
GAZETESİ
Eylül 2021 - Sayı: 9OVA OLUKLU‘DA İNOVASYON FİKİR YÖNETİM SİSTEMİ

FABRİKAMIZDA İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

SEKTÖREL YENİLİKLER

Mühendisler ultra ince, ultra hafif 
'nanokarton' geliștiriyor.

Malzeme seçerken kalınlık, sertlik ve 
ağırlık gibi bir dizi özellik önem tașır. 
Pensilvanya Üniversitesi 
mühendislerinden olușan bir ekip, 
oluklu kağıt kartonun ultra ince 
eșdeğeri olan "nanokarton" adını 
verdikleri yeni bir malzeme geliștirdi. 
Bir santimetre kare nanokarton, 
gramın binde birinden daha hafiftir ve 
ikiye büküldükten sonra tekrar eski 
șekline dönebilir.

Oluklu kağıt karton gibi sandviç 
kompozitlerin, düșük ağırlık ve yüksek 
sertliğin mümkün olan en iyi 
kombinasyonunu sağladığı 
bilinmektedir.
Nanokarton, onlarca mikron 
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yüksekliğinde içi boș bir plaka 
olușturan, onlarca nanometre 
kalınlığında bir alüminyum oksit  
filmden yapılmıștır. Oluklu mukavvaya 
benzer sandviç yapısı, onu aynı 
kütledeki katı bir levhadan on bin kat 
daha sert yapar.
Nanokarton'un sertlik-ağırlık oranı, 
onu her gramın önemli olduğu 

havacılık ve mikro robotik 
uygulamalar için ideal kılar. 
Nanokarton, benzeri görülmemiș 
mekanik özelliklere ek olarak, 
çoğunlukla boș alandan oluștuğu için 
üstün bir ısı yalıtkanıdır.
Gelecekteki çalıșmalar, özelliklerin bir 
kombinasyonundan kaynaklanan ilgi 
çekici bir fenomeni keșfedecek: bir 
parça nanokarton üzerine ıșık tutmak, 
onun havada kalmasını sağlıyor. 
Ișıktan gelen ısı, plakanın iki tarafı 
arasında bir hava molekülü akımını 
alttan dıșarı iten bir sıcaklık farkı 
yaratır.
Kaynak: Nature Communications 
("Nanocardboard as a nanoscale 
analog of hollow sandwich plates").

Fabr�kamızda mürekkep mutfağında görevl� 
arkadaşımız Cumal� Güleşç�, �ş sağlığı ve 
güvenl�ğ�ne �l�şk�n yangın tüpler� temalı f�k�r 
verm�ş olup, bu f�k�r eylül ayında 
uygulanmıştır.

Farkındalığı ve duyarlılığı �ç�n Cumal� 
Güleşç�’ ye çok teşekkür ed�yoruz.

Sektörde yenilikler hız kesmeden 
devam ediyor. Farklı ve inovatif bakış 
açısına sahip mühendisler ultra ince, 
ultra hafif 'nanokarton' geliştiriyor

İSG Alanında 
Hayata Geçen Fikir

Uygulamamız



İnovasyonun icat çıkarmak olmadığını 
artık hepimiz öğrendik. İnovasyon yeni 
fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) 
değer yaratan çıktılara dönüștürme ișidir. 
En basit anlamıyla inovasyon,  yeni farklı 
fikirler geliștirmek ve uygulamaktır.
İnovasyonun birçok alanda olduğu gibi iș 
sağlığı ve güvenliği alanında da son 
yıllarda sıklıkla kullanılmaya bașlamıștır. 
İș yeri ortamında çalıșanların korunması 
ve güvenli bir çalıșma ortamı sağlamak 
için yüksek koruma çözümleri 
tasarlanmaktadır. Bu ürünler her sektörde 
yer alan çalıșanların sağlığını ve iș 
güvenliğini koruma konusunda 
geliștirilmiștir. 
Bunlara örnek olarak en bașta Kișisel 
Koruyucu Donanımlar (KKD) gösterilebilir. 
Toz ve gaz maskeleri, gürültüden koruma 
ekipmanları, göz koruma,  ayak koruma 
ürünleri gibi.
- Ayakların korunması için geliștirilen 
çelik/kompozit burunlu ayakkabılar. 
Ayakları darbe, șok, kayma ve elektrik 
etkilerine karșı koruma sağlamak için 
geliștirilmiștir.
- Göz Koruma-Yüz 
Koruma –Solunum 
Koruma ve Kulak 
Koruma Ekipmanları; 
Gelișen ve değișen 
ihtiyaçlara göre 
ekipmanların șekli ve etkinliği artmıștır.

