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Şirketiniz KVKK’ya Hazır mı?
KVK Büyük Şirketler İçin
Zorunlu, Biz de Radarın
Altında Kalırız
Teknolojinin hızlı gelişimi ve bireysel internetin
yaygınlaşmasıyla paralel olarak hayatımıza giren
Kişisel
Verilerin
Korunması
kavramının
bilinirliğinin artmasında şüphesiz ki Google,
Facebook, Linkedin gibi büyük şirketlerde
yaşanan ve milyonlarca kişiyi etkileyen veri
ihlallerinin payı çok büyük. Aynı şekilde bankalar,
sigorta şirketleri, e-ticaret şirketleri gibi görece
büyük şirketlere yönelik uygulanan yaptırımlar
orta ölçekli şirketlerin “Biz nasılsa Kanun radarı
dışında kalırız” bakış açısına sahip olmasına ve
yasal yükümlülüklerinden kaçınmasına sebep
olabilmektedir. Ancak Kanun ve yaptırımların
uygulanmasında esas alınan şirketin büyük, orta
ya da küçük ölçekli olup olmaması ya da yıllık
ciro miktarı gibi hususlar değil, “bir ihlal olması
halinde etkilenen kişisel verinin miktarı, niteliği
ve ihlalin doğurduğu etkiler” gibi hususlardır.
Kanun’un uygulanmasında geçerli kurallar
küçük büyük her şirket için geçerli olup
yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde
görece küçük ya da orta ölçekli bir şirkette
uygulanacak yaptırımlar ile diğerleri arasında bir
fark olmayacaktır.

Kişisel Veriler Bizim
Tabanımızda
Değil,
Sorumlu Değiliz

Veri
Biz

Hatta bazı şirketlerin tüm faaliyetlerini CRM,
muhasebe yazılımları gibi yurt içinde ve yurt
dışında kurulu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar
kullanarak
yürüttükleri
görülebilmektedir.
Kanun’daki tanımıyla “kişisel verilerin işlenmesi”,
verilerin otomatik ya da bir veri kayıt sisteminin
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yöntemlerle
elde
edilmesi,
kaydedilmesi,
değiştirilmesi, aktarılması, sınıflandırılması ya da
silinmesi gibi her türlü işlemdir. Veri sorumlusu,
kişisel verileri elde ederken ve muhafaza ederken
bunu bizzat kendisi yapabileceği gibi üçüncü
taraf hizmet sağlayıcılardan da destek alabilir. Bu
durum veri sorumlusu şirketin sorumluluklarını
ortadan kaldırmamakta aksine hizmet sağlayıcı
ile veri sorumlusu söz konusu kişisel verilerin
güvenliğinden birlikte sorumlu olmaktadır.
Dolayısıyla kişisel verilerin işlenmesinden yalnızca
verilerin kendi sunucularında ve klasörlerinde
muhafaza edilmesinin anlaşılması son derece
hatalı bir yaklaşım olup şirketinizin bu hizmet
sağlayıcılarının (veri işleyenler), veri güvenliğinin
sağlanması konusunda yeterli niteliklere sahip
olduğundan emin olması, gizlilik sözleşmeleri
imzalaması ve belirli aralıklarla denetim yapması
gerekmektedir. Aksi halde kişisel veri barındırma
hizmeti aldığınız üçüncü taraflar nezdinde
meydana gelen veri ihlallerinden sorumlu
tutulabilirsiniz.

