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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
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www.sisecam.com.tr
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Türkiye Şişe ve Cam 
Fabrikaları A.Ş. ile bağlı 

kuruluşların personeli için 
iki ayda bir 12.750 adet

yayınlanır. Ücretsiz dağıtılır.
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Yayına Hazırlayan
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Şişecam Dergisi’nde
yayınlanan yazı ve
fotoğraflar kaynak

gösterilmeden 
kullanılamaz.
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Sişecam’ın 72. Olağan Genel
Kurul Toplantısı, 25 Nisan 2008
Cuma günü Kule-3’de 

gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul’u
açan Yönetim Kurulu Başkanı ve
Murahhas Aza Prof.Dr. Ahmet
Kırman; 2007 yılında topluluğun 
yükselişini kararlılıkla sürdürdüğünü,
Şişecam’ın iş hacminin % 44’ünü 
uluslararası satışların oluşturduğunu,
rekabet gücünün arttığını, hatta haksız
rekabet ortamında Şişecam’ın etkin bir
üretici olmanın gereğini yerine 
getirdiğini ve bunu özenle
sürdürdüğünü ifade etti. Olağan
Genel Kurul’da yönetim kurulu 
üyeliklerine Ahmet Polatkan, Yaşar
İğdirsel ile Erdal Aral’ın yerlerine
başkan vekili olarak Alev Yaraman,
üyeliklere de Köksal Burkan ve Yılmaz
Ertürk seçildi. Toplantıda, Yönetim
Kurulu Başkanı-Murahhas Aza 
Prof. Dr. Ahmet Kırman, 2007 yılını
değerlendirdiği konuşma metni
aşağıda aktarılmaktadır.

Prof.Dr. Ahmet Kırman’ın 
2007 değerlendirmesi

Değerli ortaklarımız,
Şirketimizin 72. Olağan Genel

Kurulu’nu gerçekleştirmek üzere
yeniden bir araya gelmiş olmaktan
duyduğumuz memnuniyeti ifade
ederken, hepinizi en içten duygularla,
saygıyla selamlıyoruz. 

Bir faaliyet yılını daha, iyisiyle
kötüsüyle geride bırakmış  bulunu-
yoruz. Sizlerin de takdir edeceği gibi
topluluğumuzun bu faaliyet 
döneminde, bizden her zaman 
beklenen, artık alışılmış sonuçlarla
hızlı büyüme, yüksek performans ve 
vizyonumuz doğrultusunda
kaydedilen güçlü aşamalarla 
huzurunuza geldik. Bu istikrarlı
gelişmenin kesinlikle bir rastlantı
olmadığını, başta sizlerden alınan güç
olmak üzere tüm koşulların şirket
lehine hayata geçirilmesinin bir 
sonucu olduğunu belirtmek isteriz. 

Daima vurguladığımız gibi,
Şişecam temel değerlerini kurucusun-
dan alan, kurumlaşmış, istikrarla
yönetilen, doğru sanayicilik yapan,
ana faaliyet sahasında uzmanlaşmış ve
her zaman yüksek hedeflere 
odaklanan bir misyon şirketi olmuş,
bundan sonrasında da bu özelliğini
geliştirerek sürdürme azmini
oluşturmuştur. Bugüne kadar ortaya

koyduğu gelişme süreci, sadece bir
başarı öyküsünü anlatmamakta, aynı
zamanda “başarıya mahkûm olma”
gereğini de gözler önüne sermektedir. 

Bu bakımdan 2007 yılı bir istisna
oluşturmamış, topluluğumuz
yükselişini kararlılıkla sürdürmüştür.
Yılın ikinci yarısından itibaren dünya-
da etkisini göstermeye başlayan olum-
suz ekonomik gelişmelere rağmen, yıl
geneline ilişkin olumluluk, faaliyetle-
rimizi desteklemiş ve hedeflerimize
ulaşmada katkıda bulunmuştur. 
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Şişecam’ın
72. Ola¤an Genel 
Kurul’u yap›ld›
Şişecam’ın 72. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 
25 Nisan 2008 Cuma günü Kule-3’de gerçekleştirildi.
Toplantıda Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve
Murahhas Aza Prof. Dr. Ahmet Kırman, 
2007 yılı için değerlendirmelerini anlattı.



Türkiye ekonomisi büyümesini
sürdürmekle birlikte, ilk kez büyüme
hedefinin altında kalmış, enflasyon ve
cari açıktaki bozulma devam etmiştir.
Dış ekonomik konjonktürdeki 
olumsuzluk ile birlikte ele alındığında,
geleceğe ilişkin beklentiler yönünden
kaygılar artmış, güven ve istikrarın
tesisi yeniden birincil gündemi
oluşturma noktasına gelmiştir. Bundan
sonra AB ve IMF çıpalarının
sürdürülmesi, mali disiplinin 
korunması ve her şeyden önemlisi

geciken yapısal reformların tamamlan-
ması ekonomik beklentiler açısından
çok daha büyük önem arz etmektedir.
Yapısal reformların ve bir sanayi
stratejisi oluşturmanın önemini, 
rekabet gücümüz açısından özellikle
sizlerle paylaşmak isteriz. 

Öte yandan, dünya ekonomisi de
uzun soluklu yüksek büyüme 
trendinden sonra, bir yavaşlama
eğilimine girmiştir. Yıllardır
Amerika’nın üçlü açıklarıyla beslenen
yüksek konjonktür yerini başta finans
kesimine yansıyan ciddi bir 
düzeltmeye bırakmış ve dünya
genelinde, doların değer yitirdiği,
enflasyonun arttığı, büyümenin 
gerilediği, likiditenin daraldığı ve
belirsizliğin hakim olduğu bir süreçle
karşılaşılmıştır. Bunu bir anlamda
giderek derinleşen küreselleşmenin
yol açtığı bir yeniden yapılanma ve
dengelerin değişmesi süreci olarak
değerlendirmek de mümkündür. 

