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Þirket Haberleri

Ülkemizin “ortak gururu” olan Şişe-
cam, bugün bölgesel liderlik iddi-
asını gerçekleştirme yolunda yurt-

içinde ve yurtdışında önemli adımlar atmaya
devam etmektedir. Özellikle yurtiçinde artan

talebe zamanında cevap verebilmek amacıyla
ülkemizde sürekli yatırım yaparak kapasite
ve teknik olanaklarını geliştirmekte ve böyle-
ce ülke ekonomisine  yoğun katkılarına de-
vam etmekte. 

Trakya Cam Sanayii A.Ş., Türkiye’de
özellikle hızla gelişmekte olan inşaat,
otomotiv, beyaz eşya ve mobilya sektör-

lerinin düzcam taleplerini zamanında karşıla-

mak üzere, %85 oranında iştirak ettiği Trakya
Yenişehir Cam San. A.Ş. tüzel kişiliği altında,
Bursa-Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde
225 bin ton/yıl kapasiteli, 120 milyon USD yatı-

fiiflecam yeni büyüme bölgesi 
Yeniflehir-Bursa’da bafllatt›¤›

yat›r›mlar›n› art arda devreye al›yor

Trakya Cam’dan Bursa-Yeniflehir’e dev yat›r›m
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Trakya ve Anadolu Cam’›n tesisleri ile fiiflecam’›n Bursa-Yeniflehir’e yapt›¤›
yat›r›mlar›n toplam tutar› 360 milyon USD’a ulafl›yor.

■ Toplam 252 milyon USD yat›r›m  ■ 317 kifliye do¤rudan istihdam

Düzcam Grubu’na ba¤l› Trakya Cam’›n Türkiye’deki 5. Düzcam
Fabrikas› f›r›n› atefllendi, Kaplamal› Camlar Fabrikas› devreye al›nd›.
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rım tutarlı, I.’inci
Düzcam Fabrikası

fırınını 30 Nisan 2007 tarihinde ateşledi. Mayıs
ayı sonunda da ticari üretim alınmaya başlandı.

40 milyon USD yatırım tutarlı ve 5 milyon
m2/yıl kapasiteli Kaplamalı Camlar Fabrikası
da devreye alınarak 2007 Mayıs ayı sonunda da
ticari üretim alınmaya başlandı. Bu fabrikada,
dünyada her geçen gün daha fazla önem arz
eden enerji tasarrufu ve çevrenin korunması ko-
nularına yönelik, binalarda ısı yalıtımı sağlaya-
rak önemli katkıda bulunan ‘Kaplamalı Cam-
lar’ üretilecek. Böylelikle kaplamalı camların
ülkede yaygınlaştırılması ve ihracata da yönelik
olacak bu yatırım ile bölge pazarlarında da et-
kin olunması hedeflenmekte.

225 bin ton/yıl kapasiteli 2. Düzcam Fabri-

kası’nın inşaat ve montaj çalışmaları ise yoğun
bir şekilde devam etmekte olup, Kasım 2007’de
işletmeye alınması planlandı.

Böylelikle, 2007 yılı içinde 252 milyon USD
tutarında, 450 bin ton/yıl kapasiteli 2 hatlı Düz-
cam Fabrikası ve 5 milyon m2/yıl kapasiteli Kap-

lamalı Camlar Fabri-
kası işletmeye geçe-
cek, işletmelerde de
317 kişiye doğrudan
istihdam sağlanacak-
tır. Yatırımın %50’si
kredi ile finanse edil-
mekte olup yatırım-
lar için European In-
vestment Bank (EIB)
tarafından 116 mil-
yon Euro kredi sağ-
landı.
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Trakya 
Yenişehir Cam
Sanayii A.Ş.
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Yurtiçi talepteki artış
nedeniyle büyüme
bölgesi olarak, pa-

zara yakınlığı ve hammad-
de lojistiği açısından elve-
rişli konumda olan Yenişe-
hir-Bursa bölgesini seçen
Anadolu Cam büyümesini
burada hızla sürdürüyor. 

Hafifletilmiş teknoloji
(NNPB) ile yeşil renkli ma-
den suyu şişesi üreten 120

bin ton/yıl kapasiteli I. fırın 2006 yılı
ilk yarısında üretime başladı.  Yine ma-
den suyu şişesi üretecek olan ve çok kı-
sa sürede tamamlanan 60 milyon USD
yatırım harcaması ile gerçekleştirilen
120 bin ton/yıl kapasiteli II .fırın  30 Ni-
san 2007’de devreye alındı. Toplam ka-
pasite 240 bin ton/yıla ulaştı.

II. fırın yatırımı %50 özkaynak, %50
kredi ile finanse edildi.

Şişecam’ın gerçekleştirdiği bu yatı-
rımlar üretim, istihdam ve zenginlik
katkısı ile Yenişehir yöresini tarımsal ka-
rakterden çıkartarak bir sanayi üretim
merkezi haline getirecektir. 

Anadolu Cam’›n Yeniflehir’deki II. f›r›n› devrede
■ Toplam 105 milyon USD yat›r›m  ■ 400 kifliye do¤rudan istihdam

Anadolu Cam
Yenişehir 
Sanayi A.Ş.
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Avrupa Cam Ev Eşyası komite toplantı-
sı Paşabahçe’nin ev sahipliğinde 27
Nisan 2007 tarihinde, Çırağan Palace

Kempinski’de gerçekleştirildi.
FEVE’nin (Féderation Européenne du Verre

d’Emballage / European Container Glass Fede-
ration) yönetimde ve çeşitli çalışma grupların-
da Şişecam, uzun yıllardır temsil edilmektedir. 

Bu toplantıya Avrupa’nın önde gelen cam
kuruluşları (Durobor, Royal Leerdam, Bormioli
Luigi, RCR, Yioula Glassworks, Zwiesel Kris-
tallglas, Bohemia Crystalex Trading) ve FEVE

temsilcileri katıldı.  FEVE/Cam Ev Eşyası Ko-
mitesi Başkanı Gülsüm Azeri’nin yönettiği top-
lantıda; dünyada cam ev eşyası sektöründe
teknik gelişmeler, çevre ile ilgili yönetmelikler
ve çeşitli teknik yönetmeliklerin paylaşılması-
nın yanı sıra bu kez önemli gündem maddesi
olarak Avrupa Kristal Yasası ile ilgili değişiklik
önerileri tartışıldı. Şişecam, Avrupa cam sana-
yiinde ve dünya cam sektöründe çeşitli kuru-
luşlarda aldığı etkin görevlerle hem sektörün
önemli kararlarını oluşturmada rol alıyor, hem
de Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor.
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Paflabahçe, Avrupa Cam Ev Eflyas›
Üreticileri’ne (FEVE) ev sahipli¤i yapt› 
Y›lda 2 kez, ilkbahar ve sonbaharda gerçeklefltirilen FEVE (Avrupa Cam Ambalaj
Federasyonu) Cam Ev Eflyas› Komitesi’nin 2007 y›l› ilk toplant›s› 27 Nisan 2007

tarihinde Ç›ra¤an Palace Kempinski’de yap›ld›.