Günümüzde şirketler verileri kaydetmek ve
muhafaza etmek için fiziksel ve elektronik olmak
üzere kendi veri merkezleri yanında dış kaynaklar,
bulut bilişim teknolojileri gibi üçüncü taraf
hizmetlerden yararlanabilmektedirler.
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Çalışanlarımız İnternetten Metinleri Buldular, Biz
Zaten Uyumluyuz
Kişisel Verilerin Korunması Kanunun yeni
bir Kanun olması ve ülkemizde kişisel veri
güvenliğine ve mahremiyetine ilişkin
kültürün henüz yeterince yerleşmemiş
olması gibi nedenlerle şirketler uyum
projelerini maddi ve manevi olarak bir
külfet olarak görmekte ve uyumluluk
çalışmaları için zaman ve maddi kaynak
ayırmaktan kaçınabilmektedir. Bundan
hareketle tabiri caizse “KVKK işinin insan
kaynakları ya da bilgi teknolojileri birimi
tarafından çözülmesi”, benzer sektördeki
şirketlerin kullandıkları aydınlatma, açık rıza
metinleriyle politikalarının bazen neredeyse
birebir kopyalanıp kullanılarak sürecin bir
şekilde geçiştirilmesi gibi yöntemlere
başvurabilmektedirler.
Her
ne
kadar
Kanun’da
açıkça
bir
uyum
projesi
geçirilmesi
yükümlülüğünden
bahsedilmemekteyse de Kanun’daki temel
ilkelere ve ikincil mevzuata uyumluluk, veri
sorumlusunun tüm iş süreçlerinin detaylıca
analiz edilmesi, bu analiz sonucu kişisel veri
envanterinin çıkarılması, bu envanter
üzerinden eksikliklerin tespit edilmesi ve
iyileştirilerek uyumlu hale getirilmesinden
oluşan
hukuki,
teknik
ve
kurumsal
aksiyonların alındığı çok ayaklı ve kapsamlı
bir uyum süreci geçirilmesiyle mümkün
olabilmektedir.

Her ne kadar Kanun’da açıkça bir uyum
projesi
geçirilmesi
yükümlülüğünden
bahsedilmemekteyse de Kanun’daki temel
ilkelere ve ikincil mevzuata uyumluluk, veri
sorumlusunun tüm iş süreçlerinin detaylıca
analiz edilmesi, bu analiz sonucu kişisel
veri envanterinin çıkarılması, bu envanter
üzerinden eksikliklerin tespit edilmesi ve
iyileştirilerek uyumlu hale getirilmesinden
oluşan hukuki, teknik ve kurumsal
aksiyonların alındığı çok ayaklı ve kapsamlı
bir uyum süreci geçirilmesiyle mümkün
olabilmektedir. Her bir veri sorumlusunun
faaliyetleri, büyüklüğü ve organizasyonu
farklı
olduğundan
başka
bir
veri
sorumlusundan
alınan
belgelerin
kullanılması,
Kanundan
kaynaklanan
yükümlülüklerin sağlanması anlamına
gelmeyeceği gibi aksine hatalı yaklaşımlar
nedeniyle yükümlülüklere aykırılık ihtimali
artacaktır. Örneğin kendi iş süreçlerini
analiz etmeden, başka bir şirketin müşteri
aydınlatma metnini internet sitesine
ekleyen bir veri sorumlusu ilgili kişi
müşterisini yanlış şekilde bilgilendirerek
Kanun’daki aydınlatma yükümlülüğüne
aykırı davranmış olacaktır.
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Biz VERBİS’e Kayıt Olduk, Uyum Sürecini
Tamamladık
Kişisel Verilerin Korunması Kanunuyla getirilen
yükümlülüklerden biri de Veri Sorumluları Siciline
(VERBİS) kayıt yükümlülüğü olup ilgili madde
uyarınca istisna kapsamına girmeyen şirketler veri
işlemeye başlamadan önce sicile kaydolmak
zorundadır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için
getirilen son tarih Kurul tarafından birkaç kez
ertelemeye konu edildikten sonra son olarak 31 Aralık
2022 tarihinde sona ermiştir. Bu süreçte bazı veri
sorumlularınca düşünüldüğünün aksine VERBİS’e
kaydolmak
Kanun’dan
kaynaklanan
yükümlülüklerden yalnızca bir tanesi olup tek başına
Kanun’a uyumlu olunduğu anlamına kesinlikle
gelmemektedir. Sicile kayıtla yükümlü olan veri
sorumlularının ilgili Yönetmelik uyarınca kişisel veri
envanteri oluşturmaları ve bu envantere dayalı olarak
sicile bilgi girişi yapmaları gerekmektedir. Kişisel
Verileri Koruma Kurulu sicile kayıt tarihinin
uzatılmasına ilişkin verdiği 17 Aralık 2019 tarihli
kararında[1] “Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünün
asıl amacının kişisel veri işlemede şeffaflık, kişisel
verilerin gelişigüzel işlenmesinin önüne geçilerek
kişisel veri işleme faaliyetlerinin disiplin altına
alınması, bu alanda kültür ve farkındalık oluşması,
veri sorumlularının kişisel verisini işlediği kişilere
hesap verebilmesi” olduğu belirtmiş ve beyan edilen
bilgilerin şirketin veri işleme faaliyetleriyle uyumlu,
doğru ve güncel şekilde yapılması gerektiği
eklemiştir.
Özetlemek gerekirse KVKK uyarınca kişisel veri
işleyen her şirket VERBİS kayıt yükümlülüğü olsun
olmasın Kanun’a, temel ilkelere ve mevzuatla
getirilen ek yükümlülüklere uygun hareket etmekle
yükümlüdür. Veri koruma mevzuatına uyumlu
olmamak idari para cezası yaptırımı yanında ticari
itibar kaybı, regülasyona uyum yükümlülüklerinin
yeterince
sağlanamaması
nedeniyle
müşteri,
tedarikçi ve iş ortaklarıyla olan iş ilişkilerinin
bozulması gibi birçok riski bir arada barındırmaktadır.