Şüphesiz topluluğumuzun bu
koşullarda izlemekte olduğu rota,
gerçekleştirdiği performans ve 
gelecekten beklentileri büyük önem
taşımaktadır. Her üç konuda da her
zamanki kararlılığımız ile tedbirli,

ileriyi gören ve cesaretle durmaksızın
çalışan bir anlayış içerisinde 
bulunduğumuzu belirtmek isteriz.
Küreselleşmeye koşut olarak “bölgesel
vizyon” ile hareket ediyor ve 
ölçeklerimizi büyütüyoruz. Dünyanın
en hızlı büyüyen ekonomilerinin
bulunduğu bir coğrafyada 
genişleyerek büyürken, riskimizi
dağıtarak ve sürdürülebilir bir 
performans gerçekleştirerek, geleceğe
güvenle bakıyoruz. Bugün iş hacminin
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Şişecam Yönetim
Kurulu’nda değişiklik
25 Nisan 2008

Başkan - Prof. Dr.
Murahhas Üye Ahmet Kırman
Başkan Vekili Alev Yaraman*
Üye – Genel Müdür A. Doğan Arıkan
Üye Yusuf Ziya Toprak
Üye Özgün Çınar
Üye Köksal Burkan*
Üye Yılmaz Ertürk*
Denetçi Gamze Yalçın*
Denetçi Mehmet Karakılıç*

* Alev Yaraman, Köksal Burkan, Yılmaz
Ertürk, Ahmet Polatkan, Erdal Aral, Yaşar
İğdirsel’in yerlerine, Gamze Yalçın ve
Mehmet Karakılıç ise Mehtap Bingöl ile 
İnci Önal’ın  yerlerine seçilmişlerdir.



% 44’ünü uluslararası satışların
oluşturduğu bir topluluk haline
geldiğimiz gerçeğinin, göz ardı
edilmemesi gereken önemli bir husus
olduğu inancındayız. 

Çabalarımızı yoğunlaştırdığımız
diğer önemli alan ise rekabet
gücümüzün artırılmasıdır. Sektördeki
yükselen rekabet, hatta haksız rekabet
ortamında Şişecam, etkin bir üretici
olmanın gereğini daima yerine 
getirdiği gibi bunu 2007 yılında da
özenle sürdürmüştür. Rekabet gücü
adına, verimlilik ve rasyonellikten, en
ileri teknolojileri kullanmaktan ve 
AR-GE’ye odaklılıktan hiçbir taviz
verilmemiş, ayrıca son yıllarda
başlatılan reorganizasyon ve iş 
süreçlerinin iyileştirilmesi projesi
aşamalı olarak sürdürülmüştür. 

Topluluğumuzun sektöre
odaklılığı, yapısal yalınlığı ve şeffaflığı
daha da geliştirilmek üzere yıl içinde
bazı kararlar alınmış ve uygulanmıştır.
Bu çerçeve içinde, faaliyet alanımız
dışında kalan Ferro Döküm şirketimiz
satılmış, Camiş Lojistik şirketimiz
Trakya Cam ile birleştirilerek sinerji
sağlanmış ve Cam Pazarlama 
şirketimiz Şişecam ile birleştirilerek
yapısal yalınlık hedeflenmiştir. Atıl
varlıklarımızın değerlendirilmesi 
kapsamında Paşabahçe Cam Beykoz
arazisinin de satış sürecinde olduğu
bilinmektedir. Bu konulardaki
çalışmalarımızı şirketimizin değerine
katkı yaratacak biçimde
sürdüreceğimiz hususunu da 
bilgilerinize sunmak isteriz.

Performans ve kârlılıktan
ödün verilmiyor

Tüm bu çabalarımız Şişecam’ın
geleceğini ve performansının
sürdürülebilirliğini güvence altına
alma amacına yönelik bulunmakta
olup, kısa vadeli performans ve
kârlılıktan ödün verildiği anlamına
gelmemektedir.

Topluluğumuz 2007 yılında da

sektördeki diğer kuruluşlara göre
daha yüksek bir performans 
göstermeye devam etmiştir. Konsolide
faaliyet sonuçlarımız;

Net satışlarımız, % 28 artışla 
2,5 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır.
Uluslararası satışlarımızın toplamdaki
payı değindiğimiz gibi, % 44 olmuştur. 

Cam üretimimiz, yaklaşık % 20
artışla 3 milyon tonun üzerine çıkmış,
bu üretimin % 36’sı yurtdışında
gerçekleştirilmiştir. 

Yatırım harcamalarımız, yüksek
seyrini koruyarak 562 milyon dolar
düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Net finansal borcumuz,
sürdürülen yoğun yatırım programına
rağmen sadece % 27 artışla 667 milyon
dolar düzeyine ulaşmıştır. 

Finansal performansımız yeni
aşamalar kaydetmiş, faiz amortisman
ve vergi öncesi kârımız % 27 artışla
544 milyon dolara, net kârımız ise 
% 54 artışla 214 milyon dolara 
yükselmiştir. 

Çalışanlarımızın sayısı % 0,6 gibi
sınırlı bir artışla 17 bin 28 kişi
düzeyinde kalmıştır. Çalışanlarımızın
% 27’si yurtdışında istihdam 
edilmektedir. 

Topluluğumuzun bu sonuçları
almasında etken olan ve ana iş 
alanlarımızı oluşturan gruplarımızın
faaliyetleri hakkında da sizlere bilgi
sunmak isteriz.

Trakya Cam, pazardaki güçlü
pozisyonunu daha da geliştirmiş ve
olumlu faaliyet sonuçları elde etmiştir.
Yılın en önemli gelişmesini Bursa-
Yenişehir’de iki düzcam fabrikasının
(Türkiye’nin 5. ve 6. float hatları)
peşpeşe devreye alınmaları
oluşturmuş, böylece ülke üretim 
kapasitesi % 50 artmıştır. Aynı yerde
işletmeye giren yeni nesil yalıtım 
camlarına yönelik Kaplamalı Camlar
fabrikası da katma değerli ürünlerin
satış payı açısından önem
taşımaktadır. Yeni gelişme bölgesi
olarak seçilen Ankara-Polatlı’da

gerçekleştirilecek 7. float hattının
tasarım çalışmaları başlatılmıştır.
Bölgesel büyüme amaçlı olarak
Bulgaristan’da genişleme, Rusya-
Krasnodar’da ise yeni olmak üzere 
iki float hattı yatırımı da ayrıca
gerçekleşme aşamasındadır. 

