canlanmıştır.
N haber
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Lima Katedrali, Peru, 2013

Hobİ

Wuppertal, Almanya, 2019

Eğer bir stüdyoda ya da kapalı ortamda fotoğraf çekmiyorsanız,
aynı fotoğrafı çekmek neredeyse imkânsız. Bence fotoğrafçılığı
güzel yapan da bu aslında. Bir anı görüntülüyorsunuz ve
ölümsüzleştiriyorsunuz ve o an bir daha hiç yaşanmıyor.
Medica fuarı nedeniyle son sekiz senedir hemen hemen hep aynı
tarihte gittiğim Wuppertal’da* fotoğrafladığım dünyanın en eski
asılı demiryolu sistemi ‘’schwebebahn’’ anı yakalamaya güzel
bir örnek. Aynı noktadan bir daha aynı fotoğrafı çekemedim.
Çünkü bir fotoğrafı etkileyen en önemli faktörlerden olan ışık ve
hava durumu bir daha asla aynı olmadı. Zanzibar’da* çektiğim
su birikintisinden atlayan çıplak ayaklı çocuk fotoğrafı da anı
yakalamaya yine güzel bir örnek.

Her ne kadar cep telefonu ile fotoğraf çekmek daha kolay
olsa da fotoğraf makinasına alışmış biri olarak ilk tercihim her
zaman fotoğraf makinası. En önemlisi fotoğraf makinası farklı
tekniklerde (zoom-out, uzun pozlama, ters ışık vb.) fotoğraf
çekme imkânı sunuyor. Daha doğal fotoğraflar çekebilmek
için çoğunlukla ana ayarları elle yapmayı tercih ediyorum.
Makinamım otomatik modu ise sokak fotoğrafçılığında çok işe
yarıyor...

Kendimi belli bir alanda sınırlandırmak yerine
farklı alanlarda fotoğraf çekmeyi seviyorum. Farklı
kompozisyonlar yaratmak için Instagram’ın çok
fazla faydası oldu. Değişik fotoğraflar görmek, bakış
açınızın gelişmesine faydalı oluyor.
Amatör bir fotoğrafçı olarak, seyahatlerim sırasında
sadece fotoğraf çekmek için zamanımı ayarlamaya
çalışıyorum. İnsan sadece fotoğraf çekmek için
zaman ayırdığında, göz fotoğraf çekecek anları
aramaya daha fazla odaklanıyor. Her hobide olduğu
gibi amatör fotoğrafçılık için de emek ve zaman
harcamak gerekiyor.

Burada en çok sevdiğim fotoğraflardan birkaçını
paylaşıyorum. Daha fazla fotoğrafımı Instagram
sayfamda (sertan_inc) görebilirsiniz.
Güzel bir fotoğraf için mutlaka bir fotoğraf makinanız
olmasına gerek yok. Elinizdeki akıllı telefonla da
çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Yeter ki resim
çekmeye değil fotoğraf çekmeye odaklanın.

Sertan İnce

İhracat Müdürü

Gelişen yazılımlar sayesinde artık fotoğraf üzerinde
düzenlemeler yapmak çok kolaylaştı. Bu konuda
biraz tutucuyum. Basit ayarlamalar haricinde
fotoğraflarımda düzenleme yapmayı tercih
etmiyorum.

Çok seyahat eden biri olarak fotoğraf çekmeye nispeten geç
başladım. Film rulolu ilk fotoğraf makinamla daha çok aile ve
tatil fotoğrafları çekiyordum. İlk dijital fotoğraf makinamı 2002
yılında Çin seyahatimde almıştım ve sadece 3,2 mega pikseldi.
2012 yılında Nüve ürünlerinin fotoğraflarını çeken Fikret Çiftçi
Bey’in teşviki ile Ka Atölye’de kurs almaya karar verdim ancak
DSRL makinalar sürekli taşımak için fazla büyük ve ağırdı. Bu
sorunu o yıl yeni piyasa çıkan Olympus E-PM1 aynasız fotoğraf
makinası çözdü. Aynasız fotoğraf makinaları süreç içinde daha
da gelişti ve 2018 yılından beri Canon M5 kullanıyorum.
N haber

Medipol Üniversitesi, İstanbul, 2018

Zanzibar, Tanzanya, 2019

Genelde fotoğrafları orijinal halinde renkli olarak
tercih etsem de bazı fotoğraflar, özellikle insan
ve tarihi yapı fotoğrafları, siyah beyaz olduğunda
fotoğrafa bakanlar renklere odaklanmak yerine insan
ve ya yapıdaki detaylara odaklanabiliyor.

28
Plaza Mayor, Lima Peru, 2013

Machu Picchu, Peru

RÖPORTAJ

Düzce Üniversitesi’nde

Geleneksel Tıp Uygulamaları

Modern Tıbbın İlkelerine Göre Yürütülüyor
doğru gelindi. Beş yılı tamamladık. Şu anda bu proje
kapsamında Türkiye’nin en iyi ve en işlevsel geleneksel
ve tamamlayıcı tıp merkezi kuruldu ve çalışır hale
getirildi.

Nüve: Bu proje için ne kadar süre hedeflenmişti?
Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: YÖK projeler için süreyi

5 yıl olarak hedeflemişti ve şu anda 5 yıl bitti. Düzce
Üniversitesi’nde bu proje tamamlandı ve hedeflenen
seviyede amacına ulaştı. Projenin tamamlanmasıyla
YÖK’ün verdiği AR-GE desteği bitti, merkezimiz normal
işleyiş sürecine devam ediyor.

Nüve: Proje sizce başarılı oldu mu?
Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: Başvuru yapan üniversiteler

arasında seçilen ilk 5 üniversiteden biriydik. Program
başarılı oldu. Bu bir pilot uygulamaydı. Daha sonra
program iki yıl takip edildi. Başarılı olunca 5 üniversite
daha eklendi. Şu an 15 üniversite bu proje kapsamında
çalışıyor. Düzce Üniversitesi geleneksel tıp alanında
şu anda Türkiye’nin en iyi üniversitesi. Türkiye’nin
geleneksel tıp alanındaki bütün preklinik, klinik
araştırma ihtiyaçlarını karşılayabilecek merkezi burada
kurduk.

Nüve: Bu merkezin kuruluşu “Üniversitelerde

bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve
ihtisaslaşması” adı altında bir proje ile ilgili. Bu
konuda bilgi verir misiniz?

Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: Yüksek Öğrenim Kurulu
(YÖK) 5-6 yıl önce üniversitelerin bölgesel kalkınmaya
destek olması adına özellikle yeni kurulmuş
üniversitelerin belli bir alanda ihtisaslaşması için bir
program başlattı. Bu ilk beş üniversiteden biri de Düzce
Üniversitesi’ydi. Düzce Üniversitesi’ne sağlık ve çevre
konusunda ihtisaslaşma alanı seçildi. Üniversitemiz
yönetici ve akademisyenleri geleneksel ve tamamlayıcı
tıp alanındaki tıbbi bitki ve ara ürünlerin üretimiyle
bölgesel kalkınmaya, vatandaşın kalkınmasına destek
olmayı hedefledi. Aynı zamanda iyi bir geleneksel
tıp merkezi kurarak hem merdiven altı olarak yapılan
uygulamaları bilimsel olarak yapmayı, hem de bu
uygulamalardan modern tıbba entegrasyona uygun
alanların kanıta dayalı olarak ispatını sağlamayı da
hedefledi. Bu amaçla yapılan çalışmalarda artık sona
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bu çok kısa bir tarihtir. Henüz insanların bütün
ihtiyaçları için modern tıp çözümleri üretilebilmiş
değildir. Çözümü yetersiz ve tedavisi bilinmeyen
hastalıklar
bulunmaktadır.
Böyle
durumlarda
insanoğlu biraz da fıtri ihtiyacı gereği bulduğu çareye
sarılmaktadır. Bu durum, beraberinde bilinçsiz ellerde
suistimali getirirken bilinçli yapıldığında fırsatları
da doğurmaktadır. Yani konuyla ilgili avantajlar ve
dezavantajlar bulunmaktadır.
Geleneksel tıp, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına
göre; nedensel olarak izahı yapılsın ya da yapılamasın,
insanların geçmişten beri kullandıkları tıbbi tekniklere
denilir. Burada yaptığımız şey eskiden elde edilmiş
tecrübelerin ve bilgilerin yeni bilgilerle harmanlanarak
mümkünse kanıtlanması. Kanıta dayalı kullanım, aklın
bize önerdiği şeydir aslında. Biz bu merkezi bu amaçla
kurduk.

tarafın talebidir. Şöyle açıklarsam belki daha anlaşılır
olur. İnsanlar bazen tıbbi ihtiyaç olmayan bazı amaçlar
için de tıbbi işlemler yaptırabiliyor. Örneğin; botoks
uygulaması. Vatandaş daha genç görünmek için bunu
istiyor. Ama bu hasta için tıbbi olarak zorunluluk
değil. Burada bir tıbbi ilaç uygulaması hatta zehir
uygulaması yapılıyor ve bu tıbbi bir uygulama olarak
yapılıyor. Verdiğimiz örnekteki gibi kişinin talebi uygun
olduğunda, bunu usule uygun olarak ve hastaya zarar
vermeden uyguluyor ve ihtiyacını gideriyoruz.

Nüve: Bu merkezde yaptığınız uygulamalar neler?
Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: Biz bu merkezi kurarken

özellikle merdiven altı uygulamaları engellemeyi,
insanlara zarar vermeden bu hizmetleri yapmayı ve
bu işin ar-gesini yapmayı hedefledik. Bu nedenle,
burada sadece uygulama hizmetleri verilmiyor. Burada
preklinik ve klinik araştırma hizmetleri de veriliyor. Alt
katımızı preklinik ar-ge, üst katı da klinik araştırma
merkezi olarak kurduk. Klinik araştırma merkezinde,
yönetmeliklere uygun olarak insan araştırmaları
yapılıyor. Preklinik merkezinde ise klinik öncesi
moleküler düzeyde hücre kültürlerinde çalışmalar
yapılıyor.

Nüve: Çalışmalarınızı mümkün olduğunca kanıta

Farmakolog (İlaç Bilimi Uzmanı), Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı.
Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, İstanbul Üniversitesi İstanbul
Tıp Fakültesi’nden (Çapa Tıp) 1998 yılında mezun oldu.
Mecburi hizmet sonrası Pamukkale Üniversitesi Tıp
Fakültesi Tıbbi ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı’nda
uzmanlık eğitimine başladı ve uzmanlık eğitimini
2006 yılında tamamladı. Uzman hekim olarak mecburi
hizmetini Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde, askerlik görevini ise GATA Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı.
2010 yılında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi
Farmakoloji Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak
göreve başladı. Aynı bölümde 2014 yılında doçent ve
2020 yılında profesör unvanını aldı. Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde ilaçla ilgili konularda Ar- Ge, araştırma,
preklinik ve klinik araştırmalar ve öğrencilere tıbbi
farmakoloji dersinin anlatımı ile ilgili görev alıyor.
2017 yılından beri Düzce Üniversitesi Geleneksel
ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nin müdürlük görevini yapıyor.

dayalı olarak yaptığınızı söylediniz. Kanıtlamak
mümkün olmadığı zaman ne yapıyorsunuz?

Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: Muhtemeldir ki insanoğlu

Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: Geleneksel tıbbın modern

ilk var olduğu andan itibaren sağlık ihtiyacı olmuştur
ve bir şekilde bu ihtiyacını karşılamıştır. Eski tarihlerden
kalma kanıtlar bize insanların çevresindeki nesneleri
tıbbi amaçla kullandığını göstermektedir. Özellikle
tıbbi bitkilerden çok faydalanılmıştır. Örneğin afyondan
elde edilen morfinin ağrı kesici, hafif anestezi olarak
kullanımına dair 4000 yıllık kanıtlar bulunmaktadır. Yine
ilk profesyonel ilaç olan aspirinin etken maddesi söğüt
kabuğudur. Söğüt kabuğunun ateş düşürücü ve ağrı
kesici olarak kullanıldığına dair binlerce yıllık kanıtlar
bulunmaktadır. Bu bize şunu gösteriyor; insanoğlunun
çok eski çağlardan beri tıbbi ihtiyaçları olmuş ve bunu
bir şekilde gidermiştir. Modern tıp tarihi ise çok eski
değildir. Kesin bir tarih veremesek de yaklaşık 100 –
150 yıllık bir modern tıp tarihi bulunmaktadır. Modern
tıp bilimi kanıta dayalıdır ve oldukça başarılıdır. Fakat
binlerce yıllık bir tıp tarihini düşündüğümüz zaman

Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: Burada önemli olan, karşı

Bizim buradaki görevimiz, yanlış ve suiistimal
uygulamaları ayıklayıp doğru uygulamaları insanların
faydalanacağı bir şekile getirebilmektir. Merkezimizde
hekimler tarafından Sağlık Bakanlığı’nın uygun
gördüğü şekilde akla, mantığa ve bilime uygun olarak
tıbbi hizmetler veriliyor. Yaptığımız uygulamalarla
ilgili ar-ge çalışmalarını mutlaka yapıyoruz. Türkiye’de
geleneksel tıp alanında aktif bilimsel üç dergi var. Birisini
bizim merkezimiz çıkarıyor. Bizim dergimiz, uluslararası
hakemli bir dergi olan Uluslararası Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp Araştırmaları Dergisi (International
Journal Of Traditional and Complementary Medicine
Research). Biz geleneksel tıbbı modern tıbbın ilkelerine
uygun olarak yürütmek için gayret ediyoruz.

nedir?