A.P.F.E.’nin ziyareti
A.P.F.E. “Association des Producteurs de Fibre Européens”

“European Glass Fibre Producers Association”
“Avrupa Cam Elyaf› Üreticileri Birli¤i” 

Þirket Haberleri

Cam Elyaf Sanayii A.Ş.’nin 2005
yılından beri üye olduğu
A.P.F.E. (Avrupa Cam Elyafı

Üreticileri Birliği)  toplantıları periyodik
olarak Brüksel’de yapılmaktadır. 12 Ha-
ziran 2007 tarihinde yapılan toplantıya
Cam Elyaf Sanayii A.Ş. ev sahipliği yap-
tı. Bu toplantıda sektörün durumu ve
geleceği, sektörle ilgili çevre ve sağlık
konuları, sektörü ilgilendiren Avrupa
Birliği yönetmelik ve yönergeleri v.b.
konular görüşüldü. 
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Ruscam’dan rekor sat›fl

“Rusya Federasyonu'nun büyüyen bira
pazarı ve paralelinde artan kaliteli bira
şişesi talebini karşılamak hedefiyle

2002 yılında üretime başlayan Ruscam fabrikalarının
2007 Mayıs ayı satış rakamı 73 bin ton olarak gerçek-
leşti. Cam Ambalaj Grubu’nun tarihinde bugüne ka-
dar ulaşılan en yüksek aylık satış rakamı olması ne-
deniyle bu başarıyı hep birlikte kutluyor ve tüm ca-
miaya armağan ediyoruz."

Katılımcılar Temsil Ettikleri Firma
Mr. Gilbert Maeyart A.P.F.E.
Mr. Thorsten Bredemann Lanxess Deutschl. GmbH
Mr. I. Hooftman
Mr. F. Kohlmann P-D Glasseiden Oschatz
Mr. H. J. Gaarenstroom PPG
Mr. Yannick Ranno St Gobain Vetroteks
Mr. Per Olof Algotsson Johns Manville
Mr. Richard Furber Owens Corning
Mr. Tommi Bjornman Ahlstrom



Soda Sanayii A.Ş. rafine sodyum
bikarbonat ürünü için ISO
22000 Gıda Güvenliği Yönetim

Sistemi Belgesi’ni aldı.
ISO (International Standart Orga-

nization) tarafından hazırlanan ve
2005 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO
22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
standardı, çeşitli ülkeler tarafından ya-
yınlanan HACCP standartının yerini
alabilecek ve Dünyada ISO 9000 gibi
kabul görebilecek uluslararası bir
standarttır.  Gıda ve yem sanayiinde
geniş bir kullanım alanı olan “rafine
sodyum bikarbonat”ın ülkemizdeki
tek üreticisi Soda Sanayii bu ürün ile ilgili tesis-
lerinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Siste-
mi’ni kurarak 28–29 Mart 2007 tarihlerinde TSE
tarafından gerçekleştirilen belgelendirme tetki-
kini başarı ile tamamladı. Soda Sanayii 2000 yı-

lından bu yana sahip olduğu HACCP Yönetim
Sistemi’nden, ISO 22000 standardına geçiş yapa-
rak, iç ve dış pazarlardaki müşteri talep ve bek-
lentilerinin tam olarak karşılanabilmesi için
önemli bir aşama gerçekleştirdi.

Soda Sanayii’ne ISO 22000 G›da
Güvenli¤i Yönetim Sistemi Belgesi

Soda ve Kromsan Fabrikalar›’nda
“Entegre Yönetim Sistemi”

Soda Sanayii A.Ş. Soda ve Kromsan Fabrikaları
“Entegre Yönetim Sistemi” ilk ara gözetim tet-
kikini başarı ile geçti.

25–26 Nisan 2007 tarihleri arasında Soda ve
Kromsan Fabrikaları’nda uygulanmakta olan TSE
ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi ve TSE İSG OHSAS
18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ara
Gözetim Tetkikleri TSE tarafından 6 kişilik bir ekip ile
gerçekleştirildi. Tetkik başarı ile tamamlandı. 

2006 Nisan ayında belgelendirilen ve her iki fabri-
kayı kapsayacak şekilde tek bir sistem olarak kurulan

“Entegre Yönetim Sistemi”nin tetkik sonucunda ba-
şarı ile uygulandığı tespit edildi. Özellikle fabrika sa-
hasının düzen ve bakımı ile çalışanların bilgi ve bilinç
düzeylerinin yüksekliğinden etkilendiklerini belirten
tetkikçiler, sistem uygulamalarının daha da iyileştiril-
mesi için yapıcı önerilerde bulundular. 

OHSAS 18001 belgesini alarak Şişecam’da bir ilke
imza atan Soda Sanayii A.Ş. sağlık, emniyet ve çevre
alanlarındaki mevcut uygulamalarını daha da ileriye
götürmek amacı ile çalışmalarını büyük bir özenle
sürdürmektedir.

Þirket Haberleri
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Çevre Politikas›

fiiflecam, çevresel

de¤erlere karfl›

sorumlulu¤unun

bilincinde bir kurum

olarak, gelecek

kuflaklara yaflanabilir

bir dünya b›rakman›n

gere¤ine inanmaktad›r.

Stratejik yönetimin

temel unsurlar›ndan

biri olarak 

alg›lad›¤› bu yaklafl›m›

faaliyetlerinin

her aflamas›nda 

dikkate almaktad›r.

Amac›m›z; 

Toplulu¤umuzda 

sürdürülen çevre koruma

çal›flmalar›n›n, çevre

yönetim sistemi

anlay›fl›yla yürütülmesi

ve tüm çal›flanlar›n

deste¤i al›narak sürekli

iyileflmenin 

sa¤lanmas›d›r.

17–18 Nisan 2007 tarihlerinde
Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) yetkilileri tarafından ISO

9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Siste-
mi gözden geçirme tetkikleri Anado-
lu Cam Mersin Fabrikası’nda entegre
olarak gerçekleştirildi. 

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sis-
temi ve ISO 14001:2004 Çevre Yöne-
tim Sistemi kapsamında stan-
dart maddeleri gözden geçiri-
lerek; pratik uygulamaların
etkinliği ve doğruluğu değer-
lendirildi.