Paşabahçe Cam, dünya cam ev
eşyası sektöründe devam eden 
konsolidasyon sürecine rağmen 
üretim ve satışlarını artırma başarısını
devam ettirmiş, Avrupa pazar payını
daha da geliştirmiştir. Bulgaristan ve
Rusya’daki yeni üretim birimleri
faaliyetlerini güçlü bir biçimde
genişletirken, genel performansa ve
rekabet gücüne önemli katkı
sağlamışlardır. Pazarın üst kesimi için
geliştirilen f&d markalı ürün gamı
kendi segmentinde yükselişini 
sürdürerek, başarısını kanıtlamıştır.
Hızla gelişen Rusya pazarına yönelik
Paşabahçe Posuda genişletme yatırımı
sürdürülmekte olup, 2008 yılı ilk
yarısında üretime geçecektir.
Eskişehir’de tamamlanan yeni sınaî
cam fırını yatırımı ise 2008 yılı
başlarında işletmeye alınmıştır. 

Anadolu Cam, yükselen bölgesel
pazarlardaki liderlik iddiasında yeni
aşamalar kaydetmiş ve elde etmekte
olduğu kazanımları faaliyet
sonuçlarına olumluluklarla
yansıtmaya başlamıştır. Ruscam-
Ufa’da 3. fırın ve Bursa-Yenişehir’de 
2. fırın yatırımlarını tamamlayarak
işletmeye almış, Yenişehir’de ise 
3. fırın yatırımını başlatmıştır. Halen
Rusya-Krasnodar ve Novosibirsk’te iki
yeni fabrika yatırımı sürmekte olup,
St.Petersburg yakınlarındaki Kirishsky
şirketinin satın alımını Mart 2008
itibariyle tamamlamıştır. 2008 yılında
gerçekleştirilecek Ukrayna-Odessa
yatırımı, iş hacminde önemli artışlar
sağlayacağı gibi, bölgesel pazar
hâkimiyetimizi de yeni boyutlara
taşıyacaktır. 

Soda Sanayii, dünyada 
tırmanmayı sürdüren soda ve krom
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bileşikleri talebi paralelinde ek
yatırımlarla üretimini artırmıştır.
Bosna-Hersek’teki Soda Lukavac 
tesislerinin modernizasyonu ve ağır
soda yatırımı tamamlanmış olup, ürün
gamını genişletme ve katma değerli
ürünlere yönelme çalışmaları özenle
sürdürülmektedir. Ayrıca çeşitli 
bölgesel büyüme projeleri
değerlendirme aşamasındadır. Mersin
Soda Fabrikası buhar ihtiyacının
Camiş Elektrik Kojenerasyon
Santralı’ndan teminiyle sağlanan
olumluluk paralelinde, santral 
kapasitesini iki kat artıracak yeni
yatırım uygulamaya konulmuştur.
2009 yılı ikinci yarısında 
tamamlanacak olan bu yeni yatırım
sayesinde üretim maliyetleri daha da
düşürülmüş olacaktır. 

“Bölgesel vizyon, 
güçlü performans”

Bilgilerinize sunulduğu üzere ana
gruplarımız, alanlarında geleceğin
inşası doğrultusunda yoğun bir
faaliyet içindedirler. Her şey “bölgesel
vizyon, güçlü performans” şiarımız
çerçevesinde bilinçle, tutarlılıkla ve
güvenle yürütülmektedir. Çünkü 
iddiamız büyüktür. Gerek 2008 iş 
programımız gerekse stratejik
planımız yüksek hedefler öngörmekte,
beş yıl içinde sadece cam üretimimizi
ikiye katlamamız hedeflenmektedir.
Her zaman ifade etmeye çalıştığımız

gibi faaliyette bulunduğumuz
coğrafyanın bize sunduğu büyüme
fırsat ve imkânını gerekli tüm 
kaynaklara, birikime, adanmış insan
gücüne ve özgüvene sahip bir 
topluluk olarak gerçekleştirmek
zorundayız. 

Dünya çapında ekonomik 
belirsizliğin hakim olduğu bir 
konjonktürde, büyüme ve genişleme
yönünde gösterdiğimiz bu kararlılık
dikkat çekebilir. Ancak, Şişecam’ın
geçmişte de benzer koşullarda
başlattığı atılımlarla bugünlere geldiği,
halen dışa açık ve güçlü bir yapıda
olduğu, mevcut fırsatların hiçbir
zaman beklemeyeceği ve
sadece uzun vadeli 
politika ve stratejilerle
parlak bir geleceğin
yaratılabileceği 
unutulmamalıdır.
Şişecam, sanayiciliğin
gereğini yaparak doğru
yolda temkinli bir şekilde
ancak bilgi ve tecrübe ile
donanmış bir cesaret ile
ilerlemektedir.

Bu süreçte şüphesiz
en önemli görev
çalışanlarımıza düşmek-
tedir. Onların inançlı,
adanmış çalışma ve
gayretleri geleceğimizin
şekillendi-rilmesinde
temel etken olacaktır.

Huzurlarınızda tüm çalışanlarımıza
şükranlarımızı sunmayı bir borç 
biliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle,
ortaklarımızın şirketimiz hakkında
büyük düşünmeyi, yüksek beklenti
içinde olmayı, bize güvenmeyi ve
daima destek olmayı sürdüreceklerine
olan inancımızı bir kez daha ifade
ederken,  Şişecam’ın bugün 
ulaşmış olduğu noktayı borçlu
olduğumuz  tüm paydaşlarımıza,
çalışanlarımıza, müşterilerimize ve
diğer  iş ortaklarımıza sonsuz 
teşekkür eder, hepinizi sevgi 
ve saygı ile selamlarız.
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Satışların Yurtiçi-Uluslararası Dağılımı

Uluslararası Satışların Bölgesel Dağılımı

44%

56%

Yurtiçi Satışlar

Avrupa
Asya+Okyanusya
Afrika+Orta Doğu
Amerika

Uluslararası Satışlar

7%
11% 4%

78%
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Borsada ifllem gören flirketlerin 
“Ola¤an Genel Kurullar›”

�

�

Trakya Cam 
Sanayii A.Ş.

�
Denizli Cam 
San. ve Tic. A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

�
Anadolu Cam

Sanayii A.Ş.

Şişecam Topluluğu’nun borsada işlem gören şirketlerinden Trakya Cam Sanayii A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Denizli
Cam San. ve Tic. A.Ş. 21 Nisan 2008’de, Anadolu Cam Sanayii A.Ş.’nin ise 24 Nisan 2008 tarihlerinde Kule-3’de
“Olağan Genel Kurulları” yapıldı.