Nüve: Geleneksel tamamlayıcı tıp
Hayatımızdaki önemi ve gerekliliği nedir?

Nüve: Peki kanıtlayamadığınız bir şeyi uygularken
zarar verip vermediğini nasıl anlıyorsunuz? Biraz
daha açabilir misiniz konuyu?

tıptan farklı olan yönü; kanıtlanmamış olan yöntemlerin
de kullanıyor olması. Bu dünyada da böyle. Dünya
Sağlık Örgütü de bunu kabul etmiş durumda. Tıbbın
genel ilkesi, önce zarar vermemek üzerine kuruludur.
Biz önce hastaya zarar vermemek için gayret ederiz.
Sonra da uygulamanın faydası olacak mı diye bu
çalışmaları yaparız. Elbette kanıt varsa bu en güzeldir.
Kanıt yoksa da bunlar belli ilkelerle kullanılabilir. Çünkü
insanı kandırmadan, hastaya zarar vermeden hastanın
talep ettiği bir hizmeti vermek önemli. Örneğin hasta
sülük tedavisi olmak istiyor ve biz bunu bilimsel olarak
yapmazsak, merdiven altı tabir ettiğimiz yerlerde
yaptıracak ve orada da suiistimal durumu söz konusu
olacak. Hasta belki zarar görecek ve nitekim bunun
örnekleri var. Biz, eğer tedavi onun için zararlıysa kişiye
bunu izah ediyoruz. Kişinin başka bir hastalığı varsa
önce onu tedavi ediyoruz.

Prof. Dr. Ertuğrul Kaya kimdir?
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RÖPORTAJ
DNA/RNA ve protein miktarları üzerindeki etkileri
araştırılıyor. Mikrobiyoloji laboratuvarında; ürünlerin
kontaminasyonu, mikrobiyolojik üreme var mı yok mu,
raf ömrü tespitleri yapılıyor ve ayrıca anti viral etkileri
araştırılıyor.
Ekstrasyon laboratuvarında, tıbbi amaçlı üretilmiş
ürünlerin (bitkilerin) ekstraksiyon teknikleri ile ilgili
araştırmalar yapılarak en iyi ekstraksiyon yöntemi
geliştiriliyor. Analiz laboratuvarında ise bu ürünlerin
içerik analizlerine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Nüve: Nüve ile nasıl tanıştınız öğrenebilir miyiz?

Bu kapsamda baktığımızda, aslında dağdan, tarladan
bitkiyi toplayıp ilaç yapabilecek potansiyeli oluşturduk.
Profesyonel bir ilacı yapabilecek bir yapıya kavuştuk.
Örnek vereyim size; bir kişi bir bitkinin tansiyon
hastalığına iyi geldiğini tecrübe etmişse ve bu bilgi o
bölgede biliniyorsa, biz o bitkiyi alıp ekstraksiyonunu
yapıp içindeki maddeleri tanımlayıp, dozlarını ve yetki
mekanizmasını belirleyip gerek tıbbi bir ürün gerekse
geleneksel tıbbi ürün olarak profesyonel bir şekle
dönüştürebilecek tüm alt yapıya sahibiz. Bu çok önemli
bir ihtiyaçtı ülkemizde.

Nüve:

Peki burada hangi
uygulamalarını yapıyorsunuz?

geleneksel

tıp

Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: Branşımın tıbbi farmakoloji
olması nedeniyle uzun yıllardır laboratuvarlardayım.
Farmokoloji laboratuvar alanında daha çok hizmet
veren bir branştır. Laboratuvar branşında olduğumuz
için her zaman uygun fiyatlı, işimizi uygun bir şekilde
görecek ürünlerin arayışı içinde oluruz. Bu aşamada
Nüve’den haberim vardı. Bu merkezden önce de
çalıştığım laboratuvarlarda Nüve ürünlerini hep
kullandım. Türkiye’de laboratuvarda çalışıp da Nüve’yi
bilmeyen, tanımayan pek olmaz. Nüve’nin hizmet ağı
çok yaygın. Benim bir laboratuvar geçmişim olduğu
için bizim tanışıklığımız öncesinden. Bundan 15 – 20
sene evvel asistanlığımı yaptığım Denizli’de de Nüve
ürünleri vardı. Kısacası, Nüve’nin ürünleri ile neredeyse
her yerde karşılaşıyorsunuz.
Nüve: Merkezinizde bulunan laboratuvarlarda
hangi Nüve ürünleri var?

Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: Bizde Nüve’nin epey cihazı
var. Herhâlde Nüve’nin tüm cihazlarını aldık. MN 120
Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini, DF 590 -86°C Derin
Dondurucumuz var. Hücre kültürü laboratuvarında iki
tane EC 160 Karbondioksit İnkübatörü var. Çok eskiden

kalma ama halen kullandığımız CN 090 Santrifüj ve
NF 1200R Soğutmalı Santrifüj mevcut. Sterilizasyon
işlemlerinde kullandığımız birkaç tane otoklav var.
NC 90M bunlardan biri. Bunların dışında iki tane KD
400 Kurutma Dolabı, ES 120 ve ES 252 Soğutmalı
İnkübatörler ve TK 120 Test Kabini cihazlarımız mevcut.

Nüve: Ürünlerimizden memnun musunuz?
Prof. Dr. Ertuğrul Kaya:

Ben Nüve’den çok
memnunum. Biz bir laboratuvar cihazını alırken belli
kriterleri bekleriz. Öncelikle cihazın sorunsuz bir şekilde
uzun yıllar bizim işimizi görmesi gereklidir. Fiyatının
uygun olması aynı zamanda arıza durumlarında
ve yedek parça ihtiyaçlarında servis hizmetlerinin
iyi olması önemli. Nüve bunların hepsini karşılıyor.
Nüve’nin cihazları açıkçası çok uzun ömürlü. 30 yıldır
kullanılan cihazları var. Çok fazla arıza çıkarmaması ise
bizim açımızdan bir avantaj.

Nüve:

Teknik
buluyorsunuz?

servis

hizmetimizi

nasıl

Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: Teknik servis hizmeti
konusunda da şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Her
ihtiyaç duyduğumuzda teknik servisi hep yanımızda
bulduk. Bizim için çok büyük bir lüks bu. Çünkü genelde
servis durumlarında sıkıntılar olur. Çalışmalarımız durur.
Ama bizim öyle bir sıkıntımız olmadı. Eskiden beri
burada (Düzce’de) bayiniz yokken bile aynı gün ya da
ertesi gün servis için geldiler. Yabancı markalarda hep
servis sorunu yaşıyoruz. Servis ağı olmadığı için hizmet
alamıyoruz. Bu nedenle servisin sürdürülebilirliği çok
önemli. Bu konuda gerçekten şanslıyız ve Nüve’den
memnunuz. Ürünler de görevini sorunsuz yerine
getiriyor. Fiyatlar da gayet uygun. İhale mevzuatı gereği
yerli ve ekonomik ürünü tercih etmek zaten mantıklı.
Nüve ürünleri bizim bütün kriterlerimizi karşılıyor.

Nüve: Hızlı, kaliteli ve sürdürülebilir servis hizmeti,

Nüve’nin üretime başladığı ilk zamanlardan beri
olmazsa olmaz politikasıdır.

Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: Sürdürülebilir büyümenin

gerekliliği budur bence. Çok iyi reklam yapabilirsiniz,
çok iyi satış yapabilirsiniz ama servis hizmeti iyi değilse
bir süre sonra kimse ürününüzü almaz. Çünkü bu
sektör gelip geçici bir sektör değil. Bu ürünü alacak
kişiler sayılıdır. Ben buradan başka bir yere gitsem de
yine alıcı benim. Laboratuvar sorumlusu olanlar, bu işi
yapan kişilerdir. Bir kez onların gözünde kara listeye
girdiğinizde bu listeden çıkmak zordur. Başarılı olan
sadece servis ağı değil, Nüve ürünleri de işlevlerini tam
olarak yerine getiriyor. Bu o kadar önemli ki.

Nüve: Siz değerli bilim insanlarının Nüve’yi tercih
etmesi bizi onurlandırıyor. 106 ülkeye ihracat
yapan bir Türk firması olarak kendi ülkemizde
desteğinizi arkamızda hissetmek bize güç veriyor.
Peki bayimiz Yaman Tıp hakkında düşünceleriniz
nedir? Çalışmalarından memnun musunuz?
Prof. Dr. Ertuğrul Kaya:

Biz bayinizden çok
memnunuz. Rahatsız olduğumuzda da onu da açık bir
şekilde söylüyoruz. Ben ne zaman telefon etsem en geç
bir gün içinde geldiler ve sorunlarımız çözüldü. Cihazın
çalışması için gerekli elektrik hattı çekilecekse bile bize
yardımcı oluyorlar. Bu konuda özellikle Yunusemre
Bey’in gayreti çok fazla. Bir teknik servisten beklediğimiz
hizmetin fazlasını yapıyorlar. Sanki bizim hastanemizin
teknik servisiymiş gibi bir hizmet görüyoruz.

Nüve: Bize verdiğiniz değerli bilgiler ve ayırdığınız
zaman için çok teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: İnsanların bir kısmı tıbbi

ihtiyaçları için modern tıptan fayda görüyor fakat bir
kısmı da fayda göremiyor. Bu fayda göremeyenler bir
arayış içinde oluyor. Hastalarımızın bir kısmı bu nedenle
bize geliyor. Diğer bir kısmı daha sağlıklı yaşamak için
ve modern tıpta fayda görebileceği halde geleneksel
tıbba daha fazla ilgisi olduğu için geliyor. Merkezimizde
kupa tedavisi, sülük tedavisi, akupunktur, hipnoz
tedavisi, larva tedavisi, ozon tedavisi, mezoterapi,
apiterapi, müzik tedavisi ve fitoterapi verdiğimiz
poliklinik hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Nüve: Merkezinizde hangi laboratuvarlar var ve bu
laboratuvarlarda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: Hücre kültürü
laboratuvarında; ürünün güvenliği için sitotoksisite
çalışmaları, ürünlerin kansere karşı etkinlik
çalışmaları en çok yapılan uygulamalardır. Molekül
analiz laboratuvarında; bir ürünün ya da yöntemin
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Zonguldak Bölge Bayimiz Yaman Tıp Satış ve Teknik Servis Sorumlusu
Yunusemre Bay'a ve Nüve Pazarlama ve Satış Danışmanı Fatih
Yüksek'e N Haber'e yaptıkları katkıları için teşekkür ederiz.
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sanat&İnsan

Kariyerindeki geçişler nasıl oldu,
bu yolculuk nasıl şekillendi?

Kendi yöntemiyle hayata getirdiği
portreler

Sanat hayatının ilk yıllarından itibaren çoğunlukla yağlıboya
ve akrilik olmak üzere diğer boya çeşitleri, taş ve metal
heykeller, çeşitli baskı resim teknikleri ve video sanatında
eserler üretti. 2000’li yılların ilk yıllarında, tüm dünyada
olduğu gibi, Türkiye sanat ortamında da bir ‘kavramsal
sanat’ tartışması başladı. O dönemde kavramsal sanat,
her gün sayıları artan bienallerin de etkisiyle çoğu sanat
profesyoneli tarafından sanki sanatın olmazsa olmaz
bir biçimi gibi lanse edilmeye başlanmıştı. O dönem bu
yaklaşıma bir eleştiri olarak “Ready-ReMade” isimli projesini
gerçekleştirmeye başladı. Bu projede, kavramsal sanata
konu olan hazır nesnelere (ready made), sanatın klasik
yöntemlerini, boyama, yontma gibi teknikleri uygulayarak,
bu nesneleri sanat eserlerine dönüştürdü. Süreç içerisinde,
bu nesne ve objeler yerini daha çok atık malzemelere bıraktı.
O zamandan beri Sağdıç, her türlü kullanılmış objeyi ve atık
malzemeyi geri dönüşüm ve ileri dönüşüm prensibiyle
sanatın kendi dünyasında eser olarak yeniden var etmeye
çalışıyor.