Kișisel koruyucu ekipmanlarda yapılan 
inovasyonlar dıșında daha teknolojik ve 
yapay zeka kullanılarak geliștirilen, dijital 
ve fiziksel dünyayı isg için bir araya 
getiren sistemler de kullanılmaktadır. 
Bunlar ; 
- Sanal Gerçeklik 
- Çarpıșma Önleme Sistemi
- Görüntü İșleme Teknolojisi gibi. 
Sanal gerçeklik teknolojisi ile ișyerinin 
ihtiyaçlarına uygun gerçekleștirilecek 
simülasyonlar ve eğitim modülleri 

sayesinde daha az zamanda ve maliyetle 
daha etkin iș güvenliği faaliyetleri 
yürütülmesi sağlanıyor. İsteğe özel 
tasarlanabilir eğitim modülleri haricinde 
genel kullanıma açık sanal gerçeklik 
eğitimlerinden de yararlanılabilir.
Avantajlar
- S i m ü l a s y o n 
sayesinde gerçeklik 
hissini yașatma 
olanağı sunar (örn: 
yüksekte çalıșma),
- O y u n l a ș t ı r m a 
sayesinde öğrenimi 
kolaylaștırır,
-Eğitim alanı ve eğitim materyalleri 
tasarrufu sağlar,
-Eğitmen maliyetlerinden tasarruf sağlar,
-Eğitim süresinden tasarruf sağlar,

Sanal gerçeklik teknolojisi riskleri ve 
etkilerini senaryolaștırarak 
simülasyonlara dökmek ve bunları görsel 
ve ișitsel olarak yașıyormușçasına 
deneyimlemeyi ve buna bağlı öğrenmeyi 
getirmektedir.

Çarpıșma Önleme Sistemi: CAS(Collision 
Avoidance System), her türlü hareketli iș 
makinasının çalıșma ortamında bulunan 
personeller ile çarpıșmalarını önlemek ya 
da kör noktalarda diğer makinalarla 
çarpıșmalarını önlemek için dijital 
haberleșme ağı sayesinde iș güvenliği 
önlemlerinin etkinliğinin arttırılmasını 
sağlayan sistemdir.

İNOVASYONUN

İSG HALİ
 İş yer� ortamında çalışanların korunması ve güvenl� 

b�r çalışma ortamı sağlamak �ç�n yüksek koruma 
çözümler� tasarlanmaktadır. Bu ürünler her sektörde 

yer alan çalışanların sağlığını ve �ş güvenl�ğ�n� 
koruma konusunda gel�şt�r�lm�şt�r. 

vantajlar
• İș makinasının hareketlerinin 
izlenebilmesi,
• İș makinasının personellere ya da diğer 
iș makinalarına yaklaștığı esnada erken 
uyarı sistemi ile uyarılması,
• Yaklașma mesafesinin tayin 
edilebilmesi,
• Kör nokta geçișlerinde uyarı 
mekanizması ile muhtemel kazaların 
önlenmesi,
• Çalıșma ortamına göre farklı 
haberleșme türlerine(Wi-fi, bluetooth, 
RTLS) entegre edilebilmesi
Görüntü İșleme Teknolojisi:  Bir insanın 
görsel olarak yapabileceği görevlerin veya 
ișlevlerin bilgisayar ortamında yapılması 
olarak adlandırılır. Görüntü ișleme 
teknolojisi; güvenlik sistemleri, sağlık 
sektörü, robotik teknolojisi, otonom 
araçlar ve savunma sanayi bașta olmak 
üzere pek çok alanda kullanılıyor. 
İș sağlığı ve güvenliği alanında görüntü 
ișleme teknolojisi kullanımında ise yüksek 
tavanlı depolar, kritik laboratuvarlar ve 
duman sensörü bulunmayan dıș mekan 
alanlarda kamera sistemine entegre 
edilerek görüntü üzerinden alev tespiti 
yapma ve erken uyarı imkanı 
sağlamaktadır.
Avantajlar
• Alev korlașmadan, yangın büyümeden 
erken müdahale imkanı tanıması,
• Kimyasal depo vb. alanlarda duman 
sensörlerinden önce uyarının 
yapılabilmesi ve erken uyarı,
• Özel termal kamera donanımına ihtiyaç 
duyulmaması,
• Mevcut kamera sistemine yazılım 
vasıtası ile kolaylıkla entegre edilebilmesi,
• Yeni kamera donanım maliyeti 
olușturmaması,
• Kamera bazında ișleme yapabilmesi,
• Uyarı sisteminin mesaj, mail vb. yollarla 
iletilebilmesi.