Tetkik sonucunda; stan-
dartlarda belirtilen şartların
sağlandığı, yapılan ve yapıl-
ması planlanan yatırımların
Mersin Fabrikası için kalite
ve çevre konusunda önemli
gelişmelerin sağlandığı belir-
tildi. Tetkik sonucunda Kalite

Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim
Sistemi belgelerinin bir yıl daha ge-
çerli olmasına karar veren tetkikçiler,
incelemede her hangi bir uygunsuz-
luk bulunmadığını belirterek ve ge-
liştirme önerilerini de paylaşarak,
tüm yönetici ve çalışanlara yapılan
iyileştirmelerden ve tetkik esnasında
verilen destekten ötürü teşekkürleri-
ni ilettiler.

Anadolu Cam Mersin
Fabrikas›’nda TSE kalite

ve çevre tetkikleri

Þirket Haberleri
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Camiş Madencilik A.Ş. Kurucaşile Ku-
vars Kumu Ocak İşletmesi eski deka-
paj döküm sahasının 22 dönümlük

kısmı 3000 fidan dikerek ağaçlandırdı. 
18 Nisan 2007 tarihinde Kurucaşile de ilk

kez gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği için
tören düzenlendi. Amasra Kaymakamı Kuru-
caşile Kaymakamlığı’na vekaleten, yerel yöne-
ticiler, fidanları bedelsiz olarak temin eden ve
dikim esnasında bilgi ve teknik destek veren

Orman İdaresi yetkilileri, öğrenciler, yöre hal-
kı ve Camiş Madencilik A.Ş. çalışanlarının da
katıldığı törende Maden İşletmeleri Müdürü
Dr. Hüseyin Akarsu, Şişecam’ın çevreye ver-
diği önemi, yöreye sağladığı katkı ve tesiste
gerçekleştirilen çevreye yönelik faaliyetler
hakkında bilgi verdi. 

Calışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
yetkililerince yapılan tetkik, başarı ile
sonuçlandı. Anadolu Cam Yenişehir

Fabrikası, işyerini kurma iznine esas belgelere
ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun
olarak kurulduğu iş müfettişlerince yapılan
incelemede tespit edilmesiyle I.fırın için “İş-
letme Belgesi” almaya hak kazandı. Fabrika iş
koşullarının iyileştirilmesinde, daha iyi bir ça-
lışma ortamı yaratılmasında ve çalışan perso-
nelin bilinçlendirilmesinde başta İş Sağlığı ve
Güvenliği Kurulu olmak üzere, tüm çalışanlar
büyük çaba sarfetti. 

Bu doğrultuda; fabrikanın 2007 yılı hedef-
lerinden biri de OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak uygun-

luk belgesi almaktır. Bu amaçla çalışma haya-
tının her alanında olduğu gibi çalışanlarla, yö-
neticilerle, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda
da işbirliği içinde olmaya devam edilecektir.

Kurucaflile’de a¤açland›rma

Anadolu Cam Yeniflehir’e 
‹flletme Belgesi 



Endüstri Ýliþkileri

Endüstri İlişkileri Müdürlüğü tarafın-
dan her yıl düzenlenen “Sağlık Birimle-
ri Koordinasyon ve Eğitim Toplantısı”

bu yıl da 17–18 Mayıs tarihlerinde İstanbul
Meslek Hastalıkları Hastanesi, Yavuz Sultan
Selim Hastanesi ve İş Kulelerinde gerçekleşti-
rildi.

Bu toplantılarda eğitim programlarıyla;
sağlık elemanlarının gelişimi ve işyerlerinde
gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği çalış-
malarının koordinasyonu sağlanmaktadır.

Son beş yıldan bu yana topluluk işyerle-

rinde çalışan saat ve aylık ücretli personelin
yanlış beslenmeye dayalı olarak kilo almış ol-
duğu tespit edildiğinden, sağlık elemanları-
nın yemek listelerini daha bilinçli hazırlama-
ları için bir diyet uzmanından eğitim almala-
rı amaçlandı. Bununla birlikte sağlık eleman-
larının çalışanlarla daha olumlu iletişime geç-
meleri  ve çalışanlarda gözlenebilecek strese
dayalı sorunlarla daha iyi ilgilenebilmeleri
bakımından yarar sağlayacak şekilde bilgi sa-
hibi olmaları ve ayrıca koyucu sağlık hizmet-
lerinin meslek hastalıkları yönünden önemi
bir kere daha uzmanlar tarafından ele alına-
rak sağlık elemanlarının bilinçlendirilmesi
hedeflendi. Söz konusu konularda eğitim
programlarının organizasyonu ve Topluluğa
bağlı meslek hastalıkları ile ilgili istatistiksel
uygulamalar Endüstri İlişkileri Müdürlüğü İş
Hijyenisti Muteber Güvendi tarafından hazır-
landı. 

Bu kapsamda; Yavuz Sultan Selim Devlet
Hastanesi’nde görev yapan Diyet Uzmanı
Nursen Barış; sağlık elemanlarına hastane
mutfağında pratik çalışma da yaptırırak den-
geli ve doğru beslenme ile yemek listelerinin
kalori hesabına göre hazırlanması konuların-
da bilgi aktardı.

Sa¤l›k birimleri koordinasyon
ve e¤itim toplant›s›
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Yavuz Sultan Selim Devlet
Hastanesi’nde görevli Diyet Uzman›
Nursen Bar›fl; sa¤l›k elemanlar›na
hastane mutfa¤›nda pratik çal›flma

da yapt›r›rak dengeli ve do¤ru
beslenme ile yemeklerin kalori
hesab›na göre haz›rlanmas›
konular›nda bilgi aktard›.

İş Sağlığı ve
Güvenliği 
Marmara Bölgesi
Laboratuvarı
Müdürlüğü



Endüstri Ýliþkileri

Aynı hastanenin Başhemşiresi Ayşe Ab-
dullahoğulları tüm Topluluğun işyeri hemşi-
relerinin “Hemşireler Günü’nü” bir konuşma
yaparak kutladı. Eğitim sonunda yabancı göz-
lerle girilen mutfak içinde sanki “insanlık”
adına yeni mönüler hazırlanmış gibi, tüm ka-
tılımcılar heyecanla yeni bilgilere doğru yel-
ken açarak uzmanlara veda etti.

Meslek Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan
eğitim çalışmalarında ise, topluluk sağlık ele-
manları şu anda kendi işyerlerinde yapılmak-
ta olan analiz ve tetkikleri, yerinde görüp, in-
celeme olanağı buldu.  Odiyo testleri incelen-
di, solunum fonksiyonları testlerine katılan
sağlık elemanları, Başhekim Yardımcısı Dr. Fa-
tih Hamşioğlu’nun anlatımıyla kurşun testle-
rinin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi paylaşımı
gerçekleşti. Meslek hastalıklarına yakalanmış
hastalar ziyaret edilerek, hastalıkları hakkında
bilgi alındı.