Çalıştığı çoğu portre gerçekte olmayan, sanatçının hayal
dünyasının ürünleri. Gerçek kişilere ait portreler ise
çoğunlukla kurum veya kişilerle yaptığı iş birliği projelerine
ait çalışmalar. İş birliği projeleri, doğası gereği basında ve
sosyal medyada çok daha fazla yer aldığı için çoğunlukla
kişilere ait portreleri çalışıyormuş gibi görünse de durum
aslında tam tersi.

Denimle ile olan tutkulu ilişkisi

Deniz Sağdıç

Sürdürülebilir Eserlerin Yaratıcısı
Deniz Sağdıç Kimdir?
Mersin’de dünyaya gelen Deniz Sağdıç, oldukça kalabalık
ve neredeyse tüm üyeleri zanaatkar olan bir aile çevresinde
büyüdü. Daha çocukluk dönemlerinde babasının cam
atölyesinde vitraylar yapmaya başladı. Dekoratif cam
tasarımı yapan amcasına desenler çizdi. Halasının terzi
atölyesinde eskimiş denim giysi parçalarından kadın
çantaları yaparak yazın sahil kenarında bunları satıp
harçlığını kazandı. İleride yaratıcı bir işle uğraşacağına daha
o dönemlerde karar vermişti. Liseyi bitirdikten sonra Güzel
Sanatlar Resim Bölümü’ne yetenek sınavıyla kabul edildi.
Üniversitenin ilk yılının sonunda kendi atölyesini kurdu.
Hem resim satarak hem de resim dersleri vererek daha o
dönemde kendi geçimini sağlamaya başladı.

N haber

34

Güzel sanatlar eğitiminden fakülte birincisi olarak mezun
oldu. Kendi okulu dahil birkaç üniversiteden öğretim
görevlisi olması için teklif aldı. Ama “Gerçek bir sanatçı
olmak istiyorsam ülkenin sanat başkentine, İstanbul’a
gitmem gerekiyor.” düşüncesi ile akademik kariyeri bir
kenara bırakarak ve atölyesini kapatarak o zamanlar çok
iyi bilmediği bir şehir olan İstanbul’a taşındı. Sanatının
ilk yıllarından başlayarak, uzun süre, kadının toplumdaki
yerini mesele edinen çalışmaların içinde bulundu. Resim
alanındaki yüksek lisansını da kadın imgesinin medyadaki
yerini araştıran teziyle tamamladı. Deniz Sağdıç, yaşamını ve
çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Hazır nesnelere müdahale ederek onları sanatın dünyasında
birer eser olarak dönüştürmeyi amaçlayan projesinin bir
sürecinde, o günlerde üzerinde çalıştığı esere gardırobunda
duran oldukça eskimiş denim giysileri de eklemeyi düşünen
Sağdıç, bir malzeme olarak denimle çalışmaya başladıkça
onun sunduğu neredeyse sınırsız imkanları keşfetmeye
başladı.
“Denim öyle bir malzeme ki, onu tıpkı bir mermer veya
ahşap parçası gibi kazıyabilirsiniz. Kazıdıkça denim size yeni
katmanlar ve sonsuz sayıda renk tonları sunmaya başlar.
Üstelik bunu yaparken mermer ve ahşapta olduğu gibi
kırılmasından korkmazsınız. Denim sadece görsel bakımdan
değil sağladığı farklı imkanlar bakımından da bir sanatçının
çalışmaktan heyecan duyacağı bir malzeme” diyor Sağdıç.
Denimden yapılmış eserlere insanların dokunmak ve onu
hissetmek istediklerini, çünkü denimi yakından tanıdıklarını,
onunla yapılmış bir sanat eserini kendilerinden bir parça gibi
gördüklerini söylüyor.
Eserlerini sadece sergilemekle yetinmeyip, her sergi projesine
paralel kamuya açık workshop etkinlikleri düzenleyerek
katılımcıların denim vb. malzemeler ile yapılmış eserlere
sadece dokunmakla kalmayıp, aynı zamanda kendilerinin
de yaparak eserlerin hayata geliş sürecinin önemli bir parçası
haline geldikleri bir deneyim yaşamalarını sağlıyor.

Sanatçı, çalışmasında konu edindiği duygu ve düşünceyi
çok daha etkili yansıtabilmek için insan yüzlerini kendisi
kurguluyor ve ortaya çıkarıyor. İletişim teknolojileri sayesinde
görselleşmiş bir dünyada yaşıyor olmamız sayesinde sosyal
medya aracılığıyla sıradan insanların, duygu ve ifadeyi son
derece etkili yansıtan portreleri, sanatçının etkilendiği,
ilham aldığı kaynaklar.

Gezİ
eserine dönüştürerek insanları şaşırtmaktan son derece
keyif aldığını belirtiyor.

Sanat insanın ta kendisidir…
Ortaya çıkan atıklarla nasıl başa çıkılacağı halen büyük bir
sorunken böylesine problemli bir alanda sanatın dili ile
konuşmayı tercih eden Deniz Sağdıç, birisinin giydiği bir jean
üretilirken çıkan kumaş artığını, bir başkasının duvarındaki
portrede, resmin bir parçası yapıyor.

Bir eserin ortaya çıkma süreci
Çalıştığı eserdeki konuyu anlatmaya uygun ve yüz
ifadesiyle duyguyu verebilen bir portreyi önce kendisi bir
eskiz gibi çalışan Sağdıç, bu eskizi bilgisayara yükleyerek
çeşitli programlar aracılığıyla yeniden şekillendiriyor; renk,
ışık ve gölgeler ile amaçladığı ifadeyi yansıtana kadar
müdahalelerde bulunuyor. Nihai görünüşü kazandığında
bu portreyi baz alarak eserin yapımına başlıyor.
Kullandığı malzemeler, objeler, çeşitli eşyalar ve atıklar
olduğu için her bir eser zorlu ve emek dolu uzun saatlerin
ürünü. Bir eseri tamamlamak günler ve haftalar alırken
o malzemeyi nasıl şekillendireceği, onu nasıl çalışılabilir
hale getireceği üzerine deneme ve çalışmaları en az eserin
üretimi kadar zaman isteyen hazırlıklar. Bir çalışmayı
bitirmeden diğerine başlamayan sanatçı, konu her seferinde
farklı ve yeni bir malzeme olunca kimi süreçlerde o çalışmaya
biraz yabancılaşmak, dışarıdan bakabilmek adına başka
bir çalışmaya geçerek bir demlenme süresi oluşturmaya
çalıştığını belirtiyor.

Sanat ve sürdürülebilirlik
arasındaki malzemeye getirdiği
yeni bakış açısı
Geri dönüşüm ve ileri dönüşüm ile ilgili genel algının
sadece belirli ürünlerle ya da ürünlerin sadece belirli
kısımlarıyla sınırlı olduğu düşüncesini yıkmak için yola çıkan
sanatçı, izleyenlerin ‘’tüketim’’ kavramı hakkında yeniden
düşünebilmelerini sağlamaya, sınırları zorlamaya çalışıyor.
Sanatçı, çöpe atılmış bir nesnenin ya da herhangi bir atık
malzemenin kendi ellerinde bir sanat eserine dönüşmesi
için hiçbir sınırın olmadığını söylüyor. Bu nedenle örneğin
bir tekstil ürününün sadece kumaş kısımlarının değil,
düğme, fermuar gibi parçaları da dahil olmak üzere her bir
parçasının değerlendirilebileceğini göstermeyi amaçlıyor.
Bunun kendisi için zorlu olmasına karşın son derece
heyecan verici bir meydan okuma olduğunu da ekliyor. Her
seferinde yeni bir eserde mümkün olamayacağı düşünülen
bir malzemeyi tahmin edilemeyecek bir biçimde sanat
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Tüketildiği düşünülerek bir kenara terk edilmiş obje ve
nesneler ya da üretimler sırasında geriye kalan atıkları
sanatın dünyasında değerlendirmenin kendisi için çoklu
avantajları olduğunu belirten sanatçı, bu yöntemle insanlara
tüketim alışkanlıklarını yeniden sorgulatarak doğa dostu
davranış biçimleri benimsemelerine elinden geldiği kadar
katkıda bulunmayı amaçlıyor. Herkesin kullandığı, tükettiği
ve bu nedenle yakından tanıdığı malzemelerle çalışmalar
gerçekleştiren sanatçı, izleyiciyle sanat adına çok daha
samimi ve dolaysız bir ilişki biçimi ortaya koyuyor. Sanatın
birçok tekniği, özel beceri, deneyim ve yetenek gerektiriyor.
Örneğin köklü sanat yöntemlerinden biri olan çiniye
göz alıcılığını kazandıran en üst tabakasına ‘’sır’’ isminin
verilmesi, o katmanın içeriğini ve yapımını sadece sanatçının
biliyor olmasından ve bunun sanatçının sırrı olmasından
kaynaklanıyor.
Böyle sırların sanatçısına her ne kadar avantaj kazandırsa da
bir yanıyla izleyicinin sadece izlemekle yetineceğini, sanatın
çok daha geniş kitlelere yayılamadığı bir sanat ortamını
da oluşturduğunu belirtiyor. Oysa herkesin gördüğünde
ne olduğunu anladığı, yakından tanıdığı malzemelerle
gerçekleştirilen bir eserin, iletmek istediğini çok daha etkili
bir biçimde başardığına inanıyor. İnsan ile sanat arasında
sır olmasını istemeyen sanatçı, “Sanat, insanın ta kendisidir”
düşüncesinde.

Sanattaki bu tavrı günlük rutininde
de karşılık buluyor
Önceleri sokağa her çıktığında kucak dolusu obje ve atık
malzemeyle atölyesine dönen Sağdıç, artık birçok kurumla
iş birliği yapıyor. Bu kurumlar üretimlerinden geriye kalan
atıkları sanatçıya veriyorlar. Atölyesindeki atık malzeme
çeşitlerinin çoğunun geri dönüşüm tesislerinde bile
bulunmadığını düşünen Sağdıç, başkalarının çöplerini
toplayan birisi olarak evinden fazla bir çöp çıkmadığının
altını çiziyor. Pandemi sürecinin bizlere, temel yaşamsal
ihtiyaçlarımız dışında tükettiğimiz çoğu şeye aslında
ihtiyacımızın olmadığını hatırlattığını, bizi biz yapanın
tükettiklerimizden daha çok ürettiklerimiz ve bunları
birbirimizle paylaşmamız olduğunu belirtiyor.
Çalışmalarıyla sürdürülebilir düşüncenin sınırsızlığına
dikkat çekmeye çalışan Sağdıç, atık malzemelerle sanat
eserleri yapmasının, herkes tüketimlerinden arta kalanlarını
sanat ile değerlendirsin anlamına gelmediğini vurguluyor.
Yaptıklarının, insanlara yapabilecekleri konusunda sınırların
olmadığını göstermesini ve onlara ilham vermesini
amaçladığını belirtiyor.

Tarihten günümüze düşlenen
İstanbul’un boğazını süsleyen

Erguvan

R
engine doyulmayan, rengi yapay olan hiçbir şeyde
bulunmayan, adı bile konulamayan, pembe deseniz olmayan,
içinde mavilik var galiba diye fısıldanan, kendine has Erguvan.

Mayıs ortalarında çiçeklerini döktükten sonra kalp görünümlü
yapraklarıyla kasıma kadar yeşil kalan Erguvan ağacı,
İstanbul’da Boğaz’ı her bahar o kendine has rengine boyar.
Özellikle Bursa ve İstanbul’da çok rastlanan Erguvan Ağacı,
İstanbul Boğazı’nın vazgeçilmez süsüdür. Boğaz vapuru ile
Rumeli Hisarı’na doğru uzanırken güverteden seyrine doyum
olmayan ve yazı beraberinde getiren Erguvan. Boğaz hattı
boyunca ve korularda bolca karşılaşabileceğiniz muhteşem
renk. Beşiktaş’taki Abbas Ağa Parkı ya da Yıldız Parkı,
Erguvanlarla büyülenebileceğimiz güzellikte. Kuruçeşme
civarında bulunan Naciye Sultan Korusu, Bebek Kortel Korusu
ve tüm Aşiyan Mezarlığı bu güzellikle kaplı. Boğazın diğer
tarafında Kuzguncuk sırtları, Nakkaştepe, Kandilli civarında
Cemile Sultan Korusu, Otağtepe Mihrabat Korusu ve Hidiv
Kasrı erguvanlarla ve bu özel renkle dolu.