Uyumluluk
kriterlerinin
sağlanabilmesi
için
şirketlerin kişisel veri envanteri çıkarılması,
aydınlatma yapılacak ve açık rıza alınacak alanların
tespiti ve uygulamaya konulması, veri koruma
taahhütnameleri, kişisel veri işleme, özel nitelikli
kişisel veri ve saklama ve imha politikalarının
oluşturularak uygulamaya konulması, verilerin
azaltılması ve imha edilmesi, ilgili kişilerin hakları,
veri ihlali gibi durumlarda alınacak aksiyonları
gösterir
prosedürlerin
oluşturulması,
çalışan
farkındalığının artırılması, alınması gereken teknik
tedbirlerin uygulamaya konulması gibi pek çok
adımdan oluşan bir uyum süreci geçirmeleriyle
mümkün olabilmektedir. Ayrıca kişisel verilerin
korunması mevzuatına uyumluluk süreci yapısı
gereği devam eden ve dinamik bir süreç
olduğundan, yürütülen çalışmaların, politika ve
prosedürlere uyum sağlanıp sağlanmadığının ve iş
süreçlerinin Kanun’a uyum seviyesinin belirli
aralıklarla gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi
gerekmektedir. Ekonominin veri üzerine kurulu
olduğu günümüz ticari ekosisteminde şirketlerin,
KVKK uyumluluk seviyelerini gözden geçirmeleri ve
alınması gereken aksiyonları bir an önce
uygulamaya koymaları büyük bir önem arz
etmektedir.
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Piyasadan Haberler
Intel'den 30 milyar dolarlık
çip yatırımı
Intel, türünün ilk örneği olan Yarı İletken Ortak
Yatırım Programını (SCIP) duyurdu.
Açıklamada, söz konusu programla sermaye yoğun
yarı iletken endüstrisine yeni bir finansman modeli
getirildiği aktarıldı.
Program kapsamında Intel'in dünyanın en büyük
varlık
yöneticilerinden
Brookfield
Asset
Management'ın altyapı iştiraki ile anlaşma
imzaladığı belirtilen açıklamada, bunun Intel'e
üretimini genişletmek için yeni bir sermaye havuzu
sağlayacağı kaydedildi.
Açıklamada, anlaşmanın iki şirketin şubat ayında
imzaladığı mutabakat zaptının ardından geldiği
anımsatıldı.
Anlaşma kapsamında Intel'in Arizona'daki Ocotillo
kampüsünde daha önce duyurulan üretim
genişlemesine ortaklaşa 30 milyar dolara kadar
yatırım yapılacağı belirtilen açıklamada, Intel'in
toplam proje maliyetinin yüzde 51'ini ve
Brookfield'ın yüzde 49'unu finanse edeceği bildirildi.