Sişecam, Rusya Federasyonu
Posuda’da sürmekte olan
cam ev eşyası ikinci fırın

yatırımının finansmanında
kullanılmak üzere, IFC’den 
40 milyon ABD Doları tutarında
kredi sağladı.

Rusya pazarındaki kârlı
büyüme fırsatı dikkate alınarak,
ikinci fırın yatırımına başlandığını
kaydeden Şişecam Genel Müdürü
Doğan Arıkan, “Şişecam’ın bölgesel
büyüme vizyonu çerçevesinde,
Rusya Federasyonu Posuda’da bir
fırınla faaliyet göstermekte olan
cam ev eşyası fabrikasının elde
ettiği başarılı sonuçları ve Rusya
pazarındaki kârlı büyüme fırsatını
dikkate alınarak, bu kararı aldık. 
Bu yatırımımızda özkaynak
dışındaki finansman ihtiyacı,
IFC’den sağlanan 40 milyon ABD
Doları tutarındaki iki yılı ödemesiz,
7 yıl vadeli yatırım kredisi ile
karşılanacak” bilgisini verdi. 

Topluluğun Rusya faaliyetlerin-
den elde ettiği sonuçların son
derece olumlu olduğunu ifade eden
Arıkan, “Şişecam, Rusya’da cam
ambalaj sektöründe lider konumda.
Bu yıl içinde faaliyete geçecek olan
ikinci fırınla birlikte cam ev eşyası
alanında da Şişecam’ın Rusya
pazarındaki mevcut konumu, ürün
gamındaki genişlemeye bağlı
olarak daha da güçlenecek” dedi.
Rusya’daki yatırımların özkaynak
dışındaki bölümlerinin ağırlıklı
olarak IFC, EBRD gibi saygın 
kuruluşlardan sağladıklarını 
vurgulayan Doğan Arıkan,
“Finansman ihtiyacımızı, yatırım

projelerini finansal fizibilite
yanında, çevre, insan sağlığı ve
güvenlik yönlerinden de titiz bir
şekilde değerlendiren kuruluşlar-
dan sağlanan uzun vadeli kredilerle
gerçekleştiriyoruz. 2008 gibi zor bir
yılın ilk 5 ayı içinde, EBRD’den 31,5
milyon Euro, IFC’den 40 milyon
ABD Doları olmak üzere, yurtdışı
yatırımların finansmanı için
toplamda 90 milyon ABD Doları
düzeyinde uzun vadeli kaynak
sağlanabilmesi, Şişecam
Topluluğu’nun uluslararası finansal
kurumlar nezdindeki itibarının ve
Şişecam’a duyulan güvenin açık bir
göstergesidir” diye konuştu.
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IFC’den Şişecam’a 
40 milyon dolar kredi

Şişecam, bölgedeki başarısını ve Rusya pazarındaki kârlı
büyüme fırsatını dikkate alarak yaptığı ikinci fırın
yatırımı için, IFC’den 40 milyon ABD Doları tutarında
iki yılı ödemesiz, 7 yıl vadeli yatırım kredisi aldı.



Borcam markasının iletişim
çalışmaları kapsamında, bu yıl
şirkete iletilen özel bir öneri

değerlendirildi ve bir kurumsal
sosyal sponsorluk çalışmasına destek
verildi.

Topluma hizmet amacı doğrul-
tusunda gönüllülük anlayışıyla
çalışan İstanbul Anadolu Yakası Lions
Kulüpleri tarafından geliştirilen proje
kapsamında, tüm geliri Göztepe
Devlet Hastanesi Çocuk Hematoloji
ve Onkoloji Servisi’nin yapımına
aktarılacak bir etkinlik/yarışma olarak
organize edildi. Her yıl düzenlenerek,
geleneksel hale gelmesi hedeflenen
etkinlik, bu yıl da büyük ilgi gördü.
‘Yemek şöleni’ konsepti ile ikinci kez
düzenlenen etkinlikte bu yıl ‘yaş
pasta’ kategorisi tercih edildi.
Etkinliğin 23. Nisan’da düzenlenmesi
ise amacına gönderme yapacak kadar
anlamlıydı.

Medyada, öncelikle Sofra Dergisi
aracılığı ile üç ay boyunca duyurusu

yapılan yarışmaya iştirak edenler, 
23 Nisan sabahı organizasyonun
yapıldığı Green Park Otel’in
mutfağında bir arada çalışarak,
hazırlıklarını tamamladılar. Sponsor
olarak her aşamada onların yanında
yer alındı. 

Borcam, etkinliğe standart bir
stand yerine ürün ambalajlarının 

konseptiyle giydirilmiş bir market
arabası ile katılmayı tercih etti. Bu özel
stand içinde yer alan yeni Borcam’lar
ziyaretçilere tanıtıldı.  Yoğun katılımın
gerçekleştiği etkinlik ortamında 
salonda aynı zamanda Paşabahçe’nin
2008 bahar koleksiyonu Life Style,
çay-kahve ve dondurmalık
broşürlerinin de dağıtımı yapıldı. 
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Borcam’dan umut projesine destek



Etkinlikte sanatçıların
yer alması yarışmayı
renklendirdi

Yarışmanın başlamasıyla, heyecanı
dağıtmak adına yarışmacılarla yapılan
küçük sohbetlerin yanı sıra, jüri
üyeleri arasında Çelik, Erol
Büyükburç, Harun Kolçak ve Yılmaz
Morgül gibi sanatçıların bulunması ve
sahne almaları, etkinliğe ayrı bir
boyut kattı. Sarı yelekleri içindeki
Lions’lar sanatçılarla birlikte 
yaptıkları danslarla tüm salona
canlılık getirdi.

Yarışmanın sonunda bu yılın 
birincisi geleneksel lezzetlerden
tahinin muzla bir arada başarıyla 
kullanıldığı ‘tahinli muzlu pasta’ oldu.
Pasta, tadı kadar görünüşüyle de göz
doldurdu. Ödüllü tariflerin Sofra
Dergisi’nin gelecek sayısında 
yayınlanarak herkese ulaşmasının
sağlanacağı sözüyle, tüm yaş pastalar
tadım için ziyaretçilere ikram edildi.