Kaynak: OGGUSTO, Zeynep Özar Berksü
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Gezİ

Adı, çiçeğinin o büyüleyici
renginden gelen Erguvan

Tarihte yeri
Erguvan tarihe tanıklık etmiş, gerçekten yaşlı bir ağaçtır. Rengi
Antik Mısır’da ve Roma’da soyluluk simgesidir, ancak Bizans’ın
öyküsü hep ağır basacaktır. Bizans İmparatorluğu’nda
erguvan hanedan rengiydi. Konstantinopolis’li ustaların,
ender bulunan dikenli deniz salyangozunu ezerek elde
ettikleri maddeyle boyanan giysileri yalnızca soylular
giyebilirdi. Halkın giymesi yasaktı. Erguvan rengine olan
düşkünlüğün nedeni büyük ihtimalle zor elde ediliyor
olmasındandır. Mor pelerinin tek sahibi olan imparatorların
erkek çocuklarının doğar doğmaz saraydaki erguvan renkli
odalardan birine alınması, başka hiçbir ağaca nasip olmayan
biçimde bir baş tacı ediliştir.

TDK sözlüğünde; “Baklagillerden, eflatunla kırmızı arası
renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı, deliboynuz (Cercis
siliquastrum)” olarak geçiyor. Etimoloji sözlüklerinde ise
Akadça’da mor rengi ifade eden “argamannu”, Farsça’da
“argavān”, Arapça’da “ercuvani” ve Türkçe’de “argavan” derken
günümüz Türkçe’sinde erguvan adını alıyor.
Bilimsel literatürde, 1753 yılında İsveçli botanikçi Carl
Linnaeus tarafından Latince “kabuk” (siliqua) ve Yunanca
“dokumacı mekiği” (kerkis) kelimesinden türetilmiş “Cercis
Siliquastrum” olarak isimlendirilen erguvan; İngilizcede
“Judas Tree” yani “Yahuda Ağacı” olarak geçmektedir ve
bu adı Yahuda’nın Hz. İsa’yı tutuklattıktan sonra Hristiyan
inanışına göre kendini astığı ağaçtan almaktadır. Lakin bu
isimlendirmenin, erguvanların sıkça yetiştiği Fransa’daki
“Judea” isimli tepelik bölgenin bir ağacı olan “Judea Ağacı”
(Arbre de Judee) tamlamasının yanlış bir türemesi sonucu
oluştuğu da söylenmektedir.

Doğu Roma İmparatorluğu, yani Bizans, İmparator
Konstantin tarafından MS 330’da kurulduğunda, kentin
surları tamamlanıp açılışı yapıldığında aylardan mayıs,
mevsimlerden “Erguvan Mevsimi”dir. Söylenceye göre
takvimler 11 Mayıs’ı göstermektedir.
Kaderin ne garip bir gelişimidir ki, 11 yüzyıl sonra yine
mayısta, şehri genç Osmanlı Sultanı İkinci Mehmed ele
geçirip yeni bir dünya imparatorluğu başlatacaktır.

İmparatorluk Moru
Yunanca, Porphyra; Latince, Purpura ve ayrıca imparatorluk
moru olarak da bilinen erguvan rengi, imparatorluk
kıyafetlerinde kullanılmak üzere çeşitli zorluklarla
elde ediliyordu. Bir tür kaya salyangozu olan bir deniz
kabuklusunun salgılarından elde edilen bu renk için
salyangozların önce soluk boşluklarında bulunan bezeleri
alınıyor ardından bu bezelerin içerdikleri beyazımsı salgı
üç gün boyunca tuza yatırıldıktan sonra on gün süreyle
kaynatılıyordu. Boyanacak olan kumaş, hâlâ renksiz halde
bulunan bu sıvıya batırılarak kurutulmak üzere güneşe
seriliyor ve güneş ışınlarının etkisiyle kumaş mor-pembe bir
renge dönüşüyordu. Kaynaklara göre bir kilo yünü boyamak
için (Ör. Bir Bizans imparatorunun giydiği tunika) yaklaşık
10.000 adet deniz kabuklusunun canlı olarak yakalanıp,
işlemden geçirilmesi gerekiyordu.
Erguvan hem tarih ve kültürde hem de Türk şiirinde önemli
bir semboldür. Erguvan rengi tarihte farklı kavramları ifade
etmek için kullanılırken aynı zamanda şair ve yazarlara
eserlerini yaratırken de ilham kaynağı olmuştur.

N haber

38

Erguvanlar, Osmanlı döneminde de çok sevilen ve bahçelerde
bulunmasına özen gösterilen ağaçlardı. Dalları yalnızca
mekanları güzelleştirmekle kalmaz, padişahın sofrasındaki
salataların üstünü de süslerdi.
17. yüzyılın Osmanlı dünyasını adım adım aktaran gezgin
Evliya Çelebi, seyahatnamesinde İstanbul’daki bir esnaf
geçidini anlatırken meşalecilerin çeşitli çiçeklerin yanı sıra
erguvan dalları taşıyışlarını betimler. Sultan Yıldırım Bayezit’in
damadı, Anadolu erenlerinden Emir Sultan’ın her yıl erguvan
mevsiminde Bursa’da müritleriyle buluşması vesilesiyle
14’üncü yüzyıldan itibaren düzenlenen erguvan şenlikleri
geleneği, 19’uncu yüzyıla kadar sürdürülmüştür. Evliya
Çelebi bu şenliklerden “Erguvan Cemiyeti” olarak övgüyle söz
eder, Erzurum’da da erguvanlar bulunduğunu söyler.

Türk Edebiyatında Erguvan
“... Neden yine kaynaştı havalar / Saadet mi getiriyor rüzgâr /
Dolarak erguvan atlaslara” diye seslenir Orhan Veli, Ave Maria
şiirinde. Evet, saadet, heyecan, sevinç, renk getirir erguvan
İstanbul’a ve toprağını sevdiği diğer tüm kentlere; baharı
getirir. Abdülhak Şinasi Hisar boşuna dememiş; “Her sene
yalıya dönünce baharın genç tenli, uzun boylu, mavimtrak
günlerine kavuşurduk. Hayat sanki yeniden doğar, ağaçlar
yeşillenir, beyaz ve pembe çiçekler ve erguvanlar da laâden
alevlerini açarken…”.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir’de sözünü ettiği, İstanbul
surlarının üstünde Manavkadı Camii’nin yıkık duvarları
arasından tek başına fırlamış olan, ona“ezeli bir ebedi arzunun,
daima yenileşen hayat akışının bir timsali” duygusunu veren
erguvan ağacı, her bahar hâlâ şairin ziyaretini bekler mi
bilinmez ama, Adalet Ağaoğlu’nun yazdığı gibi,

“Marmara’da, Boğaz’ın sularında gün batımlarının
ayak izleri hâlâ erguvan.”
Ahmet Haşim şiirinde şöyle der:

Gün bitti. Ağaçta neşe söndü.
Dallar ateş oldu. Kuş da yakut,
Yaprakla kuşun parıltısından
…
Havzın suyu erguvana döndü.
Yahya Kemal ise şiirinde erguvandan böyle bahseder;

Beklemem fecrini leylaklar açan Nisanın,
Özlemem vaktini dağ dağ kızaran erguvanın.

Erguvan Ağacı
Baklagiller familyasından 2 ile 10 metre boylarında olup, kışın yapraklarını
döken bir bitkidir erguvan. Anavatanı Kuzey Amerika, Akdeniz havzası ve
Batı Asya iken; Türkiye’de Marmara ve Ege Bölgesi’nde yaygındır. Çoğu zaman
çalı ve ağaç formunda olabilen Erguvan Ağacı, kışın yapraklarını döker ve
neredeyse her türlü toprakta yetişir. Güneşi çok sever ve güneşli ortamlarda
daha hızlı büyür. Yılın her zamanı dikilebilir. 60 santimetrelik çukurlar
açılarak düz bir şekilde dikildikten sonra 5 ve 10 litre kadar can suyu ister.
Hızlı büyüyen bir ağaç olan erguvan ağacı 6 yıl içerisinde yaklaşık 10 metreye
kadar büyüyebilir. Budama dışında herhangi bir bakım gerektirmez. Budama
yapılırken de açık yara bırakılmamasına dikkat edilmelidir. Özellikle mantar
riskine karşı da budanan dalların açık kısımlarında sıva veya macun kullanılır.
Erguvan ağacının havadaki azotu bağlayıcı görevi bulunur. Böylelikle diğer
ağaçlara da azot kullanımı sunmaktadır. Erguvan ağacının kabukları ve
yaprakları ile çay yapılır.
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Gezİ

Adı, çiçeğinin o büyüleyici
renginden gelen Erguvan

Tarihte yeri
Erguvan tarihe tanıklık etmiş, gerçekten yaşlı bir ağaçtır. Rengi
Antik Mısır’da ve Roma’da soyluluk simgesidir, ancak Bizans’ın
öyküsü hep ağır basacaktır. Bizans İmparatorluğu’nda
erguvan hanedan rengiydi. Konstantinopolis’li ustaların,
ender bulunan dikenli deniz salyangozunu ezerek elde
ettikleri maddeyle boyanan giysileri yalnızca soylular
giyebilirdi. Halkın giymesi yasaktı. Erguvan rengine olan
düşkünlüğün nedeni büyük ihtimalle zor elde ediliyor
olmasındandır. Mor pelerinin tek sahibi olan imparatorların
erkek çocuklarının doğar doğmaz saraydaki erguvan renkli
odalardan birine alınması, başka hiçbir ağaca nasip olmayan
biçimde bir baş tacı ediliştir.

TDK sözlüğünde; “Baklagillerden, eflatunla kırmızı arası
renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı, deliboynuz (Cercis
siliquastrum)” olarak geçiyor. Etimoloji sözlüklerinde ise
Akadça’da mor rengi ifade eden “argamannu”, Farsça’da
“argavān”, Arapça’da “ercuvani” ve Türkçe’de “argavan” derken
günümüz Türkçe’sinde erguvan adını alıyor.
Bilimsel literatürde, 1753 yılında İsveçli botanikçi Carl
Linnaeus tarafından Latince “kabuk” (siliqua) ve Yunanca
“dokumacı mekiği” (kerkis) kelimesinden türetilmiş “Cercis
Siliquastrum” olarak isimlendirilen erguvan; İngilizcede
“Judas Tree” yani “Yahuda Ağacı” olarak geçmektedir ve
bu adı Yahuda’nın Hz. İsa’yı tutuklattıktan sonra Hristiyan
inanışına göre kendini astığı ağaçtan almaktadır. Lakin bu
isimlendirmenin, erguvanların sıkça yetiştiği Fransa’daki
“Judea” isimli tepelik bölgenin bir ağacı olan “Judea Ağacı”
(Arbre de Judee) tamlamasının yanlış bir türemesi sonucu
oluştuğu da söylenmektedir.

Doğu Roma İmparatorluğu, yani Bizans, İmparator
Konstantin tarafından MS 330’da kurulduğunda, kentin
surları tamamlanıp açılışı yapıldığında aylardan mayıs,
mevsimlerden “Erguvan Mevsimi”dir. Söylenceye göre
takvimler 11 Mayıs’ı göstermektedir.
Kaderin ne garip bir gelişimidir ki, 11 yüzyıl sonra yine
mayısta, şehri genç Osmanlı Sultanı İkinci Mehmed ele
geçirip yeni bir dünya imparatorluğu başlatacaktır.