https://www.ntv.com.tr/teknoloji/intelden-30-milyar-dolarlik-cip-yatirimi

Türkiye'nin risk primi 800
baz puan eşiğini aştı
Son günlerde yükseliş ivmesi yaşayan Türkiye'nin
risk primi haftanın ilk işlem gününde bir eşiği daha
aştı.
5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 805 baz puan ile
29 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Temmuz ayının ortasında 900 baz puan ile 2008
yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkan risk
priminde Temmuz ayının sonlarından Ağustos
ayının ortalarına kadar bir gevşeme yaşanmıştı.
11 Ağustos'ta 650 baz puanın altını test eden risk
primi o tarihten sonra yükseliş ivmesine geçmişti.
Türkiye'nin risk priminin yeniden 800 baz puanın
üzerine çıkması Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası'nın (TCMB) kredi düzenlemesinden sonra
gerçekleşti.
Ağustos toplantısında sürpriz bir şekilde faiz indirimi
kararı alan TCMB kredi faizleri ve büyüme hızına
yönelik yeni düzenleme yaptı.
Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemelerle,
bankalar verecekleri ticari kredilerde faiz oranlarına
getirilen katsayıya bağlı olarak menkul kıymet tesis
etmek zorunda kalacak. Faizi yüzde 22,85’i aşan
krediler için yüzde 20, yüzde 29,38’i aşan krediler
için kredi tutarının yüzde 90’ı kadar menkul kıymet
tesis edilecek. Düzenleme ile ticari kredilerde yüzde
30'u aşan faiz uygulaması da zorlaştırılmış oldu.
https://www.bloomberght.com/turkiye-nin-risk-primi-800-baz-puan-esigini-asti
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Piyasadan Haberler
Avrupa'da yeni kriz
kapıda
Avrupa'da Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizi
cam üretimine sıçradı.
The Wall Street Journal'ın haberine göre,
Avrupa'da cam üretiminde kullanılan enerjinin
büyük ölçüde Rus doğalgazından sağlanması,
üretimi olumsuz etkilemeye başladı.
Avrupa'daki cam üreticileri ve üretimde cam
ürünleri kullanan şişe imalatçıları, otomotiv ve
inşaat üreticileri gibi firmalar, doğalgaz arzında
yaşanan sıkıntı nedeniyle acil durum planına
hazırlık yapıyor.
Otomobil üreticisi Audi'nin strateji başkanı Silja
Pieh, Rusya'nın Almanya'ya doğalgaz arzını ciddi
düzeyde azaltmasının yeni bir krize neden
olabileceğini söyledi.
Avrupa içecek endüstrisi de baskı altında.
Ukrayna'da faaliyet gösteren en az iki üretici de
dahil bazı şişe tedarikçileri fabrikaları kapatmak
ve üretimi sınırlamak zorunda kaldı. Diğerleri de
fiyatları artırmaya başladı.
FİRMALAR STOĞA YÖNELDİ
Firmalar, ek depolama alanı kiralayarak şimdiden
şişe stoklamaya da başladı.

İthal enerji faturası bir
yılda ikiye katlandı
Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar,
temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,7
artarak 7 milyar 746 milyon 140 bin dolara yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı
tarafından
oluşturulan
geçici
dış
ticaret
istatistiklerine göre, temmuzda Türkiye'nin ithalatı
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 artarak 29
milyar 240 milyon dolar oldu.
Bu tutarın 7 milyar 746 milyon 140 bin dolarlık
kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral
yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından
elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral
mumlar" oluşturdu.
Öte yandan, ham petrol ithalatı temmuzda geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 2 milyon
993 bin 844 tona geriledi.

ŞİŞELERE KORUMA
İngiltere merkezli teslimat şirketi "Milk and More" ise
cam şişelerinin ortalama ömrünü artırmaya
çalıştıklarını söyledi. Şirket hasar görmüş şişeleri
saptayacak tarayıcılar dahil şişelerini korumaya
yönelik önlemler almaya başladı.
https://www.ntv.com.tr/ntvpara/doviz/ithal-enerji-faturasi-bir-yilda-ikiye-katlandi,QyZRIrpQyEW1BtV9NVJq2g
https://www.ntv.com.tr/ntvpara/doviz/avrupada-yeni-kriz-kapida,rlnMtsSPtkydKRfjA8Lvsg
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CGS Center'dan Haberler

Öz Cıvata Sanayi'de
"Kurumsal Dönüşüm Tasarımı" projesine
devam ediliyor.