Yoğun bir katılımla geçirilen güzel
bir öğleden sonrasında, tüm 
ziyaretçiler sponsorların katkılarıyla
hazırlanan, günü unutulmaz kılacak
hediyelerle uğurlandı. Geriye 
kalan  çocukların sağlığı için 
organize edilen değerli bir projeye
katkıda bulunmanın verdiği 
mutluluktu…

Anadolu Sigorta AŞ.’nin
bünyesindeki acentelerle

gerçekleştirdiği ve 2007 yılı faaliyet
sonuçlarının değerlendirildiği
‘acenteler toplantısı’ 21-23 Mayıs
2008 tarihleri arasında Antalya’da
gerçekleştirildi. 

Geleneksel olarak her yıl
gerçekleştirilen toplantıda yapılan
değerlendirmeler sonucu Şişecam
Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ.’ye 
4 dalda ödül verildi. ‘Sigorta Poliçe
Prim Üretimi’, ‘Ferdi Konut Sigorta
Poliçe Prim Üretimi’ dallarında 
birincilik ödülleri alan Şişecam
Sigorta, aynı zamanda ‘İstanbul
Bölge Birinciliği’ni de elde etti.
Bunların yanı sıra, risk seçim 
analizinde ikincilik ödülü yine
Şişecam Sigorta’nın oldu.

‘Ferdi Konut Sigorta Poliçe
Prim Üretimi’nde 1999 yılından bu
yana 9 yıldır Birincilik Ödülü’nü
üst üste alan Şişecam Sigorta,
yaklaşık 2 bin 400 acenteyi yine
geride bıraktı. 
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fiiflecam Sigorta’ya
4 dalda ödül
Anadolu Sigorta, bünyesinde acentelik hizmeti veren
kuruluşlar arasında yaptığı değerlendirmede Şişecam
Sigorta Aracılık Hizmetleri’ne 4 dalda ödül verdi.



Temelinin atıldığı Temmuz
2005’ten bu yana her biri 120.000

ton/yıl kapasiteli iki adet cam
fırınının peş peşe kurulduğu Anadolu
Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. fabrikası,
üçüncü fırınına da kavuştu. 

1 Nisan 2008 tarihinde yönetici ile
çalışanların katıldığı törende, Şişecam
Topluluğu’nun bir asra yaklaşan cam
konusundaki deneyimi ile ilk tuğlalar
yerleştirilerek, üçüncü fırın refrakter
örümüne başlanmıştı. Çok kısa
sürede tamamlanan üçüncü fırın, 
6 Haziran 2008 günü gerçekleştirilen
törenle ateşlendi. Törene Şişecam
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Murahhas Aza Prof. Dr. Ahmet
Kırman, Genel Müdür Doğan Arıkan,
Cam Ambalaj Grup Başkanı Teoman
Yenigün ve yöneticilerin yanı sıra

Yenişehir Kaymakamı Yücel Yavuz,
Yenişehir Garnizon Komutanı

Kayhan Yaşar Sucaklı, Yenişehir
Belediye Başkanı Bülent Cingil ve
çalışanlar da katıldı. Anadolu Cam
Yenişehir Sanayi A.Ş., üçüncü fırının
ateşlenmesi ile 240.000 ton/yıl olan
nominal kapasitesini 360.000 ton/yıl
düzeyine çıkararak, günlük 1.200 ton
üretim kapasitesine sahip olacak. İki
fırında hafif yeşil şişe üreten fabrika,
üçüncü fırın ile birlikte yeşil ve bal
rengi dönüşümlü üretim yapacak; beş
yeni üretim hattı daha kurularak,
toplam 13 üretim hattına sahip 
olacaktır.
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Yeniflehir’in üçüncü f›r›n› atefllendi

Anadolu Cam Yenişehir A.Ş.,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığı yetkililerince yapılan
tetkiki başarıyla sonuçlandırdı. İş
müfettişlerince yapılan incelemede
işyerinin, kurma iznine esas 
belgelere ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Mevzuatı’na uygun olarak 
kurulmuş olduğu tespit edildi ve
ikinci fırın için de işletme belgesi
almaya hak kazandı. Fabrikanın iş
koşullarının iyileştirilmesinde, daha
iyi bir çalışma ortamı yaratılmasında
ve çalışanların bilinçlendirilmesinde

başta İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
olmak üzere, tüm personel büyük
çaba sarfetti. Çalışanlarla, 
yöneticilerin çalışma hayatının her
alanında olduğu gibi, iş sağlığı ve
güvenliği konusunda da işbirliği
içinde olmaya devam edilecek.

Anadolu Cam Yeniflehir fabrikas›, ikinci f›r›n›
ile iflletme belgesine hak kazand›



Anadolu Cam Mersin
fabrikasında Türk Standardları

Enstitüsü (TSE) yetkilileri
tarafından ISO 9001:2000 Kalite
Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2004
Çevre Yönetim Sistemi 
gözden geçirme tetkikleri,
entegre olarak sıfır 
uygunsuzluk ile
gerçekleştirildi. 16-17 Nisan
2008 tarihlerinde yapılan
tetkiklerde kalite yönetim
sistemi ve çevre yönetim
sistemi uygulamaları, 
standart maddeleri göz
önünde bulundurularak,
incelendi.

Tetkik sonucunda
yapılan değerlendirmede;
gerek yapılan ve yapılması
planlanan yatırımlar,
gerekse çalışanların
sistemlere etkin, etkili ve

bilinçli bir şekilde katılımları göz
önüne alındığında, tüm 
süreçlerinde sürekli iyileştirmenin
Anadolu Cam Mersin fabrikası için
bir gelenek haline geldiği belirtildi.

TS EN ISO 9001:2000 Kalite
Yönetim Sistemi ve TS EN ISO
14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
Standartları’nın sağlandığına ve
belgelerinin bir yıl daha geçerli
olmasına karar verildi. Tetkikçiler,
önerilerini paylaşarak tüm yönetici
ve çalışanlara yapılan 
iyileştirmelerden ve tetkik
esnasında verilen destekten ötürü
teşekkürlerini iletti.
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Sürekli iyilefltirme, Mersin 
fabrikas›nda gelenek haline geldi

Anadolu Cam Sanayii AŞ Mersin fabrikasında 
Türk Standardları Enstitüsü tarafından kalite ve 
çevre tetkikleri entegre olarak gerçekleştirildi.



Anadolu Cam Topkapı
Fabrikası, yine bir ilki
başarmanın haklı 

gururunu yaşıyor. Çevre Politikası
ilkelerinden taviz vermeyen 
fabrika, Endüstriyel Atıksu Arıtma
Tesisi’ni hayata geçirdi. 