Stresle mücadele edebilmenin yolları Eği-
tim Uzmanı Hemşire Tuğba Özel tarafından
açıklandı ve özellikle işletmelerde çalışan per-
sonel arasında ast-üst ilişkilerde oluşan ger-
ginlikler, çalışma ortamı risklerinin etkileri,
sosyal ve ekonomik sorunlarla ve  duygusal
yüklenmelerle ortaya çıkan problemler ve
bunlarla ilgili bilgi verildi.

Ayrıca İstanbul Meslek Hastalıkları Hasta-
nesi binası içinde hizmetlerini sürdüren Çalış-
ma Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği

Marmara Bölgesi Laboratuvarı Müdürlüğü zi-
yaret edilerek Müdür Abdullah İlgen tarafın-
dan faaliyetleri hakkında sağlık elemanlarına
bilgi aktarıldı.

Toplantının ikinci gününde de İş Hijyenis-
ti Muteber Güvendi Topluluk iş-
yerlerindeki meslek hastalıkları
istatistikleri hakkında değerlen-
dirme yaparak, sağlık birimlerin-
deki eksik ve hatalı durumlar, ci-
hazların kalibrasyonları, sağlık
elemanlarının işyeri denetim ve
kontrolleri ile ilgili görevleri hak-
kında hassas noktaları aktardı.
Şirkette yeni göreve başlayan
sağlık elemanlarına da Topluluk
iş sağlığı ve güvenliği politikala-
rı hakkında bilgi verdi. 
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Sa¤l›k elemanlar›n›n çal›flanlarla

daha olumlu iletiflim

kurabilmeleri ve çal›flanlarda

gözlenebilecek strese dayal›

sorunlarla ilgilenebilmeleri için

daha fazla bilgi sahibi olmalar›

gerekti¤ine dikkat çekildi.

Odiyo testlerinin incelenmesi

Dr. Fatih
Hamşioğlu, 
kurşun testlerini
anlattı



Endüstri Ýliþkileri
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Camifl Madencilik Kurucaflile ‹flletmesi

Camiş Madencilik A.Ş’ne bağlı tüm işletme-
lerde olduğu gibi Kurucaşile İşletmesinde
de İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri aksa-

tılmadan sürdürülmekte. 2007 yılı programı çerçe-
vesinde Endüstri İlişkileri Müdürlüğü uzmanları ta-
rafındana gerekli denetim ve incelemeler yapılarak
eksik ve yeniden düzenlenmesi gerekli hususlar, çö-
zümler belirlenerek işletmede çalışan tüm persone-

lin İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri tamamlandı. 
Kurucaşile İşletmesinde risk analizi uygula-

malarına da geçilerek İ.S.G ile ilgili tüm prosedür-
ler hazırlandı. Tüm personelin bu çalışmalara ka-
tılımı, işletmedeki güvenlik bilincini de gün geç-
tikçe artırdığı izlenmektedir. OHSAS 18001 belge-
sini almaya yönelik faaliyetlere hızla devam edil-
ecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri
kapsamında Topkapı Fabrikası Eğitim Mer-
kezi’nde, Yıldız Teknik Üniversitesi, İş Sağ-

lığı ve Güvenliği programı yöneticisi Öğr. Gör.
Fatih Yılmaz tarafından bir sunuş gerçekleştiril-
di. Fabrika müdürü, bölüm müdürleri ve çalı-
şanların katılımıyla gerçekleşen “Çalışma Haya-
tında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi ve Sos-
yo-Ekonomik Boyutları” başlıklı sunumda geli-
şen teknoloji ve değişen yaşam koşullarının iş
sağlığı ve güvenliğine olan etkilerine değinildi,
verimli bir çalışma için sağlıklı ve güvenli bir iş-
yeri ortamının gerekliliği vurgulandı.

Ülkemizde 21’incisi kutlanan İş Sağlığı ve
Güvenliği Haftası dolayısıyla fabrikada
kazasız, sağlıklı ve güvenli bir yaşamı,

beraber paylaşmak için Mayıs 2007 tarihinde İş
Sağlığı ve Güvenliği Haftası kutlaması düzenlen-
di. 4–10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen İş
Sağlığı ve Güvenliği konulu slogan yarışması so-
nucu dereceye giren üç slogan sahibi, kutlamada
ödüllerini aldı ve tüm katılımcılara, İş Sağlığı ve
Güvenliği bilincini teşvik etmek amacı ile kitap
hediye edildi. Fabrikada İş Sağlığı ve Güvenliği
kurallarına en çok özen gösteren üç kişi de hedi-
yelerini aldılar. Hafta ile ilgili fabrikadaki çalışan-
larla yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği konulu rö-
portajların da film gösterisi şeklinde sunulması ile
tören sona erdi. 

Topluluk flirketlerinde
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Haftas›

Anadolu Cam Topkap› Fabrikas›

Anadolu Cam Yeniflehir



Çünkü
■ Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar› almakla kalm›yorsunuz;

Ayr›ca
■ Evinizde bulunan elektronik eflyalar›n›z›n tamir bedellerini de ödüyoruz
■ Ev sahibi iseniz komflular›n›za, kirac› iseniz ev sahibinize karfl› oluflabilecek

zararlar› da teminat alt›na al›yoruz.
■ Herkesin bafl›na gelebilecek ani ar›zalar poliçenizde teminat alt›na al›nmaktad›r.

Su tesisat› - elektrik tesisat› ar›zalar›, çilingir ça¤›rma, konutta kalanlar›n kurtar›lmas›, otel hizmetleri,
doktor, ambulans hizmetleri ve bir çok ek hizmet.