İNOVASYON ve

İSG ÜZERİNE

Sezg�n AKÇALI

İSG Uzmanı ve
Çevre Mühendisi

İnovasyonun İSG hali
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Uzaktan eğitim veya uzaktan çalıșma 
sistemlerinin istisnaları olsa da hemen 
hemen herkesin hayaliydi. Fakat hiçbir 
kurumun veya șirketin bu çalıșma modelini 
hayata geçirmeye cesareti yoktu. Pandemi 
bu hayali zorunluluk haline getirdi. Artık 
istesek de istemesek de hepimiz bu sistemin 
birer parçası olduk.

Uzaktan (evden) çalıșma modeli birçok șirket 
ve çalıșan tarafından benimsenmiș olsa da 
ofis ortamından uzak, evden çalıșmanın 
kendine özgü birçok avantaj ve dezavantajları 
oldu.

Evden çalıșmak daha rahat gibi görünse de 
ofiste çalıșmaktan çok daha fazla disiplin ve 
doğru zaman yönetimi gerektiriyor. Tabi bu 
avantaj ve dezavantajlar her sektör için 
geçerli olmayabiliyor. Her sektörün dinamiği 
ve çalıșma prensipleri farklılıklar 
göstermektedir. Özellikle müșteri ile birebir 
ilișki içerisinde olan Satıș Departmanı için bu 
farklılık ön plana çıkıyor. Yüz yüzeyken bile 
müșteri ilișkilerini ve satıș süreçlerini 
yönetmek zor iken, uzaktan çalıșma 
modelinde bu durum daha da stresli bir hal 
alıyor.

PANDEMİ ve
DEĞİŞEN İŞ YAŞANTISI

Evden çalıștığımız zamanlarda bu yeni 
düzene alıșmakta zorluklar yașadık. Bunların 
en bașında ev ve iș yașamını birbirinden 
ayırmakta yașadığımız zorluk geldi. Bilgisayar 
bașındayken ya da telefon görüșmesi 
yaparken, yan odadan gelen televizyonun 
sesi ya da çocuklu ailelerde çocukların 
ebeveynlerini sürekli yanlarında istemeleri ile 
olușan dikkat dağınıklıkları; eșlerin bu durum 
karșısında tutumları; belli bir mesai 
bașlangıç ve bitiș saati olmadığı için uzayan 
çalıșma saatleri birçok zorluktan bazılarıdır.

Bu dezavantajların yanında; esnek çalıșma 
saatleri, mesai saatinde ișyerine; mesai 
bitiminde eve ulașmak için yolda harcanan 
zaman; her gün ofise giderken, özellikle 
kadınlar için, ne giyeceğim stresinin ortadan 
kalkması; çalıșma ortamını kendi zevkine 
göre șekillendirme gibi avantajları da var. 
Tabii bu saydıklarımız hep çalıșan 
açısındandı. Olaya bir de șirketler ya da iș 
verenler açısından bakacak olursak; 
Personel için harcanan ulașım, yemek, 
içecek masrafları; ofislerde harcanan enerji 
giderleri, yakıt giderleri șirketlerin kasasında 
kalmıștır.

Sağlık açısından düșünecek olursak, uzaktan 
çalıșma yöntemi fiziki etkileșimi azalttığı için 
hem ofisten hem de uzaktan çalıșanların 
büyük bir ölçüde korunmasını sağlıyor.

Bu süreçte teknolojinin ve yedeklemenin 
önemini bir kez daha anlamıș olduk. Ortak 
çalıșma kültürünün devam ettirilmesi, ekip 
motivasyonunun sağlanması için bir çok 
arayıș içine girilmesi ve teknolojiden 
yararlanarak daha önce tek seferde 
ulașamayacağımız kadar çok kișiye aynı 
anda ulașabilmeyi sağlamıș oldu. Birçok 
șirket bu yeni dönemi benimseyerek 
pandemi bitse dahi çalıșma hayatlarına bu 
model ile devam edeceklerini bildirmișlerdir. 
Kurum kültürünü yașatmak, güçlendirmek ve 
yeni dönemin koșullarına göre sürekli adapte 
etmek önümüzdeki dönemde liderlerin 
gündeminde daha fazla yer alacaktır.