Topkapı Fabrikası, işletmesinde
oluşan endüstriyel atık sularının
arıtılması işini, sadece yasal 
şartlarda istenilen bertaraf sınırları
içinde kalmayıp, kirliliğin küresel
etkisi bilinç ve sorumluluğu ile
daha üst seviyelere taşıyarak yük-
sek kalitede arıtılmış su elde etmeyi
sağlayan Endüstriyel Atıksu Arıtma
Tesisi kurulumunu gerçekleştirdi. 

Tesis, fabrika teknik ekibi ve
yüklenici firma Anadolu Çevre
arasında oluşturulan koordinasyon
ile 3 ay gibi kısa bir sürede tamam-
lanarak işletmeye alındı. Sistemin
projelendirilmesinde, özellikle iyi
kalitede çıkış suyu elde edilmesi,
minimum işçilik gücü ihtiyacı, mi-
nimum işletme giderleri, betonarme
üniteleri hariç tüm ünite, ekipman
ve tesisatların taşınabilir özellikte

olması, tam otomasyonlu çalışması,
kontrol edilmesi, işçi sağlığı ve
güvenliği açısından OHSAS 
ilkelerine bağlı kalması ve estetik
görünüşü ile modern bir tesis
olması sağlandı. Projelendirmedeki
hedeflerin tamamı uygulamada
yapıldı ve örnek bir ‘Endüstriyel
Atıksu Arıtma Tesisi’ olarak fabrika
Şişecam’a ve Türkiye’ye kazandırıldı. 

Benzerlerinden farklı olarak
Topkapı Fabrikası Endüstriyel
Atıksu Arıtma Tesisi’nin özellikleri
şu şekilde;

Çıkış suyu kalitesi
Endüstriyel atık sular, arıtma

işleminden sonra nihai olarak İSKİ
Yenikapı Derin Deniz Deşarj Tesisi
ile sonuçlanan kanalizasyon 
sistemine veriliyor. Yasal yüküm-
lülük gereği kanalizasyona verilen
atık suların İSKİ Derin Deniz Deşarj
standartlarına uygun olması
gerekiyor. Endüstriyel Atıksu
Arıtma Tesisi ile arıtılmış su kalite-
si, deşarj standart değerlerinin çok
altında yüksek kalitede su elde
ediliyor. KOI değeri <100 mg/lt

altında elde edildi.
Çıkış suyu kalitesinin
yüksek olması nedeni
ile su kaynaklarının
ekonomik kullanılması
ve arıtma tesisinin bir
su hazırlama ünitesi
görevinde çalışması
amacı ile arıtılmış
suların işletmede
tekrar kullanılması
tasarlandı. Arıtılmış su
kalitesine göre
işletmede su ihtiyacı;
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Çevre dostu Topkap› Fabrikas›

Anadolu Cam Topkapı
Fabrikası, Çevre
Politikası ilkelerinden
taviz vermeyerek ve 
bir ilki gerçekleştirerek
“Endüstriyel Atıksu
Arıtma Tesisi” 
kurulumunu 
tamamladı. 



• Cam eriyiği soğutma suyu,
• Yeşil alan sulama suyu,
• Yol ve işletme içi zemin 

temizleme suyu
gibi ihtiyaç noktalarında da 

kullanılıyor. Aynı zamanda arıtılan
su, işletmede gıda ve insan teması
olmayan tüm ihtiyaç noktalarında da
kullanıma uygun görülüyor.

Bunlara ek olarak, arıtılmış suyun
geri kazanılmış bir kazanç olarak
değerlendirilmesi amacı ile arıtma
tesisi sonrası sular mevcut yangın
depolarına isale edilerek depolanacak
ve buradan ihtiyaç noktalarına 
gönderilecek. Arıtma tesisinin 24 saat
düzenli çalışması ile günlük 100
metreküp su işletmeye geri
kazandırılmış olacak.    

Minimum işçilik 
gücü ihtiyacı

Arıtma tesisi projelendirilirken
işçilik gücü ihtiyacının minimum
olması tasarlandı. Bu amaçla 
sistemdeki tüm ekipmanlar insan
müdahalesine gerek kalmadan,
otomasyona bağlı olarak çalışıyor.
Sistem, Scada programına bağlı 
wireless sistem ile fabrikanın tüm 
bölgelerinde kontrol edilebilecek 
özellikte.  Monoray sistemi ile
kimyasal hazırlama iş gücü
düşürüldü ve gün aşırı kimyasal
hazırlama sistemi tasarlandı. 

Ayrıca bazı kimyasalların 
seçiminde likit formlar tercih edilerek
işçilik ihtiyacı düşürüldü. Tesisin tüm
yüzeyleri polipropilen esaslı
malzemeden yapıldığı için boya
bakım ihtiyacı bulunmuyor.
Polipropilen malzeme özellikle
korozyona maruz kalan yüzeylerde
kullanımı uygun bir malzeme çeşidi
olup kullanım ömrü 600 yıl olarak
belirtiliyor. Diğer bir işçilik ihtiyacı
olan Filtrepres ünitesinde elde edilen
yüksek katı konsantrasyondaki kekler
ise, manuel müdahaleye gerek

kalmadan plakaların açılması ile
ayrılıyor ve çamur bunkerinde
toplanıyor.

Minimum işletme 
giderleri

Ekipmanların seçiminde mini-
mum elektrik sarfiyatı ile çalışması
esas alındı. Çalışma programı
otomasyonda ayarlanarak ihtiyaç
olmayan zamanlarda ekipmanların
çalışması durduruluyor ve elektrik
sarfiyatı engelleniyor. Ayrıca kimyasal
arıtma işlemlerinde seçilen kimyasal
maddelerin minimum dozaj ayarları
ile işletme giderinin büyük
bölümünü oluşturan kimyasal madde
ihtiyacı düşürülerek tasarruf sağlandı.

Taşınabilir
Tesisi benzerlerinden farklı

kılan özelliklerinden biri de,
projelendirme ve uygulamada
tüm ünite, ekipman ve tesisat-
ların kolay demonte olabilecek
şekilde pratik montaj
yapılması. Sistem çelik 
konstrüksiyon üzerine ayrık
tanklar ile dizayn edildi. Sökülebilir
bağlantı parçaları ile her bir ünite ve
ekipmanın bağımsız taşınması
düşünüldü.  