■ Siz fiiflecam Toplulu¤u’ndan ayr›lsan›z bile ayn› flartlarla hizmet devam eder,
fi‹fiECAM S‹GORTA ARACILIK H‹ZMETLER‹ A.fi. S‹Z‹N S‹GORTACINIZDIR

fiiflecam Sigorta Arac›l›k Hizmetleri A.fi.
‹fl Kuleleri, Kule-3 Kat:2 Tel: (212) 350 50 50 Fax: (212) 350 51 79

Anadolu Sigorta A.fi.’nin
En büyük acentesi olarak her türlü sigorta
konular›nda (yang›n, deprem, kasko, trafik,
h›rs›zl›k, nakliye) tüm çal›flanlar›m›za,
bayilerimize, topluluktan ayr›lm›fl 
bulunan emeklilerimize ve arkadafllar›m›za 
telefonunuz kadar yak›n›z.

fiiflecam Sigorta Arac›l›k Hizmetleri A.fi.’nde

KONUT S‹GORTALI OLMAK
bir ayr›cal›kt›r



Þirket Haberleri

Anadolu Cam Topkap› Fabrikas›
k›sa... k›sa...
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Coca-Cola firmas›
Coca-Cola firması Global Tedarik Müdür-

lüğü görevlileri, Topkapı Fabrikası’nı ziyaret
etti. Kendilerine yapılan sunuşta baskı tesisleri,
fırın kapasiteleri, Coca-Cola şişesi üretim hatla-

rının koşulları, makine randımanları ve ileriye
dönük geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi ve-
rildi. Sektörel Pazarlama ve Satış Müdürlüğü
yönetici ve çalışanlarının eşlik ettiği ziyaretçi-
ler; işletme gezisi sonrasında memnuniyetleri-
ni ifade ederek fabrikadan ayrıldılar.

Teknik resim okuma e¤itimi
Topkapı Fabrikası Eğitim Merkezi’nde,

26–27 Nisan 2007 ta-
rihlerinde Ana Şirket
Eğitim Müdürlüğü
tarafından “Teknik
Resim Okuma” eğiti-
mi düzenlendi. Tek-
nik resmi okuyabil-
mek için yeterli bilgi
ve becerinin kazandı-
rılmasını, resmi çizen
ile kullananlar arasın-
da anlam birliği sağ-
lanmasını amaçlayan

eğitim, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Habib Küçük
tarafından verildi.



Þirket Haberleri
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Teknik e¤itim salonu
2007 yılı Cam Ambalaj Grubu gelişme planla-

rı doğrultusunda, insan kaynakları eylem planla-
rından “Eğitim ve Geliştirmeye Yönelik Destek
Faaliyetleri” kapsamında Teknik Eğitim Salo-
nu’nun 10 Mayıs 2007 tarihinde açılışı yapıldı.

Mevcut personelin yanısıra şirketin büyü-
me planları doğrultusunda işe yeni başlayan
personele de planlı işbaşı eğitimlerinin verimli

bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla salonda,
eğitimci ve katılımcılara destek olacak dona-
nım ve teçhizatlar bulunmakta. 

Teknik Eğitim Salonu’nda yapılacak işbaşı
eğitimlerinde daha önce “Eğitimcinin Eğitimi”
seminerine katılarak sertifika alan çalışanlar
eğitimenlik yapacak. Bu eğitimler sırasında yi-
ne insan kaynakları 2007 eylem planı kararları
doğrultusunda hazırlanan “Eğitim Manueli”
önemli bir başvuru kaynağı olacaktır.

Kan ba¤›fl› kampanyas›
Kan vermenin insan sağlığı için faydası-

nı ve önemini bilen çalışanların katılımı ile
30 ünite kan bağışında bulunuldu. Kan ba-
ğışında bulunanlara, ihtiyaç duymaları ha-

linde kan temininde öncelik tanınmasına
olanak sağlayan ‘Kan Hesabı Kartları’ dağı-
tıldı. Çapa Kızılay Kan Merkezi yetkilileri,
fabrikada bu yıl da düzenlenen kan bağışı
kampanyasına gösterilen yoğun ilgiden do-
layı tüm çalışanlara teşekkür ettiler.



Þirket Haberleri

Orhan K›pçak voleybol
turnuvas›

Gleneksel hale gelen voleybol turnuvası
bu yıl 26.04–01.06.2007 tarihleri arasında dü-
zenlendi. Tüm bölüm müdürlüklerinin katıl-
dığı turnuvada 10 takım, 3 set üzerinden maç-
lar oynadı.

Turnuva sonucunda Mühendislik Hizmet-
leri Müdürlüğü–1 takımı şampiyon olurken,
Üretim Müdürlüğü–3 takımı ikinci, Üretim
Planlama Müdürlüğü takımı ise üçüncü oldu.
Dereceye girenlerin kupalarını Cam Ambalaj
Grubu İnsan Kaynakları Müdürü Neşet Topal-
oğlu, Fabrika Müdürü Serdar Özer ve Sendika
İşyeri Baş temsilcisi Sinan Uçar verdiler. 
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Çevre haftas›
04–08 Haziran tarihleri arasındaki Dünya Çevre

Haftası etkinlikleri kapsamında Topkapı Fabrikası’nda
da çeşitli etkinlikler düzenlendi.  2006 yılı Çevre Kısa

Film Festivali’nde gösterilen, küresel ısınma ve Tuz
Gölü’ndeki kirlenmeyi anlatan “Cemre” ve “Gölün
Hazinesi” filmleri ilgiyle izlendi. Fabrika bahçesine yö-
netici ve çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen ağaç
dikimi de bir başka etkinlik olarak gerçekleşti. 



Þirket Haberleri
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Paşabahçe Mağazaları’nın web sitesi ve
sanal mağazası açıldı.
www.pasabahcemagazalari.com

Alışveriş için basit bir işlem gerekli. Üyelik işle-

mi sırasında “Paşabahçe Mağazaları Özel Müş-
teri Kartı” numarasının bildirilmesi halinde
“mensup indirimi” sanal alışverişlerde de uy-
gulanacak. 

T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Finans-
man Müdürlüğü tarafından her ay dü-
zenlenen Finansman Toplantısı, 8 Ha-

ziran 2007 tarihinde, Anadolu Cam Yenişehir
Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi. Finansman
Müdürü Pervin Gürkan tarafından aylık genel
değerlendirme yapıldı. Topluluk şirketleri

Muhasebe Müdürleri’nin, kendi şirketlerinin
nakit durumlarını sunmalarını takiben Cam
Pazarlama A.Ş. İhracat Finansman Müdürü
Nesrin Demirkol, 2007’den itibaren uygulan-
maya başlanan transfer fiyatlamasının Cam
Pazarlama A.Ş.’deki uygulaması ile ilgili bir
sunuş yaptı.

Paflabahçe ürünleri sanal ma¤azada

Finansman toplant›s› Yeniflehir’de



Þirket Haberleri

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Endüs-
triyel Tasarım Bölümü öğrencileri ve
öğretim görevlileri, Anadolu Cam Yeni-

şehir Sanayi A.Ş.’yi ziyaret ettiler. Teknik ve

kültürel amaçlı ziyarette öğrenciler, cam sana-
yiini yakından tanıma fırsatını buldu. Şişecam,
Cam Ambalaj Grubu ve Anadolu Cam Yenişe-
hir Sanayi A.Ş. öğrencilere tanıtıldı. 