Yurttaşlar Grup'da
"Kurumsal Yönetim ve Kurumsallaşma" projesi
devam ediyor.

Çağ Un'da
"Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Aile Şirket
Anayasası" çalışmaları devam ediyor.

Çağ Un ve Yurttaşlar Grup'a
Suat Baysan tarafından
12 Ağustos 2022 tarihinde
Utopia Cave Hotel'de
"21. yüzyılda Yönetim Sanatı" eğitimi
verildi.
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Teknolojiden Haberler
Çinli bilim insanları daha az nitrojen gübresiyle yetişebilen pirinç üretmeyi
başardı
Pirinç, binlerce yıldır insanoğlunun en önemli besin kaynaklarından biri. Bu gıdayı en çok pirinç tüketen ülke ise
Çin... Ülkede pirinç, 8 bin yıldır üretiliyor. Hatta pirinç üretimi 2020 yılında 210 milyon tona ulaştı. Fakat nüfusu 1
milyar 412 milyon kişiye ulaşan ülkede kaynaklar sınırlı. Dolayısıyla kaynakların daha verimli ve sürdürülebilir olması
adına ürün araştırması ve teknolojik inovasyon önemli bir yere sahip.
Bu noktada Çinli bilim insanları daha az nitrojen gübresiyle yetişebilen pirinç üretmeyi başardı. Araştırma, 2019
yılında başladı. Pirinçler, farklı iklim koşullarına sahip Pekin, Hainan ve Zhejiang eyaletinde yetiştirildi. Üç yılın
sonunda bu pirinç türünün normal pirinçten yüzde 40 ila yüzde 70 arasında daha verimli olduğu ortaya konuldu.
Nitrojen gübresi, asit oranı düşük, kireçli topraklar için uygun olan gübre olarak tanımlanıyor. İçeriğinde yüzde 21
azot, yüzde 27 kükürt bulunuyor. Bu oran da besinlerin hem azot hem de kükürt ihtiyacını karşılıyor. Gübre, içindeki
azot sayesinde fosfor alımına da destek oluyor. Bu bağlamda iyi beslenen ağaçların zararlılara karşı direnci de
artıyor.