Otomasyon sistemi
Otomasyon PLC modülünden

yapılmakta olup, tüm ekipmanların
çalışması programına bağlı olarak
gerçekleştiriliyor. Sistemdeki 
ekipmanların çalışması, Scada ekranı,
mimik diyagram ve pano üzerindeki
kontrol lambaları olmak üzere 
3 noktadan yapılabiliyor. Ayrıca 
wireless sistemi ile arıtma tesisi Scada
kontrol ekranına fabrikanın istenilen
noktasından ulaşılıyor ve müdahale
edilebiliyor. Sistemde sürekli personel
bulundurma ihtiyacını engellemek
için sistemdeki arıza yada işlem
ihbarları sesli ikaz sistemi ile uzak

noktalara iletilebilme özelliği taşıyor. 

İş sağlı ve güvenliği
Arıtma tesisinde iş sağlığı ve

güvenliğini sağlayacak, güvenli bir
çalışma ortamı oluşturulmuş, iş
kazalarını önlemeye yönelik 
koruyucu tedbirler alınmış ve teknik
emniyetler sağlanmış durumda.
Kimyasal madde hazırlama sistemi
ve monoray sistemi tasarlanan 
projede, acil durumlar için acil duş, 
lavabo-çeşme tesisatları bulunuyor.
Yangın müdahale tüpleri vb. 
teçhizatlar ile tesis acil durum 
müdahale önlemleri de sistemin
içinde yer alıyor.

Estetik görünüşü 
Ünite, imalat ve tesisat

malzemelerinin seçiminde korozyona
dayanıklı malzemeler seçildi. Ünite
tankları polipropilen, hareketli
teçhizatlar PVC, borulama tesisatları
ise PVC ve PPRC malzemelerden
yapıldı. Ayrıca zeminde 4 milimetre-
lik self-levining uygulaması ile
endüstriyel epoksi zemin kaplama
yapılarak kimyasal ve suya karşı
koruması sağlandı. Gerek ünite
yerleşimi gerekse tesisat 
güzergâhları ile görüntü kirliliği
oluşturulmamasına, kısıtlı bir alanda
iyi yerleşim planlaması ile geniş rahat
çalışma mekânı sağlandı. 

Tesisin bina yapısına ait tüm
inşaat faaliyetleri fabrika tarafından
tasarlandı ve uygulandı.
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2.Avrasya Zeytin, Zeytinyağı ve
Prosesleri Fuarı&Kongresi

(Anatolive 2008), 17-19 Nisan tarihleri
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Anadolu Cam’ın 
ikinci kez katıldığı fuarda, başta
zeytin ve zeytinyağı üreticileri olmak
üzere ambalaj, catering ve kozmetik
gibi yan sanayiler de yer aldı. Fuarda,
”Camda doğal tadında” mesajını 
vurgulayan standı ile üç gün boyunca
ziyaretçilerini ağırladı.

Fuarın ikinci günü Sektör
Satış/Pazarlama Müdürlüğü’nün
organizasyonuyla “Türkiye’nin
Zeytinyağı Şişesi” adı altında
başlatılan proje ile ilgili sektör 
temsilcileri ve Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) yetkililerinin katıldığı

bir yuvarlak masa toplantısı gerçek-
leştirildi. Uluslararası piyasada Türk
zeytinyağının, kalitesini destekleyen
cam şişesiyle bir bütün olarak en üst

seviyede konumlandırılabilmesini
amaçlayan çalışmaların yer aldığı
toplantıda, konuya ilişkin görüşler ve
çalışmalar ele alındı.

Şişecam Topluluğu’nun
kimyasallar ve maden ürün

grubu şirketleri, 19-22 Nisan 2008
tarihleri arasında İstanbul TÜYAP
Fuar Merkezi’nde ikincisi 
düzenlenen ‘Maden Türkiye 2008
Fuarı’na katıldılar. 

Madencilik sektöründe faaliyet
gösteren yerli ve yabancı 91 firma
ve kuruluşun yer aldığı fuarda,
madencilik şirketleri Camiş
Madencilik A.Ş., Cam-Ser
Madencilik A.Ş., Camiş Egypt
Mining Co. ve Madencilik San. ve

Tic. A.Ş.’nin üretim
veya satışını yaptığı
48 farklı ürün ile
maden ocaklarından
alınan kuvarsit, kal-
ker, dolomit, feldspat,
kaolen, kuvars ve
boksit örnekleri
sergilendi. Fuar
süresince sektörün
ileri gelenlerinin
buluşma noktası

haline gelen Şişecam standı, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi
Güler tarafından da ziyaret edildi.
Güler, ziyaretinde Camiş
Madencilik A.Ş. Genel Müdürü
Selçuk Barhana’dan ürünler
hakkında bilgi aldı.
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Anadolu Cam, Anatolive 
2008’de do¤all›¤› sundu

Madencilik flirketleri Maden 
Türkiye 2008 Fuar›’nda



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.

BSH Bosch und Siemens
Hausgerate GmbH, 2007 yılı

tedarikçi değerlendirmesi sonucunda,
BSH Çerkezköy fırın fabrikasına
yapmış olduğu satışlarda gösterdiği
başarılı performanstan dolayı Trakya
Cam’ı yılın en başarılı tedarikçisi
seçti. 16 Nisan 2008 tarihinde yapılan
seçimde Trakya Cam’a “Golden Q
2007” kalite ödülü verildi.

BSH Bosch und Siemens
Hausgerate GmbH, her yıl
Avrupa’daki tüm fabrikalarını baz
alarak, tedarikçileri arasında yaptığı
değerlendirmede en başarılı 
tedarikçisine “Golden Q” kalite 
ödülü veriyor. 

Bu ödüller Toyota tarafından Proje
Yönetimi,  Tedarik Maliyet

Yönetim, Kalite ve Değer Analizi 
dallarında veriliyor. Toplam 490 yan
sanayici içerisinden 20 firma ödül-
lendiriliyor. Trakya Otocam Fabrikası,
2006 yılında da “Maliyet Yönetimi”
dalında ödül almıştı.
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Trakya Cam İşleme Fabrikası’na 
“Golden Q” kalite ödülü

Toyota Avrupa’dan
Trakya Otocam’a ödül

Trakya Otocam Fabrikası, 
17 Nisan 2008 tarihinde 
2007 yılındaki başarılı proje
çalışmalarından dolayı 
Toyota Avrupa’dan 
Proje Yönetimi dalında
Mansiyon Ödülü aldı. 