Uzaktan (evden) çalıșma modeli birçok șirket ve 
çalıșan tarafından benimsenmiș olsa da ofis 

ortamından uzak, evden çalıșmanın kendine özgü 
birçok avantaj ve dezavantajları oldu.

ATÖLYE FAAL�YETLER�M�Z

İhracat Satıș Uzmanı Yasemin Çelik Yüksel’in
“İnovasyon ve Yeni Pazarlar’’

konusundaki sunumu.

Bu ayki atölye faaliyetlerimizde Satıș Müdürümüz Recep 
Gökhan Tursun “Ambalaj Sektöründeki Yeni Trendler, Yenilikçi 

Ürünler” konusunda sunum yaptı.
Bir diğer atölye faaliyetimiz ise “İnovasyon ve Yeni Pazarlar” 

sunumu ile İhracat Satıș Uzmanımız Yasemin Çelik Yüksel’den 
geldi.
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olayın olușmasından sonra sağkalım, 
toparlanabilme ve dinamik kișilik modeli” 
șeklinde ifade ediyor. Gününüzde ise 
rezilyans (psikolojik rezilyans)
• Yılmazlık
• Psikolojik sağlamlık
• Duygusal dayanıklılık
• Değișen durumlara karșı esneklik 
gösterebilme
• Negatif duygusal tecrübelerden hızlıca 
kurtulabilme yeteneği
• Tüm zorluklardan güçlenerek, öğrenerek, 
büyüyerek çıkmak
șeklinde tanımlamakta.

Özetle rezilyans; zorlu geçmișe, belirsiz 
geleceğe rağmen, anın kıymetini bilmek, 
umudu koruyabilmek ve yarına inanmak 
demek.
Peki böyle insanlar var mı? Yani yașadığı 
olumsuzluklara rağmen hayatına güçlü bir 
șekilde devam eden. İlk etapta aklınıza 
kimler geldi? Sanat dünyasından, bilim 
dünyasından, tarihten kimleri hatırladınız? 
Benim aklıma gelenler, hayatıma ilham 
kaynağı olmuș kișilerin bașında bilim uğruna 
mücadelelerle dolu bir hayat sürerek Nobel 
ödülü kazanan ilk kadın Marie Curie var. 
Elbette hayatı mücadelelerle dolu ulu 
önderimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk var. Her 
șeye rağmen bașaranların ortak özelliklerine 
bakıldığında 4 temel özellik öne çıkıyor:
1. Yaptığı ișe kendini adama, tam anlamıyla 
odaklanma
2. Çaresiz hissetmek yerine kontrolü 
dıșındakilere değil kontrol edebileceklerine 
odaklanma, karar verme, özdisiplin
3. Değișimin ve zorlukların hayatın bir 
parçası olduğunu kabul etme
4. Çevre ile güçlü etkileșim ve sürekli 
öğrenme, farklı disiplinlerden beslenme

Çocukken hiç düșüp dizinizi kanattınız mı? Ya 
da çocukluğunuzda elinizi kestiğiniz oldu 
mu? Böyle bir durumda ne yaptınız hatırlıyor 
musunuz? Belki yarayı eliniz ya da bir 
mendille kapattınız, belki gidip yıkadınız, 
belki de sizden yașça büyük birinden yardım 
istediniz. Yani fiziksel bir yaralanma ve acı 
varlığında ne yapmanız gerektiğini 
biliyordunuz ve bașınızın çaresine 
bakabildiniz. Peki çocukluğunuzda bir 
yașıtınız size dönüp “Seni hiç sevmiyorum” 
dediğinde… Yani duygusal bir yaralanma 
anında ne yapmamız gerektiğini biliyor 
muyduk çocukken? Öğrenebildik mi?

Yașam yolculuğunda birçok olay gelir 
bașımıza. Kayıplar, ayrılıklar, hastalıklar, 
çalıștığımız iș yerinde sistem değișimi, 
kariyer beklentilerimizin istediğimiz 
doğrultuda gerçekleșmemesi, ekonomik 
sorunlar… Bazıları hiç beklemediğimiz 
șeyler olabilir ve dengemizi bozabilir.