Camın ve cam ambalajın,
harmandan üretime, kalite
kontrolden satışa hazır hale
geldiği ana kadar geçirdiği
evreler, üretim hatlarında
öğrenciler gezdirilerek anla-
tıldı. Ayrıca cam ambalaj ta-
sarımı yaparken tecrübelere
dayanılarak göz önünde bu-
lundurulması gereken bilgi-
ler aktarıldı. Öğretim görev-
lileri ve öğrenciler görsel ve
işlevsel olarak bilgi edinme-
nin memnuniyeti ile fabrika-
dan ayrıldılar.
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Trakya Otocam
F a b r i k a s ı ’ n a
Edirne Makina

Mühendisleri Odası’nın
desteğiyle Trakya Üni-
vestisesi öğrencileri iş-
yeri ziyareti gerçekleş-
tirdi.

Trakya Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
son sınıf öğrencilerinin
mesleğe hazırlanma ve
iş ortamını yakından ta-
nımalarına yönelik or-
ganizasyonda öğrencile-
rin yanısıra Makina Mü-
hendisleri Odası temsilcisi ve 2 öğretim görevlisi-
nin de bulunduğu gruba fabrikanın üretim faali-

yetleri hakkındaki bilgiyi Temper Üretim Şefi Fa-
tih Mutlu verdi.

Ö¤rencilerin flirket ziyaretleri
Trakya Otocam Fabrikas›

Anadolu Cam Yeniflehir Fabrikas›



Þirket Haberleri

Mayıs ayı içerisinde Topkapı Fabrika-
sı’nı İstanbul Üniversitesi Teknik Bi-
limler Meslek Yüksekokulu Cam Se-

ramik bölümü öğrencileri ile Kadırga E.M.L.
Kimya bölümü öğrencileri ayrı zamanlarda ziya-
ret ettiler. Öğrenci gruplarına Şişecam, Cam
Ambalaj Grubu ve Topkapı Fabrikası üretimi
hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. İşletme
gezisi sırasında üretimi birebir gözlemleme im-
kânı bulan öğrenciler, üretimle ilgili sorularının
cevaplanmasından sonra fabrikadan ayrıldılar.

Anadolu Cam Topkap› fabrikas›
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Elektrik kayna¤› ‹flbafl› E¤itimi

Eğitim Müdürlüğü tarafından şirket içi eğitim
programına eklenen "Elektrik Kaynağı İşbaşı Eği-
timi" Paşabahçe Cam, Anadolu Cam ve Camiş

Madencilik şirketlerinin Mersin çalışanlarının da katılım-

larıyla Trakya Cam Mersin Fabrikası’nda gerçekleştirildi.
20–23 Mart tarihleri arasında iki grup olarak düzenlenen
eğitimlerde "Örtülü Elektrod İle Kaynak İşbaşı Eğitimi"
katılımcılara hem teorik hem de pratik olarak verildi.

Cam İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri:
■ Teoman Yenigün, ■ Mehmet Orhon, ■ Akif Sözen, ■ Ali Nafiz Konuk
■ Neşet Topaloğlu, ■ Deniz Gürsoy ■ Hakan Yıldırımoğlu,
Denetleme Kurulu Üyeleri:
■ Erden Özokutucu, ■ Ceyhan Emiroğlu  ■ İmran Eroğul,
Disiplin Kurulu Üyeleri:
■ Tahir Öngören, ■ Mustafa Koç ■ Bülent Hüner 

Düzeltme
Şişecam Dergisi Mart - Nisan 2007
sayı: 255, sayfa 17’de yayımlanan
Cam İşverenler Sendikası’nın 21.
olağan genel kurulunda seçilen yeni
üyelerin isimlerinde bir hata oluş-
muştur. Doğrusu yandaki tabloda-
dır. Düzeltir, özür dileriz.



Fuarlar
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Trakya Cam 2–6 Mayıs tarihleri arasında
TÜYAP, Beylikdüzü’nde düzenlenen İs-
tanbul Yapı Fuarı’na 144m2’lik stand ile

katıldı. Trakya Cam standında; Enerji Tasarrufu,
Güvenlik, Gürültü Kontrolü Estetik gibi özellik-
lerin tümünü veya ihtiyaca göre bir kısmını sağ-
layan cam çözümleri sunuldu. Türk inşaat sek-
törünün uluslararası anlamda da gelişmesine

katkıda bulunan fuar, yaklaşk 60 bin m2 alan
üzerine kuruldu ve 50 ülkeden 900 firmanın ka-
tılımı ile gerçekleşti. 100.000 kişinin ziyaret etti-
ği fuarda, Trakya Cam standı, ziyaretçilerin ilgi-
sini çekecek tasarımı ve ürünlerin birebir test
edilmesine imkân veren lsıcam® S, lsıcam®
Konfor ve Gürültü Kontrol Camları düzenekleri
ile beğeni topladı.

Trakya Cam fuarlarda...

Construct Expo Ambient Fuar›

Trakya Cam, 23–27 Mayıs 2007 ta-
rihleri arasında Romanya/Bük-
reş’te düzenlenen Construct Ex-

po Ambient Fuarı’na 103 m2’lik stand ile
katılımda bulundu.

Uluslararası sanayiciler ile yerel tü-
keticileri bir araya getiren Romanya’nın
en önemli ve büyük fuarında Trakya
Cam yapı ürünleri, özel dekorasyonlu
standda sergilendi. Stand tasarımı ve
ürünler büyük beğeni topladı. Bu ne-
denle fuar idaresi tarafından bu tasarı-
ma ödül verildi. 

‹stanbul Yap› Fuar›‹stanbul Yap› Fuar›



Fuarlar
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Trakya Glass Bulgaria EAD, Targovishte Bahar
Ticaret Fuar› ve Sergisi’nde

Trakya Glass Bulgaria EAD, 14–19 Mayıs 2007
tarihleri arasında Targovishte Belediyesi’nin
düzenlediği “230. Targovishte Bahar Ticaret

Fuarı ve Sergisi’ne 90 m2’lik stand ile katılımda bulun-

du. Cam yapı ürünlerinin özel bir dekorasyon ile ser-
gilendiği stantda, Gürültü Kontrol Camları’nın perfor-
mansı canlı müzik ve folklor ekibinin de yer aldığı
akustik test kabini ile sergilendi.

Cam Elyaf, uluslararası pazarda polyes-
ter ürünleri ile hızla yol alıyor.  Kom-
pozit endüstrisinin dünyadaki en

önemli fuarı olan ve 3–5 Nisan 2007 tarihleri
arasında Paris’de düzenlenen JEC Kompozit
fuarına Cam Elyaf ürünleri ile katıldı. 27.000
kişinin gezdiği ve 1000 katılımcı ile fuar geçmiş
yıllara göre daha hareketliydi.  