İmparatorluk Moru
Yunanca, Porphyra; Latince, Purpura ve ayrıca imparatorluk
moru olarak da bilinen erguvan rengi, imparatorluk
kıyafetlerinde kullanılmak üzere çeşitli zorluklarla
elde ediliyordu. Bir tür kaya salyangozu olan bir deniz
kabuklusunun salgılarından elde edilen bu renk için
salyangozların önce soluk boşluklarında bulunan bezeleri
alınıyor ardından bu bezelerin içerdikleri beyazımsı salgı
üç gün boyunca tuza yatırıldıktan sonra on gün süreyle
kaynatılıyordu. Boyanacak olan kumaş, hâlâ renksiz halde
bulunan bu sıvıya batırılarak kurutulmak üzere güneşe
seriliyor ve güneş ışınlarının etkisiyle kumaş mor-pembe bir
renge dönüşüyordu. Kaynaklara göre bir kilo yünü boyamak
için (Ör. Bir Bizans imparatorunun giydiği tunika) yaklaşık
10.000 adet deniz kabuklusunun canlı olarak yakalanıp,
işlemden geçirilmesi gerekiyordu.
Erguvan hem tarih ve kültürde hem de Türk şiirinde önemli
bir semboldür. Erguvan rengi tarihte farklı kavramları ifade
etmek için kullanılırken aynı zamanda şair ve yazarlara
eserlerini yaratırken de ilham kaynağı olmuştur.
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Erguvanlar, Osmanlı döneminde de çok sevilen ve bahçelerde
bulunmasına özen gösterilen ağaçlardı. Dalları yalnızca
mekanları güzelleştirmekle kalmaz, padişahın sofrasındaki
salataların üstünü de süslerdi.
17. yüzyılın Osmanlı dünyasını adım adım aktaran gezgin
Evliya Çelebi, seyahatnamesinde İstanbul’daki bir esnaf
geçidini anlatırken meşalecilerin çeşitli çiçeklerin yanı sıra
erguvan dalları taşıyışlarını betimler. Sultan Yıldırım Bayezit’in
damadı, Anadolu erenlerinden Emir Sultan’ın her yıl erguvan
mevsiminde Bursa’da müritleriyle buluşması vesilesiyle
14’üncü yüzyıldan itibaren düzenlenen erguvan şenlikleri
geleneği, 19’uncu yüzyıla kadar sürdürülmüştür. Evliya
Çelebi bu şenliklerden “Erguvan Cemiyeti” olarak övgüyle söz
eder, Erzurum’da da erguvanlar bulunduğunu söyler.

Türk Edebiyatında Erguvan
“... Neden yine kaynaştı havalar / Saadet mi getiriyor rüzgâr /
Dolarak erguvan atlaslara” diye seslenir Orhan Veli, Ave Maria
şiirinde. Evet, saadet, heyecan, sevinç, renk getirir erguvan
İstanbul’a ve toprağını sevdiği diğer tüm kentlere; baharı
getirir. Abdülhak Şinasi Hisar boşuna dememiş; “Her sene
yalıya dönünce baharın genç tenli, uzun boylu, mavimtrak
günlerine kavuşurduk. Hayat sanki yeniden doğar, ağaçlar
yeşillenir, beyaz ve pembe çiçekler ve erguvanlar da laâden
alevlerini açarken…”.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir’de sözünü ettiği, İstanbul
surlarının üstünde Manavkadı Camii’nin yıkık duvarları
arasından tek başına fırlamış olan, ona“ezeli bir ebedi arzunun,
daima yenileşen hayat akışının bir timsali” duygusunu veren
erguvan ağacı, her bahar hâlâ şairin ziyaretini bekler mi
bilinmez ama, Adalet Ağaoğlu’nun yazdığı gibi,

“Marmara’da, Boğaz’ın sularında gün batımlarının
ayak izleri hâlâ erguvan.”
Ahmet Haşim şiirinde şöyle der:

Gün bitti. Ağaçta neşe söndü.
Dallar ateş oldu. Kuş da yakut,
Yaprakla kuşun parıltısından
...
Havzın suyu erguvana döndü.
Yahya Kemal ise şiirinde erguvandan böyle bahseder;

Beklemem fecrini leylaklar açan Nisanın,
Özlemem vaktini dağ dağ kızaran erguvanın.

Erguvan Ağacı
Baklagiller familyasından 2 ile 10 metre boylarında olup, kışın yapraklarını
döken bir bitkidir erguvan. Anavatanı Kuzey Amerika, Akdeniz havzası ve
Batı Asya iken; Türkiye’de Marmara ve Ege Bölgesi’nde yaygındır. Çoğu zaman
çalı ve ağaç formunda olabilen Erguvan Ağacı, kışın yapraklarını döker ve
neredeyse her türlü toprakta yetişir. Güneşi çok sever ve güneşli ortamlarda
daha hızlı büyür. Yılın her zamanı dikilebilir. 60 santimetrelik çukurlar
açılarak düz bir şekilde dikildikten sonra 5 ve 10 litre kadar can suyu ister.
Hızlı büyüyen bir ağaç olan erguvan ağacı 6 yıl içerisinde yaklaşık 10 metreye
kadar büyüyebilir. Budama dışında herhangi bir bakım gerektirmez. Budama
yapılırken de açık yara bırakılmamasına dikkat edilmelidir. Özellikle mantar
riskine karşı da budanan dalların açık kısımlarında sıva veya macun kullanılır.
Erguvan ağacının havadaki azotu bağlayıcı görevi bulunur. Böylelikle diğer
ağaçlara da azot kullanımı sunmaktadır. Erguvan ağacının kabukları ve
yaprakları ile çay yapılır.
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Nüve Üretim Boya Atölyesi
Takip ettiğiniz üzere 3 yıl içerisinde Üretim Atölyelerimizde çalışan 100’den fazla arkadaşlarımızla çok keyifli
sohbetler gerçekleştirdik ve sizlerle paylaştık. Bu son adımda, Boya Atölyesi ve Ambalaj bölümlerine konuk
oluyoruz. Çok keyifli bir röportaj serisinin son adımıyla sizlerle buluşuyoruz.
çok zorlandım. Boya atıyorum atıyorum olmuyor.
Halil Ağabey geldi bizzat göstere göstere uygulamalı
bir şekilde öğretti bana. Her şeyi ustalarım öğretti. O
yüzden şanslıyım.

Halil Acar: Toz boya şimdi dışarıdan baktığım
Nüve: Boya işinde el becerisi çok önemli mi?
Halil Acar: Tabi. Ama daha da önemlisi ekip halinde
çalışma becerisi.

Nüve: Peki temel kimya bilgisi?
Halil Acar: Boya olduğu için kimya bilmek

gerekiyor. Matematik de bilmek gerekiyor. El becerisi
zaten gerekiyor. Benim mesleğim yoktu; ben Nüve’de
öğrendim. 33 senedir Nüve’de çalışıyorum. Başlarda
çok zorlandım ama kendime söz verdim. İşi başardım,
2 sene sonra ustabaşı oldum.

Nüve: Bu bölümde Boya Atölyesi ile görüştük.
Yılların ustası Halil Acar ve ekibi bize işin
inceliklerini anlattı.

Halil Acar: Ben Halil Acar. Bize malzeme sac

atölyesinden geliyor. Gelen parçalarımız DKP,
paslanmaz veya Alüminyum olabiliyor. Boya
yapılmadan önce malzemenin tertemiz olması şart.
Kullandığımız özel yıkayıcı madde hem boyanın
yağını çözüyor hem de bu boyanın malzemeye daha
iyi yapışabilmesi için gözeneklendirme, aşındırma
yapıyor. Biz bu olaya fosfatlama diyoruz. Boyanın
en büyük düşmanı rutubettir. Rutubetli olmaması
için fırınlarımızda kurutuyoruz. Toz boya topraklama
sayesinde ürünün üzerinde yapışıyor. Bu topraklama
iyi olmazsa bu toz boya bu malzemeye yapışmaz.

Halil Acar: Genç arkadaşlarım ürünü boyaya hazır

Erkan Özdemir: Boya hattı aslında yorucu. Büyük

Halil Acar: Tabi. Bizim cihaz rengimiz gri renkte,

cihazlarımız var ama boya yapmak, işi sorunsuz, temiz,
hatasız teslim etmek bizim için başlı başına keyif. Bir
de burada boyanacak her bir parçayı bilmek gerekiyor.

Furkan Mücahit YILMAZ, Erdem MADEN, Erdoğan TEKERCİOĞLU

Nüve: O zaman kritik soru şu. 2 seneye kadar

ustabaşı olmak isteyen genç arkadaşlar ne
yapmalı?

Halil Acar: Her yapılan işi dikkatlice inceledim.
Yapılan her işi kafama yazdım, kaydettim. Ustalarımı
çok gözlemledim. İşimden başka şey düşünmedim. Bir
de işimi sevdim; sevmezsen o işte başarılı olamazsın.

Uğur Topçu: Evet. Boya öncesi parça kaynaklı
ise veya üzerinde çizik varsa zımpara yapılıyor. Ya da
macun yapılıyor.

Erdoğan Tekercioğlu: Benim buraya gelirken

toz boya bilgim yoktu. Erkan Ağabey ve Halil Ağabey
sayesinde 1 haftada öğrendim. Alt yapım da zaten
vardı. Ben ilk hafta toz boyaya girdim. Ben de başta

Uğur TOPÇU, Enes DEMİREL
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Halil Acar: Normalde ben diyabet hastasıyım.
Çabuk sinirlenir, çabuk sönerim. Ben işi öğretirken çok
bağırdım. Çok kızdım. Ama sonra senin dedim şahsına
yapılmış bir şey değil bu. İşi öğrenmen için.
Nüve: Bu işin en zor ve en keyifli tarafı nedir?

Nüve: Yüzey hazırlığında epey emek var.

Nüve: Boya öncesi bir hazırlık işlemi var mı?

N haber

Nüve: Halil Usta, genci, yaşlısı bu zamana kadar
çok kişi ile çalışmışsınızdır. Hiç sinirlenmiyor
musun? Sizle ne zaman konuşsak hep güler
yüzlü ve hep sakinsiniz.

Erkan Özdemir: Ben 22 senedir buradayım.

hale getiriyorlar. İşi de bu şekilde öğreniyorlar.

ancak bazı cihazlarımız beyaz. Gri olan elektrostatik,
pütürlü bir boya. Portakal desenli de diyebiliriz. Beyaz
boyamız ise düz bir boya. Boyanan, fırınlanan ve
kuruyan parçalar bölümlere teslim ediliyor. Bu arada
bazı cihazların kapılarında ya da panolarında model
isimleri var; bu yazıları da yazıyoruz. Bu işleme serigrafi
deniliyor.

zaman çok kolay geliyor. Atış teknikleri var mesela.
Köşeli parçalarda 45 derecelik bir açı vermek
zorundasın. Attığımız tabancayla malzeme arasında 25
– 30 cm mesafe olması gerekiyor. Toz boya kum tanesi
gibi gözüküyor. Ama bunu mikroskop ile incelediğiniz
zaman her bir zerresi baklava dilimi şeklindedir. Baklava
dilimi şeklindeki toz boyanın uç kısımları birleşiyor.

Erkan ÖZDEMİR
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Nüve Üretim Boya Atölyesi

Nüve Üretim Ambalaj

Uğur Topçu: Şimdi boya işi dediğiniz zaman
herkes bir adım geri atıyor. Ortamın nasıl bir şey
olduğunu bilmiyorlar. Elektrostatik boyayı ben ilk
kez Nüve’ye geldiğimde gördüm. Normalde benim
mesleğim kaporta boyacılığı. Ama dışarıdaki boyayla
bunu kıyaslayamazsınız. Elektrostatik boya tiner bazlı
olmadığı için sağlığa bir zararı yok.
Erdem Maden: Ben çok işte çalıştım. Burada
en güzel taraf bir aile gibiyiz; hem öğreniyoruz hem
çalışıyoruz.

Enes Demirel: Zor bir iş değil aslında. Eylül ayında

işe başladım. Ekim ayında boya yapmaya başladım.
Ustalarımdan öğreniyorum.
için boyada plan yapmak çok önemli. Bunun için diğer
bölümün yaptığı işi de bileceksin. Birbirimize bağlıyız.

Nüve: Furkan sen ne diyeceksin?
Furkan Mücahit Yılmaz: Ben yeni başladım.

Hiç pes etmiyorum. İşin peşini bırakmıyorum. Çok iyi
iş yapmak, çalışmak istiyorum. Evim 1,5 saat uzakta.
Ustalarımı çok seviyorum.

Ayhan SEYFİ

Nüve: Enes, nasıl bu kadar hızlı kavradı olayı?
Uğur Topçu: Özgüven çok önemli. İstek çok önemli.
Ben yaparım diyen adam o işi yapar. Enes de öyledir.

Nüve: Özetlersek Boya’da çalışmak isteyen
arkadaşlarımızın mutlaka; İş Sağlığı ve Güvenliği
için ekipman kullanımına yüksek derecede önem
vermesi, temiz, titiz ve takipçi olması, biraz
matematik biraz da kimya bilmesi önemli. Ustasını
dinleyerek, yapılan işi gözlemleyerek ve el becerisi
kazanarak işi öğrenebilir.