Dengemizi bozabilecek durumlarla bașa 
çıkabilme WEF - World Economic Forum 
2020 Mesleklerin Geleceği Raporunda 2025 
yılına kadar iș dünyasında en çok ihtiyaç 
duyulacak yetkinlikler listesinde 9. sırada 
yerini bulmuș. Resilience, bir mühendislik 
terimi olup özetle “ Bir maddenin kırılganlığa 
karșı direnci ve esneme kabiliyeti” olarak 
tanımlanıyor. Latincede “resilire” yani 
sıçrama, geri gelme, İngilizcede ise 
“resilience” geri sıçrama, esneklik anlamına 
geliyor. Zaman içinde bu kavram içinde hem 
dayanıklılığı hem de esnekliği barındırdığı 
için sosyal bilimler alanında da kullanılmaya 
bașlanıyor ve ekosistemler ile ilgili olarak 
“sistemin geçici bir rahatsızlıktan sonra eski 
haline dönmesi” olarak tanımlanıyor. Peter 
Timmerman ise toplumların rezilyansı 
konusunda dayanıklılık ve esnekliği “tehlikeli 

Peki sizin bu özelliklerden hangisine ya da 
hangilerine sahipsiniz? Hangilerini 
geliștirmeye ihtiyacınız var? Zorlayıcı bir 
olayla karșılaștığınızda daha dayanıklı olmak 
ve o olaydan güçlenerek, büyüyerek 
çıkabilmek için ne yapmalı? 
Sizi üzen/ kızdıran/ yıpratan/ … bir olay veya 
durum varlığında 
• Kabul edin. Bir șeye arkanızı 
döndüğünüzde o șey var olmaya devam eder. 
Yașadığınız olaylar sonucunda hissettiğiniz 
duygulara arkanızı dönmeyin. Duygularımız, 
insan olduğumuzun göstergesidir ve bize 
rehberlik eder.
• Olaylara gerçekçi iyimser bakıș açısı ile 
bakmaya çalıșın. Shakespeare diyor ki 
“İyimser insan yaranın üstündeki kabuğu 
görür kötümser ise kabuğun altındaki 
yarayı.” Buna bir ekleme de ben yapayım: 
Gerçekçi iyimser insan yaranın nasıl olduğu 
ile ilgili ders almıștır ve kabuğunun varlığının 
o yaranın iyileșmekte olduğunun bir 
göstergesi olduğunun farkındadır.
• Kendinize her gün hatırlatın:
o Bu hayatta minnettar olduğunuz 
neler var? 
o Günün son saatlerini yașarken, 
günün muhasebesini yaparken o gün 
bașınıza gelen olumsuzlukları düșündükten 
sonra bir de o gün bașınıza gelen iyi șeyler 
neler? Yașarken çok zorlandığınız ve bașa 
çıkabildiğiniz olaylar neler? Hangi 
özellikleriniz destek oldu?

Yașam yolculuğumuz boyunca olaylar, 
durumlar, düșünceler, duygular gelir ve 
geçer. Tıpkı gökyüzündeki bulutlar gibi. Bir 
gün yağmur yağar, bir gün güneș parlar, bir 
gün șimșekler çakar. Sabit olan gökyüzüdür. 
Paulo Coelho diyor ki: “Eğer bir gün yolunuzu 
kaybederseniz, bir çocuğun gözlerinin içine 
bakın. Çünkü bir çocuğun bir yetișkine her 
zaman öğretebileceği üç șey vardır”
• Nedensiz yere mutlu olmak 
• Her zaman meșgul olabilecek bir uğraș 
bulmak
• Elde etmek istediği șey için var gücüyle 
savașmak

İnovasyon Gazetes�’n�n bu ayk� 
konuğu Prem�um Eğ�t�m ve 

Danışmanlık Genel Müdürü Sayın 
Cenk Çukacı. 

Çukacı �le İnovasyon üzer�ne key�fl� 
b�r sohbet gerçekleşt�rd�k.

Yaşadığı olumsuzluklara 
rağmen hayatına güçlü 
b�r şek�lde devam eden 
�nsanlar var mıdır? İlk 
etapta aklınıza k�mler 

geld�? Sanat 
dünyasından, b�l�m 

dünyasından, tar�hten 
k�mler� hatırladınız? 

Ece ÜVEY

İnovasyon Gazetes�’n�n bu ayk� 
sayısında İzgören Akadem�'de 

Eğ�tmen, Danışman, K�myager, 
Sosyolog Ece Üvey �le b�r araya 

geld�k, �novasyon üzer�ne key�fl� b�r 
sohbet gerçekleşt�rd�k.

șeklinde tanımlamakta.