İlk kez bir şirkete robot CEO atandı
Çin merkezli mobil oyun ve metaverse şirketi NetDragon Websoft, CEO'luk görevine bir robot atayarak bir ilki
gerçekleştirdi.
Şirket tarafından 26 Ağustos'ta yapılan açıklamada, yan kuruluşu Fujian NetDragon Websoft'un CEO'luğuna Tang
Yu adlı yapay zeka destekli insansı sanal robotun getirildiği duyuruldu.
Robot yönetim kurulu için gerçek zamanlı bir veri merkezi ve analitik aracı olarak kullanılacak.
Tang'ın, işyerinin çalışanlar için adil ve verimli olmasını sağlayacağı da kaydedildi.
Şirketin başkanı Dr. Dejian Liu, "Yapay zekanın, kurumsal yönetimin geleceği olduğuna inanıyoruz" ifadesini
kullandı.
"Tang'ı atamamız, işimizi yürütme şeklimizi dönüştürecek ve stratejik büyümemizi yönlendirecek" diyen Liu, robotun
kadın olduğuna da özellikle dikkat çekti.
https://www.indyturk.com/node/547611/ekonomi%CC%87/i%CC%87lk-kez-bir-%C5%9Firkete-robot-ceo-atand%C4%B1
https://webrazzi.com/2022/08/01/cinli-bilim-insanlari-daha-az-nitrojen-gubresiyle-yetisebilen-pirinc-uretmeyibasardi/#:~:text=2017%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20%C3%87inli%20bilim%20insanlar%C4%B1,aras%C4%B1%20de%C4%9Fi%C5%9Fen%20verim%20elde%20edilmi%C5%9Fti.
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Nuri Demirağ
Memet Nuri Demirağ (d. 1886, Divriği, Sivas - ö. 13 Kasım
1957, İstanbul), Türk iş insanı ve siyasetçi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları inşaatının ilk
müteahhitlerindendir. Türkiye’nin 10.000 kilometrelik demiryolu
ağının 1250 km’lik bölümünün inşasını gerçekleştirmiş ve bu
nedenle kendisine Mustafa Kemal Atatürk tarafından “Demirağ”
soyadı verilmiştir. Cumhuriyet döneminin sayılı zenginleri
arasına girmiş ve hayırseverliği ile tanınmış bir iş insanıdır.
Türkiye’de ilk uçak fabrikasının kuruluşu, ilk sigara kağıdı
üretimi, ilk yerli paraşüt üretimi gibi ilkleri gerçekleştiren,
İstanbul Boğazı üzerine köprü yapılması, Keban’a büyük bir
baraj yapılması düşüncelerini ilk kez gündeme getiren kişidir.
(bkz. Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali) Özellikle havacılık
sanayisinde başarıları ile anılır.
İlk yerli sigara kâğıdı
Maliye müfettişliğini bıraktıktan sonra ticaret yapmanın yollarını arayan Nuri Bey, 1918’de yabancıların tekelinde
olan sigara kağıdı işine girdi. Eminönü’de küçük bir dükkânda ilk Türk sigara kağıdı yapımını başlattı. Ürettiği
sigara kağıdına “Türk Zaferi” adını verdi. Türk Zaferi sigara kâğıtları Türk Kurtuluş Savaşı'nı vermekte olan Türk
halkı tarafından büyük ilgi gördü. Nuri Bey, bu ilk girişiminden büyük kazanç elde etti.
Demiryolu inşaatı
Kurtuluş Savaşı’ndan bağımsız bir devlet olarak çıkan Türkiye Cumhuriyeti, ülkenin ulaşım sorununa
demiryolları ile el atmıştı; amaç, en kısa sürede demiryolu ağını genişletmekti. 1926’da Samsun-Sivas demiryolu
yapımını üstlenen Fransız şirketi işi bırakınca ilk etapta yapılacak yedi kilometrelik kısım için açılan ihaleye giren
Mehmet Nuri Bey, çok düşük bir fiyat vererek ihaleyi aldı. İşin geri kalan kısmı da denemek üzere kendisine
verildi. Tapu dairesinde mühendis olan kardeşi Abdurrahman Naci Bey’i de memuriyetinden istifa ettirip
kendisine ortak yapan Mehmet Nuri Bey artık Türkiye Cumhuriyetinin ilk demiryolu müteahhidi olmuştu. Kardeşi
ile birlikte çalışarak Samsun-Erzurum, Sivas-Erzurum ve Afyon-Dinar hattını 1012 kilometrelik demiryolunu bir yıl
gibi kısa bir sürede tamamladı. Çok dağlık ve kayalık arazide balyozlarla dağları delerek tünel açmak zorunda
kalmalarına rağmen işlerini zamanında tamamladılar. Başarılarından ötürü 1934 yılında Atatürk kendisine ve
kardeşi Abdurrahman Naci Bey’e Demirağ soyadı verdi.
İnşaat işleri
Nuri Bey, demiryolu yapımı sürerken çeşitli büyük inşaat projelerine de başladı. Karabük Demir Çelik, İzmit
Selüloz, Sivas Çimento ve Bursa Merinos tesislerini, Eceabat Havalimanı’nı, Haliç kenarında İstanbul Hal
Binası’nı inşa etti.
Boğaz Köprüsü projesi
1931 yılında İstanbul Boğazı’na köprü inşası projesini başlattı. Yurtdışından uzmanlar getirerek incelemeler
yaptırdı; San Francisco’daki Golden Gate Köprüsü ile aynı sistemde bir köprü inşa etmeleri için Golden Gate’i
inşa eden firmayla anlaştı. Tüm hazırlıkları bitmiş olan projeyi 1934’te cumhurbaşkanı Atatürk’e sundu.
Cumhurbaşkanı tarafından beğenilse de proje hükümetten onay alamadı ve proje gerçekleşmedi. Bu, Nuri
Demirağ’da çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
13 Kasım 1957’de İstanbul’da şeker hastalığı nedenle hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nuri_Demira%C4%9F
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