Enes Demirel: Her zaman kolay da değil tabi;
bazen ortamın sıcak olması bizi zorluyor.
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Bülent Ergezen: Tabi. Az önce yine yaşadık.
Deneyimimiz çok önemli, hangi parça uygun hangisi
değil görebiliyoruz.

Nüve: Hemen klasik sorumuzu soralım; Nasıl

Selahattin Akıncı: Bizim yaptığımız iş ürünün

geçti bu 27 sene?

Bülent Ergezen: Bazen çok güzel, bazen çok zor
ama çok hızlı. Ben Nüve’yi kendi iş yerim gibi seviyorum.
Nüve: Ambalaj işinin zorluğu nedir?

sağlam teslim edilmesi. Siz paketi açtığınızda cihaza
kolay ulaşmak, kolay kurmak istersiniz. Biz de tam
olarak cihazı en uygun şekilde sevk etmek için
uğraşıyoruz. Taşırken cihazın başına bir şey gelirse tüm
emekler boşa gidiyor.

Bülent Ergezen: Bize en büyük zorluğu,
cihazlarımızın ağır olması. Bir de işlerimiz çok arttı.
Artık hiç alan yetmiyor. Pandemide bizim alanımız da
büyüdü ama anlaşılan o ki işler daha da büyüdü. Bu
yeni alana da sığamaz olduk.
Nüve: Burada tam olarak ne yapılıyor?

Nüve: Bir iş listesi geliyor, değil mi?
Halil Acar: Sadece iş emrini okumakla bitmiyor.
Diyelim ki DF 590 (Derin Dondurucu) geliyor. Bitecek,
montaja vereceğiz. Yan parçalarla başlarsan montaj
işlem yapamaz çünkü önce iç gövdeyi vermek
zorundasın, şasesini vermek zorundasın, ondan sonra
kapıyı vereceksin, arka sacı vereceksin. Senden sonraki
atölyeyi de sıkıştırmamak ya da boşta bekletmemek

Bülent Ergezen: Merhaba, Ben Bülent, 1974
Ardahan, Pursak doğumluyum. 27 senedir Nüve’de
çalışıyorum. Ambalaj bölümünün usta başıyım.

Bülent Ergezen: Biliyorsunuz Nüve’de tüm
ürünler son kontrole giriyor. İşte biz, o son kontrolün
son kontrolünü de yapıp cihazımızı sevkiyata hazır
hale getiriyoruz. Depoluyoruz ve sevkiyat planına göre
yüklemesini yapıyoruz.
Alican DOĞAN

Nüve: Her bölüm kendinden bir önceki bölümün
iyileştirme alanlarını da görüyor. Sizden son
kontrole iyileştirme yorumları gidiyor mu?

Bülent ERGEZEN
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İşimiz biraz zorlu, biraz stresli. Ama çok keyifli.

konteynırın içine seni de koyalım” diye. Hatta turistik
ülkelere herkes gitmek istiyor.

Nüve: Çok geçmiş olsun. Sonra peki?

Nüve: Zor yanlarını sorduk da bu işin keyifli

Nüve: Cihazlar

emekli. Babam, Uğur Bey (Üretim Md. Uğur Ercan) ile
görüşmeye gelmiş. Uğur Bey demiş ki “Semih nasıl, ne
iş yapıyor?”. Tedavi sonrası sağ olsun beni Nüve tekrar iş
sahibi yaptı. 2019 mart ayında sağlık durumum sebebi
ile bu kez Ambalaj Bölümü’nde işe başladım. İşimizin
güzel tarafı bölümde hep beraber çalışıyoruz. Kimse
benim işim var diyerek diğerini tek bırakmıyor. Yanıma
geliyor. Çırak usta ilişkisi yok bizde. Aile gibiyiz.

yanı nedir?

Selahattin

Semih KARABİBER, Adem TOPGÜL

Nüve: Şunu anlıyoruz ki Nüve’de en önemli

işlerden bir tanesi bu. Cihazın sapasağlam
müşteriye ulaşmasını sağlamak. Burada
çalışacak kişilerin çok dikkatli olması gerekiyor
o halde.

Bülent Ergezen: İşte tam bu yüzden bizim

vereceğimiz yorumlar önem kazanıyor. Paketleme ve
cihazın temizliği çok önemli, kullanıcı güvendiği marka
ile bu yüzden çalışıyor. Defalarca cihaza bakıyoruz.
Ambalajı tam olsun, aksesuar ve kullanma kılavuzu
paketlensin, cihaz pırıl pırıl müşteriye gitsin.

Akıncı: Bir işi yaptığımızda,
başardıysak, bir sevkiyat yaptığımızda bir tır ya da
iki tır bir malzeme gönderdiğimizde çocuklar gibi
seviniyoruz. Burası bizim kazanç sağladığımız, ekmek
yediğimiz yer. Sevkiyat sorunsuz ilerlediğinde mutlu
oluyoruz tabi.

Nüve: Hatalar nelerden kaynaklı oluyor?
Selahattin Akıncı: Hatasız insan olmaz. Binde

bir oluyor tabi. Cihazın seri numarası yanlış yazılmış
oluyor. Yanlış basılmış oluyor. Üretim’den, Kalite
Kontrol’den bizi uyarıyorlar. Tekrar açıyoruz o cihazı
ve düzeltip yeniden paketliyoruz. Arkadaşlarla bazen
tartışır, sevinir, güleriz. Aramızda hiçbir zaman kırgınlık
olmaz. Hep beraber canla başla çalışırız. Çünkü burası
hepimizin. Yeri gelir Bülent; yeri gelir Semih; yeri gelir
ben birbirimizin yerine koşarız. Burası çok kritik! Niye?
Çünkü gitmesi gerekiyor. Buradan mal çıkmazsa
hepimiz sıkıntı yaşayacağız.

Nüve: Adem Bey sizinle devam edelim mi? Ne
Adem Topgül: 21 Aralık 2020’de başladım işe.

Bundan önce de 3 ay İş Kur Programı’nda çalıştım.
Ambalaj bölümünde çalışmaktan mutluyum.
Arkadaşlarımla iyi geçiniyoruz. Severek yapıyoruz
işimizi.

Nüve: Bu işi öğrenirken en çok nelerde
Adem Topgül: Cihaz adeti çok olduğundan her
cihazın ayrı etiketi oluyor. Malzemesi oluyor. Bunları
öğrenmek, ezberlemek pek kolay değil.
Nüve: Nüve’de son 3 yılda tüm süreçlerimizde
dijitalleşme ön plana çıktı. Ambalaj tarafında
neler yapılıyor dijitalleşme sürecinde?

Adem Topgül: Ambalaja şimdi yeni etiket sistemi
getirildi. Her bilgi bilgisayar üzerinden ERP’den geliyor.
Hatayı en aza indirebilmek için.
Selahattin Akıncı: Nüve’de 17 yıldır çalışıyorum.

Sonra

Son

Semih Karabiber: Sadece cihazlara değil
malzemelere de bakıyor sonra yeşil etiket (kabul
etiketi) koyuyor.
Selahattin Akıncı: Açık kutuları ben yapıyorum.

Müşterinin ekstra isteklerini hazırlıyoruz. Örneğin
müşteri cihazın içine koy diyor başlığı. Müşterimiz
nasıl istiyorsa o şekilde yapıyorum ben cihazların
ambalajlarını. Kontrolümüz irsaliyeye göre. Faturaya
göre.

Halil ÖZTÜRK

Nüve: Aslında yükleme kısmı da keyifli gibi,
legoya benziyor biraz.

kadar süreden beri Nüve’desiniz?

zorlandınız?

paketleniyor.
Kontrol tekrar bakıyor; öyle mi?

Selahattin AKINCI

Nüve: Birçok farklı ülkeye ürün gidiyor. Hiç

adını bile duymadığımız bir ülke de oluyor mu?

Selahattin Akıncı: Haritamız var aşağıda. Şöyle

bir ülke varmış diyoruz. İlginç ülkeler. Hiç duymamışız.
Belki çoğu insan duymamıştır. Dünyanın her tarafına
satılıyor ürünlerimiz. Büyük bir başarı firmamız adına.
Hepimiz adına büyük gurur.

Nüve: Bu ülkeler sizde merak da uyandırıyor o

zaman?

Semih Karabiber: Ben gidemedim ama bizim
cihazlar gitti. Bazen onun esprini yapıyoruz. “Giden

Selahattin Akıncı: Ben burada başka bir konuya
da dikkat çekmek istiyorum: “Dünyanın öbür ucuna
hassas malzeme gönderiyoruz”. Örnek olarak MN / LN
cihazlarının UV lambalarına hiçbir şey olmuyor. Üstelik
tek başına gönderiyoruz. Yani cihaza monte etmeden.
Havayolu ile karayolu ile gönderiyoruz; örneğin
Afrika’ya gidiyor. En kırsal yerlere gidiyor. Hiçbir şey
olmuyor. Ama aynı malzeme İstanbul’a gidiyor, kırılmış,
İzmir’e gidiyor kırılmış. Ne oldu? diyoruz “Bunun
üzerinden tır mı geçti?!” Yani ülkemizde nakliye işi
sorunlu.

Semih Karabiber: Benim babam da buradan

Nüve: Halil Bey biraz da sizi dinleyelim.
Halil Öztürk: Ben de arkadaşlarıma katılıyorum.

14 yıldır Nüve’deyim. İşin zor kısımlarından biri de
herkesin cihazının acil olması. Müşteriye gidecek cihaz
beklemez. Ufak cihazlar için sorun değil ama DF’lerin
içi buz. Çünkü testten yeni çıkmış. 15 dakika sonra
araca yüklenecek ve gidecek. -86 derecede çalışmış
bu cihaz. Buzun çözülmesi zaten en az 2 saat. Bu
röportajlarla belki süreç daha iyi anlaşılabilir. Cihaz son
kontrolden çıkınca hemen hazır olmuyor. Çünkü bazen
ambalajlanması için beklemek gerekiyor.

Nüve: Evet Necip Bey, son olarak sizinle
konuşacağız.
Necip Gürgen: Ben 15 yılımı bitirdim Nüve’de.
Bahçe Bakım ve çevre işlerinde de görev alıyorum.
Nüve’de çam ağaçlarıyla dolu çok güzel bir bahçemiz;
önünde çeşitli meyve ağaçları, asmalar ve güllerimiz
var. Nüve çevreye yeşile çok önem veriyor. Bir de tabi
idari ofislerimizde iç mekan bitkilerimiz var. Onlarla da
ilgileniyorum.
Nüve: Teşekkür ederiz...