Ürün yelpazesi açısından önemli bir geliş-
me yaşayan Cam Elyaf, fuarda yeni sıvı bağla-
yıcılı keçe, yeni kompoze taş polyesteri ve yeni

dokuma fitillerininde tanıtımını yaptı. 
Cam Elyaf ve polyester otomotiv parçaları,

plastik hammaddesi, tekneler, savunma sana-
yii, boru sanayi, çatı kaplama malzemeleri, izo-
lasyon malzemelerinin üretiminde her gün da-
ha fazla kullanılan hammaddelerdir. 

Cam Elyaf, JEC Kompozit Fuar›’nda



5–6 Mayıs 2007 tarihlerinde Sapanca
Kırkpınar beldesinde yapılan GSGM
Kupası ve Ghent Seçmelerinde Şişecam

Çayırova Spor Kulübü 3 birincilik, 2 ikincilik
ve 2 üçüncülük alarak takım halinde 2. oldu.

Bu elemelerde bayan sporculardan Dile-
han Avcı ve Elif Öztuna Belçika’da yapılacak
yarışlarda Milli Takımımıza seçildiler.

18–20 Mayıs 2007 tarihleri arasında Sahil
Güvenlik 25. Yıl Kupası Bölge 2 yarışları İz-
mit Yelken Kulübü’nde İstanbul, Koceli, Yalo-
va, Zonguldak, Bartın illeri yelken kulüplerinin
katılımıyla gerçekleşti. 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı Kupası yelken yarışlarında Kocaeli böl-
gesi kulüpleri katıldı. Her iki kupa yarışlarına
Çayırova Spor Kulübü 8 sporcu ile katıldı. 

fiiflecam Çay›rova Spor Kulübü,
tak›m halinde ikinci oldu

Sahil Güvenlik 25. Yıl Kupası Bölge 2 Yarışları
Laser 4.7 bayanlar sınıfında; Dilara Beyler 2.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kupası 
Laser Radyal sınıfında, Ediz Türkoğlu 1.

Yiğit Murat Fındık 3.
Laser Radyal gençler sınıfında Yiğit Murat Fındık 2. 

Çalıþanın dünyası
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Soda Sanayii A.Ş. Türk Müziği Topluluğu,
Türk Sanat Müziği korosu geleneksel kon-
serini 12 Mayıs 2007 tarihinde Mersin Kül-

tür Merkezi’nde gerçekleştirdi. 
Şef Celil Mataracı yönetiminde, çalışan, emek-

li, eş ve çocuklarından oluşan koro,  bu yılki prog-
ramında, “Kadın Besteciler”in eserlerine yer ver-
di.  Soda Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Ayhan Yıl-
maz konser öncesi yaptığı konuşmada, ülkemiz
ve ilimize önemli ekonomik katkılar sağlayan So-
da Sanayii’nin sosyal sorumluluk projelerini de
birbiri ardına hayata geçirdiğini belirtti. Yılmaz
konuşmasında projeler kapsamında Mersin Ulus-
lararası Müzik Festivali’ne katkıda bulunulduğu-
nu,  Mersin Üniversitesi’nce düzenlenen Çevre
Sempozyumu’na destek verildiğini, Mersin İli İl-
köğretim Okulları arası ödüllü resim yarışması
düzenlendiğini, Şirket içerisinde sportif faaliyet-
lerin devam ettiğini, Şirket Masa Tenisi Takımı
Mersin müesseseler arası turnuvada il birincisi ol-

duğunu belirtti. Soda Mensupları Derneğin’nin
kuruluşuna öncülük edildiğini de ekleyerek sos-
yal alandaki etkinliklerden biri olan Türk Müziği
Korosu’nun bugünkü faaliyeti bu çalışmaların so-
nuçlarından biri olduğunu belirterek konuşması-
nı tamamladı.

Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği
programın ayrıca “kadın bestecilerimiz”e de ay-
rılması izleyenlerin büyük beğenisini topladı. 

Geleneksel konserler....

Sişecam Çayırova Sevk ve İdare
Elemanları Derneği ve Cam
Elyaf Sanayii A.Ş. İnsan Kay-

nakları tarafından bölgedeki Şişecam
kuruluşları arasında iletişimi geliştir-
mek, çalışanlar arasında dayanışma-
yı artırmak, onları spora teşvik et-
mek, şirket kültürüne katkıda bulun-
mak ve aidiyet duygusunu kuvvet-
lendirmek amacıyla düzenlenen bahar futbol turnuvası
başladı. Cam Elyaf Sanayii A.Ş’den 12, Trakya Cam Cam
İşleme Fabrikası, Tuzla TO Glass, Ferro Döküm ve Obasan
1’er takım olmak üzere toplam 16 takım katıldı. Açılış ko-
nuşmasını Genel Müdür İsmail Hakkı Hacıalioğlu’nun
yaptığı turnuva Şişecam Çayırova Sevk ve İdare Eleman-
ları Derneği Başkanı ve Cam Elyaf İnsan Kaynakları Mü-
dürü Celal Erdöl’ün başlama vuruşu ile start aldı.

fiirketleraras› futbol turnuvas›

Çalıþanın dünyası
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Endüstri Ýliþkileri

T. fi‹fiE VE CAM FABR‹KALARI A.fi.
KAZA SIKLIK ORANLARI

2006 - 2007 (N‹SAN) MUKAYESES‹

T. fi‹fiE VE CAM FABR‹KALARI A.fi. GRUPLAR
‹T‹BAR‹YLE KAZA SIKLIK ORANLARI - 2007

2006

CAM EV EfiYASI DÜZCAM AMBALAJ K‹MYASALLAR

OCAK fiUBAT MART N‹SAN ARALIK

2007 TOPLULUK

‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Politikas›

fiiflecam, insanca çal›flma
ve yaflama hakk›na
verdi¤i önem ve duydu¤u
sayg›n›n bir sonucu
olarak, tüm faaliyetlerini
sa¤l›kl› ve güvenli
çal›flma ortamlar›nda
gerçeklefltirmek suretiyle
ruhen ve bedenen sa¤lam
bir toplum ve iflgücü
oluflmas›n› öngörmekte,
bunun gelece¤inin
güvencesi oldu¤una
inanmaktad›r.
fiiflecam, yönetim
anlay›fl›n›n temel
ve vazgeçilmez bir
unsuru olan bu inançtan
hareketle, sa¤l›k
ve güvenlik konusunda
yasal mevzuat›,
standartlar› ve ça¤dafl
yönetim sistemlerini
uygulayarak teknolojik
de¤iflim ve geliflmeler
do¤rultusunda çal›flma
ortam ve koflullar›n›
sürekli iyilefltirmeyi,
çal›flanlar›n› ve iliflkide
bulundu¤u tüm taraflar›
bilgilendirmeyi ve böylece
toplumun her kesiminde
gerçek bir “sa¤l›k
ve güvenlik kültürü”nün
yerleflmesine katk›da
bulunmay› 
hedeflemektedir.
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Saðlık