Nüve: Teşekkür ederim. Sizinle devam edelim.
Semih Karabiber: 2011 yılında Nüve ’de
sac atölyesinde stajımı yaptım. Daha sonra farklı
bölümlerde çalıştım. 2018’de askerden döndüğümde
bir hastalık geçirdim. 2018 yılı boyunca kemoterapi
aldım. O zaman sac atölyesindeydim. Metal
mezunuyum. Mesleğim kaynak üzerine. Doktor artık
sen bu mesleği yapamazsın dedi.
Necip GÜRGEN
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sanat&İnsan
Edebi Eserleri
1976- Kocakurt
1980- Bingöl Hikayeleri
1982 - İpek Halıya Ters Binen Kedi
1988 - Güneşin Savrulduğu Yerden
2007 - Mozart
2008 - Müzik Nedir, Nasıl Bir Sanattır?
2016 - İnsanoğlu İnsanlar
2011 - Ağaçlar Çiçekteydi
Müzik Kitapları
1992 - Müzik Ansiklopedisi
1996 - Müzik Öğretimi
1994 - Müzik Tarihi
1998 - The Music Makers in Turkey
Ahmet Say; 1935 yılında doğmuştur. Babası Fazıl
Say tanınmış bir matematikçi, annesi Nüzhet
Say ise felsefe öğretmeni olan Ahmet Say, küçük
yaşlarda piyano eğitimi almaya başlamış, İstanbul
Konservatuvarı’nda piyano ve teori öğrenimi görmüş
ardından 1954 yılında Almanya’ya giderek gazetecilik
eğitimi almıştır. Çok önemli bir müzik yazarı, müzik
eleştirmeni ve roman, hikâye kitapları olan bir
edebiyatçıdır. Ünlü piyanist Fazıl Say’ın babasıdır.
Aynı zamanda çok önemli bir aydın ve birçok yazar
ve aydının da yakın dostudur.
Okul yıllarında Prof. Friedrich von Statzer (Ferdi
Ştatzer) isteği ile İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda
bulunan Say, Verda Ün ile piyano, Demirhan Altuğ
ile teori, Raşit Abed ile armoni çalışma fırsatı buldu.
Basın yayın eğitimi almak için gittiği Almanya’da
Kurt Köhler adında bir müzikolog ve orkestra şefinin
evinde kaldı ve müzikolojiye ilgi göstermeye başladı.
Döndüğünde ise Almanya’daki okulun denkliği kabul
edilmediği için akademisyen olarak çalışamadı.
İstanbul’daki yayınevlerinde çalıştıktan sonra Bingöl’e
giderek üç yıl kadar Almanca öğretmenliği yapmış
olan Say, Bingöl’de geçirdiği zaman içinde gördüğü
çarpıcı doğayı ve bölge insanını sürekli anlattığı için
yakın arkadaşları bu deneyimini yazması gerektiğini
söylemiş ve tam o sırada Orhan Kemal ile tanışarak
O’nun ‘bana anlattığın gibi yaz’ öğüdüyle yazmaya
başlamış bir yazardır.
Bingöl’ü konu alan iki hikayesi de ödül almış, Milliyet
Gazetesi’nin 70’li yıllarda yaptığı Roman Yarışması
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birinciliği ile romanı Kocakurt ve Bingöl Hikayeleri
Milliyet Yayınları tarafından yayınlanmış olan Ahmet
Say, TRT Öykü Yarışması birinciliğinin yanı sıra daha
birçok edebiyat yarışmasında derecelerin ve 28.
Ankara Uluslararası Film Festivali “Sanat Çınarı”
ödülünün de sahibi olmuştur.
Ahmet Say, 1960’lı yıllarda yazı işleri müdürü olduğu
dönemde arkadaşlarıyla birlikte dönemin ilgi çeken
haftalık gençlik dergisini çıkardı. Yayında yer alan bir
haber yüzünden Ulucanlar’da yedi ay kadar hapis
yattı ve bunu da olumlu bir sonuca dönüştürerek
kitaplar yazdı.
Ahmet Say, Cemal Süreya, Vecihi Timuroğlu, Ragıp
Gelencik, Demir Özlü, Ali Püsküllüoğlu ile birlikte
“Türkiye Yazıları” dergisini çıkardı. Kocakurt romanını
çok beğenmesi ardından gelişen dostlukları sonucu
bu dergiyi Cemal Süreya ile birlikte çıkaran Ahmet
Say, böyle hayat dolu büyük bir şairin ellili yaşlarda
hayattan ayrılmasına olan üzüntüsünü hep dile
getirdi.
Dostu Aziz Nesin’in ise hayatı ciddiye alan çok az
insandan biri olduğunu, yetim bir çocuk olarak
yetişmiş, yaşamının son on beş yılında kimsesiz
çocuklar için Çatalca’da 20 dönümlük geniş bir arsa
almış, orada bu çocukları yetiştiren bir “Çocukevi”
kurmuş olduğunu anlatan Say, Nesin’in son yıllarında
yazmanın dışında kalan bütün zamanını da bu
yurtta kalan çocukların iyi yetişmesine adadığını dile
getirmiştir.

2000 - Müziğin Kitabı
Değerli şairler Metin Altıok, Behçet Aysan ve Ahmet
Erhan ile de yakın dostlukları olan Ahmet Say, 1980’li
yıllardan başlayarak sadece müzik yazarlığı ile
ilgilendi. 2 Mart 1992 tarihinde kurulan Edebiyatçılar
Derneği kurucu üyesi oldu ve 2 yıl başkanlığını
üstlendi. 1982 yılında ‘İpek Halıya Ters Binen Kedi’ adlı
epik öyküler içeren hikâye kitabı Almanca’ya çevrildi
ve Berlin’de yayınlandı.
1985 yılında “Müzik Ansiklopedisi Yayınları”nı kurdu.
1995 yılında hazırladığı ‘The Music Makers in Turkey’
adlı kitabı Türkçe olarak 1998 yılında ‘Türkiye’nin
Müzik Atlası’ adı ile yayınlandı.
Müzik Ansiklopedisi, Müzik Sözlüğü, Müzik Öğretimi,
Müziğin Kitabı, Müzik Nedir Nasıl Bir Sanattır? gibi
çok sayıda müzik kitabı yazarak Türkiye’de müzik
sanatı alanındaki büyük boşluğu kapattı. 10 Mayıs
2022 yılında hayata veda etmiş olan değerli sanat
insanı Ahmet Say’ın müzik kitapları, üniversitelerin
müzik bölümlerinde temel eser olarak okutulmaya
devam ediyor.

2002 - Müzik Sözlüğü
2007 - Müzik Yazıları
Ödüller
TRT Ödülleri Öykü Yarışması Başarı Ödülü (1970,
“Kamil’in Atı” adlı öykü)
Yeni Adımlar Dergisi’nin açtığı Sabahattin Ali Hikâye
Yarışması Birincilik ödülü (1974)
“Kocakurt” romanı,1975 Milliyet Yayınları Roman
Yarışması’nda basılmaya değer ürünler arasında yer
aldı.
28. Ankara Uluslararası Film Festivali "Sanat Çınarı
Ödülü", 2017
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 48.“İstanbul Müzik
Festivali Onur Ödülü”, 2020

''Pek çok insana dokunmuş bir edebiyatçı ve tüm müzikçilerin
Ahmet Ağabeyi'ydi.
Günde 16 saat çalışırdı, ben böyle bir adanmışlık görmedim.
Say Vakfı kurmayı planlıyoruz.
Kitaplarını yeniden revize ederek tekrar basıyoruz.
Babamın eserleri ölümsüzdür ve öyle de kalacaktır.''
						Fazıl Say
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İNSANKAYNAKLARI

Nüve Bülten 25 Yaşında!

					

Nüve’nin kurumsal yayın organı Nüve Bülten N’haber
25 yaşında.
Sektörde bu alanda bir ilk olarak tanınan Nüve
Bülten, ticari bir amaç gütmeden tamamen kendi
kaynaklarımızla çıkardığımız, Nüve’nin bir iletişim
aracı. Başlangıçta 6 sayfalık bir bülten şeklindeyken
25 yıllık yayın hayatında evrilerek bugünkü dergi
formatına ulaştı. Yıllar içinde içerik zenginleşirken adı
da değişti ve N’haber oldu.
N’haber, Türkiye çapında farklı sektörlerdeki Nüve
kullanıcılarına, özel ve kamu kuruluşlarındaki yetkililere
ücretsiz olarak ulaştırılıyor. N’haber yayınımıza web
sitemizden elektronik ortamdan ulaşabilirsiniz.

pr@nuve.com.tr mail adresine isim ve adres bilgileri
ile talep yapan kişiler kolaylıkla gönderi listesine dahil
olabilir.
İlk kez 1997 yılının Mart ayında mütevazi bir içerikle
yayına başlayan ve Expomed Fuarı’nda dağıtılan Nüve
Bülten, Nüve’nin kurucularından A. Birkan İzgin’in
isteği ile yayın hayatına başladı. Nüve yönetimi
tarafından bizzat desteklenen ve sahiplenilen
kurumsal yayınımızın içeriği Nüve çalışanlarının aktif
ve gönüllü katılımları ile oluşturuluyor ve bu özelliği ile
de benzer yayın organlarından ayrılıyor.

Nüve, Atılım Üniversitesi'ne Konuk Oldu
Nüve İnsan Kaynakları Müdürü Güzin Gün, 8 Kasım
2021 tarihinde Atılım Üniversitesi Kariyer Topluluğu
tarafından düzenlenen “Kariyere Atılım Rehberi”
etkinliğine konuk oldu.
Konuşmasında “Kendini Tanıma”, “Kariyer Nedir?”,
“Kariyer Nasıl Planlanır?” konularına değinen Güzin
Gün, Atılım Üniversitesi öğrencileri tarafından ilgiyle
karşılandı.
Öğrenci ve mezunların bilinçli bir kariyer planı
tasarlayabilmeleri, sektörel bilgi edinmeleri ve
mezuniyet sonrası çalışabilecekleri firmalarla bir araya
gelebilmeleri için düzenlenen etkinliğe öğrencilerin
ilgisi yoğundu.
Nüve, öğrencilerimize bilgi ve tecrübe aktarımı için
düzenlenen etkinliklere destek vermeye devam ediyor.
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Her Bir Çalışan
Kendi İşinin Lideridir

Değerli N’Haber okuyucuları,

•

Geçmiş tecrübelerimize çok sıkı bağlanıyoruz.
Durumu analiz etmeden önce bu bilgileri
“empoze” etmeye çalışıyoruz. Yeni yollardan
yürümek ya da bu tecrübelerin artık geçerli
sonuçlara ulaştırmadığını kabullenmekte güçlük
çekebiliyoruz.

Tabii bu tempo ve yeni başlangıçlar bir süre sonra
karmaşayı da beraberinde getirebiliyor. Yeni projeler
ve heyecan veren fikirlerin yerini zamanında
tamamlanamayan işler listesi alabiliyor.

•

Öğrenmeyi hızlandırmak ve öğrenme sürecine
dahil olma adımını atlayabiliyoruz.

•

Üst yönetime yapılacak raporlamalara önem
verirken yatay ilişkilerimizi ihmal edebiliyoruz.

Durumun böyle olmaması için plan yapmak çok
önemli. Yeni başlayan her projemizde önce takvimi
konuştuk, bu konuşmaların zamanla kültürümüzün
bir parçası olmaya başladığını söyleyebilirim.

Her bir çalışanın kendi işinin lideri olduğuna
inanıyorum. Her birimizin verdiği emek eşsiz ve
verdiğimiz emekler başarıyı getiriyor. Bu başarılar da
tüm çalışma arkadaşlarımıza motivasyon sağlıyor.
O nedenle sadece “lider”ler için yazılmış bir kitap
gibi dursa da “yeni” görevleri olan, yeni projelere
başlayan tüm çalışma arkadaşlarıma bu kitabı tavsiye
ediyorum.

Bu sene Nüve çalışanlarının onlarca fikri vardı.
Bu fikirler pek çok farklı projeye dönüştü. Her bir
çalışanımızın bilgi, beceri ve ilgisine göre yeni
görevleri oluştu.

Her yeni proje yeni bir görev yeni bir sorumluluk
alanı demek. Bu sorumlulukların neler olduğunu
anlamak, çalışacağımız ekibi tanımak, ekip içerisinde
ortak başarı duygusunu yaratmak veya bu duyguyu
benimsemek, üşenmemek son derece önemli.
Uluslararası en çok satan kitaplar listesinde yer alan
“İLK 90 GÜN” kitabı işte bu başlangıçlar için bir yol
gösterici. Tempomuz böyle olunca ben de bu kitaba
yeniden göz atma ihtiyacı duydum. Yeni görevinizde
başarılı olmak ve keyif alarak çalışmak için seçtiğim
notları da sizlerle paylaşmak istedim.

İlk 90 Gününüzü henüz düşünmediyseniz şu birkaç
sorunun yanıtıyla başlayabilirsiniz;
•

Sizin için bu sene hangi işler yeniydi?

•

Başarılı olmak için neler öğrenmeniz gerekti?

•

Sizi zorlayan konular için kimlerin fikrini/
yardımını aldınız?
Bilgi beceri ve tecrübelerinizle hangi erken
başarıları sağladınız?

•

Tam olarak tanışmadan, iletişim dinamiklerini
konuşmadan harekete geçebiliyoruz.

•

•

Bazen eylem zorunluluğu hissine kapılarak çok
hızlı ancak yetersiz hamleler yapabiliyoruz.

Birlikte başardığımız daha nice projelerde görüşmek
üzere…

•

Tam olarak tanışmadan, iletişim dinamiklerini
konuşmadan bilgilerimizi hizalamadan işe
koyulabiliyoruz.

İnsan Kaynakları Müdürü

Güzin Gün
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NÜVEHABER

Uluslararası Tıbbi Malzeme ve Teknolojileri Fuarı'ndayız

MEDICA

Nüve, 15-18 Kasım 2021 tarihlerinde Almanya’nın
Düsseldorf kentinde gerçekleştirilen Medica Fuarı’na
katıldı.
Sağlık sektöründe dünyada düzenlenen en
büyük etkinlik konumunda olan MEDICA Fuarı
pandemi nedeniyle 2020 yılında online olarak
gerçekleştirilmişti. İki yılın ardından katılımcı firmalar
ziyaretçileriyle fuar alanında tekrar buluştu. Yaklaşık
3500 firmanın katıldığı fuarda 150 ülkeden gelen
46.000 ziyaretçi firmalarla yüz yüze görüşme fırsatı
buldu. Pandeminin halen devam etmesine rağmen
katılımcı sayısı beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Nüve, standında geniş ürün grubundan örneklerini
sergiledi. 2019 yılında yenilenen Hall 1’de A31
numaralı standında yer alan Nüve; İnkübatörler,
Kuru Havalı Sterilizatörler, Buharlı Sterilizatörler,
Santrifüjler, Su Banyoları, Kan Saklama Dolabı,
CO2 İnkübatör ve Derin Dondurucu cihazlarını
sergileyerek ziyaretçilerin ilgisini ve beğenisini aldı.

Muhasip Üyesi Sn. Tayfun Demir, İKMİB TİM Delegesi
Sn. Orhan Mutlu Topal ve İKMİB Yönetim Kurulu
Başkan Danışmanı Sn. Ahmet Ünlü’den oluşan heyet
ziyaret etti. İKMİB heyeti, Nüve Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Beril İzgin, Yönetim Kurulu
Üyesi ve Genel Müdür Yrd. Mizyal İzgin Hergül ve
Nüve İhracat ve Pazarlama Müdürü Sertan İnce ile
görüşerek sektör ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Medica Fuarı 100’den fazla ülkeye ihracat yapan
Nüve için yurt dışı bayileriyle görüşme ve buluşma
noktası olarak da öne çıkıyor. Nüve, fuar süresince
farklı ülkelerden gelen bayilerini standında konuk
ederek görüşmeler yaptı.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı’ndayız

Dünyanın ilk ulusal ithalat temalı profesyonel ticaret
fuarı olan China International Import Expo (CIIE),
5-10 Kasım 2021 tarihlerinde Çin’in dünyaca ünlü
liman kenti Şanghay'da gerçekleştirildi.
Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde dördüncüsü
düzenlenen dünyanın en büyük ithalat fuarında;
Gıda ve Tarım Ürünleri, Otomobil, Akıllı Sanayi ve
Bilgi Teknolojileri, Tüketim Malları, Tıbbi Ekipman ve
Sağlık Ürünleri ve Hizmet Ticareti sergi alanları vardı.
50'den fazla ülkeden çeşitli firmaların yer aldığı
ve Çin Bayimiz Sichuan Sophisticated Scientific
Instrument’in katıldığı fuarda, Nüve ürünlerinden;

MN 120 Class II Mikrobiyolojik Emniyet Kabini, NF 400
Orta Kapasiteli Masaüstü Santrifüj, ST 30 Çalkalamalı
Su Banyosu, ES 120 Soğutmalı İnkübatör ve ND 8
Su Distile Cihazı sergilendi. Ziyaretçi sayısında her
geçen yıl artış gözlenen fuarda Nüve ürünlerine ilgi
büyüktü.
Nüve’nin dünya çapında uluslararası kuruluşlarla
birlikte çalışmak, iş birliklerini güçlendirmek amacıyla
katıldığı fuar, pandeminin en yoğun yaşandığı 2020
yılında yapılamamıştı.

Nüve, Medica’da standında İhracatçılar Birliği
yetkililerini ve çeşitli ülkelerden bayilerini ağırladı.
Nüve standını İstanbul Kimyevi Maddeler ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Sn.
Adil Pelister ve beraberinde İKMİB Yönetim Kurulu
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Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’ndeyiz (DLSS)

Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi (DLSS), 7-8 Aralık
2021 tarihlerinde Ankara’da Hilton Garden Inn Gimat
Hotel’de düzenlendi.
Savunma sanayi ve lojistik sektörü temsilcilerinin
buluştuğu ve ilk kez düzenlenen bu fuara Nüve de
katılım gösterdi.
Zirvede; kara araçları ve alt sistemleri, kara ve
havadan nakliye, silah sistemleri, alt sistemler ve
mühimmat, roket ve füze sistemleri, elektro-optik
ve elektronik sistemler ile lazer ve güdüm sistemleri,
elektronik harp sistemleri, keşif, gözetleme ve sınır

güvenliği, haberleşme, bilişim ve yazılım sistemleri,
lojistik, bakım, onarım ve mühendislik hizmetleri,
askeri tekstil, bot ve kamuflaj, balistik ve kalibrasyon
çözümleri, KBRN sistemleri, AR-GE, muharebe destek
hizmetleri gibi sektörlerden 60’dan fazla katılımcı yer
aldı.
Nüve fuar boyunca savunma sanayisinin ihtiyaçlarına
yönelik özel olarak ürettiği ürünlerini standında
sergiledi. İki gün süren fuarda yaklaşık 1200 ziyaretçi
ve 20 ülkenin askeri ateşesi ağırlandı.

Nüve Bioform Kongresi'ne Katıldı

Nüve, 7-8-9 Aralık 2021 tarihlerinde dokuzuncusu
düzenlenen Bioform Kongresi’ne katıldı.
Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam’da düzenlenen
kongrede Nüve İhracat Müdürü Sertan İnce “Dünya
Markası Olma Yolculuğu” konulu bir sunum yaptı.
IEEE’nin (Institute for Engineers and Everybody Else)
bir komitesi olan ve 90’dan fazla ülkede on binden
fazla üyesi olan dünyanın en büyük uluslararası
biyomedikal topluluğu EMBS tarafından düzenlenen,
Nüve’nin Gümüş sponsor olduğu Bioform IX’da
tıpta mühendislik uygulamaları, kimya, ilaç, genetik,
medikal, biyoteknoloji konularında alanında uzman
kişiler ağırlandı.
Nüve etkinlik boyunca geniş ürün yelpazesinde yer
alan ürünlerden; NC 90M Buharlı Sterilizatör, EC 160
Karbondioksit İnkübatörü ve NF 1200R Soğutmalı
Santrifüjü sergiledi. Nüve İhracat Müdürü Sertan
İnce, Halkla İlişkiler Müdürü Nur Karakurum, Halkla
İlişkiler Uzmanı Zeynep Çiftçioğlu ile Nüve İstanbul
bayilerinden İndem A.Ş. Satış Danışmanı Gürsoy
Balibaşa katılımcılara ürünler hakkında bilgi verdi.
Üç gün süren etkinliğe, Türkiye’nin birçok
üniversitesinin farklı bölümlerinden gelen öğrenciler
ve akademisyenler katıldı; her biri Nüve standını
ziyaret ederek etkinlikte yapılan cihaz tanıtımı için
Nüve’ye teşekkür ettiler.
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NÜVEMERHABA

NÜVESUMMARY

R&D: Sustainability and Carbon
Footprint

Merhaba Bebek
Satın Alma Müdürlüğü çalışanlarımızdan Serdar
Balaban’ın 24 Kasım 2021 tarihinde Mina isimli kızı
dünyaya geldi.
•
Kalite Kontrol Müdürlüğü çalışanlarımızdan Kadir
Açar 7 Aralık 2021 tarihinde baba oldu. Bebeğe
Nehir ismini verdiler.
•
Ankara bayimiz İndem A.Ş. ‘de Yönetim Asistanı
görevini sürdüren Özlem Aras Yılmaz’ın 2 Ocak
2022 tarihinde Beste Özüm isimli kızı dünyaya
geldi.
•
İstanbul bayimiz Kontur A.Ş. çalışanlarımızdan
Servis Teknisyeni Abdullah Şeker’in 2 Mart 2022
tarihinde Yağız isimli oğlu oldu.
•
Üretim Elektrik Bölümü’nden İsmail Çataltepe'nin
26 Nisan 2022 tarihinde Gazel Ashab isimli oğlu
oldu.
Aileleri kutlar, bebeklerini sağlık ve mutlulukla
büyütmelerini dileriz.
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Başsağlığı
•

•

•

•

•

•

Merhaba Nüve
•
•
•
•
•

Mustafa Mert Güven, Yusuf Erbay ve Ali Öztopçu 27
Aralık 2021 tarihinde, Kalite Kontrol Müdürlüğü’nde,
Ferhat Özmen, 7 Şubat 2022 tarihinde, AR-GE
Müdürlüğünde göreve başlamıştır.
Can Çayırlı, 1 Mart 2022 tarihinde askerlik görevini
tamamlayarak, Üretim Montaj Bölümü’nde;
Cenk Atik, 1 Nisan 2022 tarihinde, Muhasebe ve
Finansman Müdürlüğü’nde;
Rukiye Akbaş, 23 Mayıs 2022 tarihinde İhracat ve
Pazarlama Müdürlüğü’nde çalışmaya başlamıştır.

Tüm çalışanlarımıza yeni iş hayatlarında başarılar
diliyor, Nüve Ailesi’ne hoş geldiniz diyoruz...

•

•

•

Üretim Montaj Bölümü’nden Fatih Öner’in babası
Mehmet Öner, 11 Kasım 2021 tarihinde vefat etti.
Merhuma Allah’tan rahmet, Öner Ailesine başsağlığı
ve sabır dileriz.
Üretim Montaj Bölümü’nden Hüseyin Boşdurmaz’ın
babası Osman Boşdurmaz, 3 Ocak 2022 tarihinde
vefat etti. Merhuma Allah’tan rahmet, Boşdurmaz
Ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.
Üretim Vardiya Şefleri’nden Mehmet Ali Özkan, 11
Ocak 2022 tarihinde eşi Nagihan Özkan’ı kaybetti.
Merhumeye Allah’tan rahmet, Özkan Ailesine
başsağlığı ve sabır dileriz.
Üretim Montaj Bölümü’nden Muhammed Uğur
Yurdakul’un babası Hamit Yurdakul, 21 Ocak 2022
tarihinde vefat etti. Merhuma Allah’tan rahmet,
Yurdakul Ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.
Genel Müdürlük Bölümü’nde Genel Müdürlük
Sekreteri görevini sürdüren Sevgin Yıldırımlar’ın
babası Gündüz Yıldırımlar, 11 Şubat 2022 tarihinde
vefat etti. Merhuma Allah’tan rahmet, Yıldırımlar
Ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.
Teknik Servis Müdürlüğü Bölümü’nde Teknik Servis
Müdürü olarak görevini sürdüren Ahmet Fatih
Yıldırım’ın babası Ali İhsan Yıldırım 4 Mart 2022
tarihinde vefat etti. Merhuma Allah’tan rahmet,
Yıldırım Ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.
Üretim Sac Bölümü’nden Şaban Akpınar’ın babası
Servet Akpınar 28 Mart 2022 tarihinde vefat etti.
Merhuma Allah’tan rahmet, Akpınar Ailesine
başsağlığı ve sabır dileriz.
Kalite Kontrol Müdürlüğü Bölümü’nde Girdi Kontrol
Laboratuvar Sorumlusu olarak görevini sürdüren
Sinan Işık’ın annesi Nazile Işık 23 Nisan 2022
tarihinde vefat etti. Merhumeye Allah’tan rahmet,
Işık Ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.
Üretim Montaj Bölümü’nden Ercan Özdemir’in
babası Çavuş Özdemir, 25 Nisan 2022 tarihinde vefat
etti. Merhuma Allah’tan rahmet, Özdemir Ailesine
başsağlığı ve sabır dileriz.

Interview: Professor Can Akçalı
Cell based meat production
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Interview: Production Department

Traditional medicine practices at Düzce
University are carried out according to the
principles of modern medicine.

We are guests of Painting and Packaging
Ateliers
Page: 40

Page: 30

The process called “Cell-based” is the name
given to a scientific production method
that is completely made with cells. We take
a stem cell that will form an animal's muscle
tissue, isolate it with a biopsy, and then turn
it into a muscle cell.
Page: 18

Creator of Sustainable Art:
Deniz Sağdıç

HR

As the materials she uses are pre-used
objects, various items and wastes, each art
piece is a product of hard labor and long
hours.
Page: 34

Technical Service:

Every new project means a new task, a
new area of responsibility. International
bestseller book “The First 90 Days: Proven
Strategies for Getting Up to Speed Faster
and Smarter” is a good guide for these new
beginnings.
Page: 49

The genius who steered the history of world
science: Nikola Tesla
He continues to give strength and
motivation to us with his words: The
idiom, “Man can achieve the impossible” is
insufficient because man can reach beyond
the impossible.
Page: 22

Art and People
Dreamed of from history to the
present, the Judas Tree adorns the
Bosphorus every spring
Hobby Corner: Photography

N haber

Interview: Professor Ertuğrul Kaya

Photo shooting is actually capturing and
immortalizing the moment.
Page: 27

The Judas Tree, which remains green until
November with its heart-like leaves after
dropping flowers in mid-May, paints the
Bosphorus with its unique color every spring.
Page: 37

A very important composer, music critic,
novelist. Father of famous pianist Fazıl Say.
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