İnsanlık tarihinin yazdığı, bazılarını bizim de
bilip yaşadığımız birçok salgın ve bulaşıcı has-
talık var. Tarih kitaplarından anımsadığımız;

veba, kızıl, kızamık, çiçek, tüberküloz, kolera ve
grip gibi milyonlarca kişinin ölümüne neden olan
hastalıklar yanında son 20–25 yıldır AİDS (= edinil-
miş bağışıklık yetersizliği sendromu, 1981, ABD),
SARS (=ağır akut solunum yetersizliği sendromu,
Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa, 2003-Şubat), Kuş
Gribi (Çin, Vietnam, Tayland, Güney-Doğu Asya,
1997) gibi yeni isimlerle hatırlanan bazı salgın has-
talıklar da ortaya çıktı. Bunlardan en sonuncusu
“Kırım-Kongo-Kanamalı-Ateşi”dir. Şu sıcak bahar
ve yaz aylarında, çoğumuzun kır ve piknik alanla-
rına yayılarak açılıp-saçıldığımız günlerde bu has-
talık hakkında kısaca bilgi vermeyi uygun buldum.

İlk olarak 1944 de Kırım’da, 1956 da Kongo’da
görüldü, fakat KKKA ismi 1969 da kondu.

Ülkemizde 2002–2003 yıllarının bahar ve yaz
aylarında, özellikle Kelkit vadisinde kırsal kesim-
de, yüksek ateşle giden ve ölümcül olabilen bir
hastalık görülmeğe başlanmış, yoğun çalışmalar
sonucu hastalığın KKKA olduğu, etkeninin de bir
virüs (“Nairovirus”) olduğu anlaşılmıştır. Bu virü-
sün yaşadığı kene türü yaşama dönemlerinin bir
bölümünde yaban hayvanlarından kan emerken,
hayatının bir diğer evresinde özellikle çiftlik hay-
vanlarında kan emmektedir. Bu kene türü ülkemiz-
de kurak ve yarı-kurak bozkır iklimini sevmekte,
kuru taban örtüsüne sahip bodur ormanlık (meşe,
geven v.b.) alanlarda yaygın olarak görülmektedir.
Vadilerle çevrili dağlık alanların yamaçları, yaban
hayvanlarının daha sık dolaştığı alanlar keneler
açısından zengindir. Ülkemizde nisan başından ey-
lül sonuna kadar görülmekte, Temmuz ayında en
tepe noktasına ulaşmaktadır. Hastalık Orta Asya,
Afrika, Orta-Doğu, Kafkas ve Balkan ülkelerinde
görülmektedir. KKKA vakalarında dünyada ölüm
oranı ortalama % 30 lar düzeyinde, ülkemizde ise
% 5 civarındadır. Ülkemizde yıllara göre KKKA va-
ka sayıları ve ölümler:

Hastalık belirtileri ve görülme oranları şöyle-
dir: Ateş ( % 88), ani başlayan baş ağrısı (% 73), kas-
eklem ağrıları ( %78), halsizlik (95), bulantı (% 77),
kusma (% 56), karın ağrısı (% 48), ishal (% 36), ka-
namalar (%37). Kanama ve pıhtılaşma mekanizma-
sının bozulması sonucu burun kanaması, dışkı ve
idrarda kan, yüz ve göğüste kırmızı döküntüler,

gövde, kol ve
b a c a k l a r d a
morluklar gö-
rülebilir. Tanı:
Kanda virüse
karşı oluşak an-
tikorların taran-
ması tanı için en
sık kullanılan
yöntemdir. Bu

göstergeler hastalığın başlangıcından sonra 6.gün-
den itibaren belirlenebilir. Laboratuar incelemele-
rinde lökopeni (=beyaz küre azlığı), trombosit
(=pıhtılaşma sağlayan hücre) azlığı ve karaciğer
enzimlerinde (AST, ALT, LDH, CK) yükselmeler,
PCR-IgM (+) ve IgG artışı görülmektedir.

Hastalığın yayılmasında rol oynayan faktörler:
Kene ısırığı/kene ile temas, hayvanlarla yakın te-
mas. Kırsal kesimde yaşama, son 2 hafta içinde kır-
sal alan ziyareti. Hayvan dokusu, kan veya vücut
sıvıları ile yakın temas. Hastaların kan veya vücut
sıvıları ile temas veya laboratuarda çalışma. Çevre-
de benzer şikayeti olan başka vakaların varlığı.

Korunma: Kenelerin yaşama alanlarından
uzak durulmalı. Bu alanlara gidildiğinde belli ara-
larla vücut kene varlığı yönünden kontrol edilme-
li, kene yapışmış ise bir cımbız ile usulüne uygun
olarak çıkarılmalı, hiçbir zaman kene elle sıkılarak
çıkarılmağa çalışılmamalı. Üzerine alkol ve tentür-
diyot gibi şeyler dökülerek kusturulmamalı, patla-
tılmamalı ya da en iyisi hastaneye başvurularak
deneyimli bir doktor tarafından kenenin çıkarılma-
sı sağlanmalı. Kapalı giysiler giyilmeli, sahada çiz-
me kullanılmalı, pantolon paçaları çorap içine alın-
malı, belirli aralıklarla hayvanlar insektisid veya
akarisitlerle (=böcek öldürür) ilaçlanmalı, böcek-
savar kullanılmalı, ayrıca sahada insektisit uygula-
maları yapılabilir, biyolojik yöntemlerle mücadele
denenebilir.

Maalesef halen hastalığın kesin bir tedavisi
yoktur, ancak belirtilere göre destek tedavisi yapı-
labilmektedir.

Sağlıklı tatiller dileğimle, hoşça kalın.

Haz›rlayan: 

Dr. A. Naim
Keskin 
‹ç Hastal›klar› Uzman›

“K›r›m-Kongo-Kanamal›-Atefli” (=KKKA)
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Yıl Vaka Sonuç
Sayısı (Ölüm)

2002 17 0
2003 133 6
2004 249 13
2005 266 13
2006 150 11
Toplam 815 43

Kaynaklar:
• Sağlık Bakanlığı Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel
Kurul Basın Bilgi Notu
• Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi Bülteni