Endüstri tasarımcısı Dr. Oya
Akman (Şenocak), bardak
tasarımlarıyla uluslararası

alanda aldığı ödüllere bir yenisini
daha ekledi. Akman’ın ‘Bembeyaz’
(Snow white-Ultra weiss) adını
verdiği yüksek kaliteli porselen içki
bardakları, “Reddot
Design Awards 2008”
ödülünü almaya hak
kazandı. Ayrıca
Akman’ın
Bembeyaz’ı,
‘German Design
Award 2009’a
Federal Minister
Economics and
Technologies ve
German Design

Council tarafından aday gösterildi.
Ulusal ve uluslararası alanda ödül
almış ürünlerin katılabildiği
‘German Design Award 2009 ‘Prize
of prizes’ (Ödüllerin ödülü) olarak
adlandırılıyor.

Tasarımındaki başarısını
kanıtlayan
Bembeyaz, 
2007 Kasım ayında
ise Villeroy Boch,
BASF, POC
Sweeden, BODUM
AG, LIF GmbH /
SCHOTT AG,
Zwiesel Kristallglass
AG gibi dünya 
devleriyle birlikte
‘German Design
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Oya Akman’›n ‘Bembeyaz’› 
tasar›m ödüllerinin favorisi oldu

Bembeyaz, içkinin gerçek rengini sunuyor
Beyaz renk sakinlik, huzur,

arınmışlık hissi verir.  Bembeyaz
porselen içki bardağı, elimizde çok
çok  ince, içkiniz kadar hafif, 
bembeyaz, yarı şeffaf  ve 
ergono- miktir. “Bembeyaz”
porselen içki bardağında viski dahil
çeşitli içecekler, kokteyller içilebilir.
Yüksekliği 70 mm, çapı 90mm olan
Bembeyaz, çapının geniş olması
nedeniyle özellikle kokteyllerde iyi
kompoze edebileceğiniz geniş üst
yüzeye sahip. İçkinin gerçek
renginin ortamın yansımalarından
uzak, tam olarak görünmesini
sağlayan Bembeyaz, ergonomik,
doğaya saygılı olmasının yanı sıra
üst üste depolanabiliyor.

Anadolu’da içki tarih boyunca,
çoğunlukla toprak kaplarda 
sunulmuştur. Bu kapların içi 
genellikle sırlı, dışı sırsızdır.
Bembeyaz’ın konseptinin çıkış 
noktası, global pazardaki porselene

yöneliş ile çakışmaktadır. Özel,
yüksek kaliteli porselen formülüne
sahip olan Bembeyaz, sırlama ile
birlikte tek kez fırınlanmakta ve
buna özel pişirim sistemi 
geliştirilmiştir.



Council’ ve ‘Frankfurt
Fuarları’ tarafından verilen
“Design Plus Material Vision
2007” ödülünü almıştı.
Bembeyaz’ın layık görüldüğü
her iki ödülde de yüksek
tasarım kalitesi,  innovatif düşünce,
malzeme ve üretim tekniğine 
getirilen yeni bakış açısı gerekçe
gösterildi.

Çalışmalarıyla fark yaratan 
Oya Akman’ın ‘Bubble Bardak’
tasarımı yine 2003 yılında
‘Frankfurt Fuarı Ambiente de
Design Plus 2003 Tasarım Ödülü’
almıştı. Bubble Bardak, 2004 Alman
Tasarım Ödülleri’ne de aday 
gösterildi, Frankfurt Uygulamalı
Sanatlar Müzesi’ne alındı. Daha
sonra Berlin Brohan Müzesi
tasarımı bünyesine kattı. Oya
Akman’ın bardak tasarımları
“Inclination ve Zig Zag” New
York’daki Corning Museum of
Glass arşivine, en iyi 100 cam 

ürün kategorisi kapsamında 
1998  ve 2001 yıllarında  alındı.
Akman’ın tasarımları, ‘San
Francisco Museum of Modern Art
Shop’unda (SFMOMA) 1 yıldan
beri satılıyor.

Ambiente’de 
‘Oya Design’ standı

Her yıl Frankfurt Fuarı
Ambiente’de ‘Oya Design’ olarak
özel standı bulunan Oya Akman,
çok geniş bir coğrafyaya tasarım ve
tasarım satışı yapıyor. Ayrıca 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde

(İTÜ) Çağdaş Cam Sanatı ve Üretim
Teknolojisi dersleri veriyor ve
Anadolu Cam Sanayii - Cam
Ambalaj Tasarım Merkezi’ne
tasarım danışmanlığı yapıyor. 
30 yıldır süregelen profesyonel
tasarımcılık hayatında, pek çok
konu üzerine birçok sektörle 
çalışan Akman, innovatif tasarım 
ve üretim yöntemlerinde yenilikçi
arayışlara büyük önem veriyor.
Akman’ın tasarım dili, ‘yalın
fonksiyonellik’ olarak
adlandırılabilir.
(www.oyadesign.com)
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Oya Akman'ın 
Anadolu Cam için 
tasarladığı ürünlerden
örnekler
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Oya Akman’ın Bubble tasarımı,
2003 Design Plus Ödülü aldı.
Frankfurt Uygulamalı Sanatlar
Müzesi’ne alındı ve ‘Design Prize of
the Federal Republic of Germany
2004’e Alman Ekonomi Bakanlığı
tarafından aday gösterildi. Tasarım,
Berlin Brohan Müzesi’ne alındı..

Bubble, pek çok özelliği olan yalın
bir bardak. Fizik kurallarını malze-
menin özellikleriyle birleştirmiş bir
tasarım... İçkiniz kadar hafif... Çok
ince, borosilikat cam. İnce olmasına
rağmen son derece dayanıklı,  ısısal
şoklardan da etkilenmiyor. Esprili;
dibindeki baloncuk hiç yok olmuyor.

İçine saydam bir sıvı konul-
duğunda ise dibindeki balon
büyüyor ve yüzeyde ikinci bir
baloncuk oluşuyor. Bardağı 
sallasanız o baloncuk da yer
değiştiriyor. Baloncuğun rengi
dibin dairesel ucuna yansıyor ve
bardağı o renkte algılatıyor.
Baloncuğu istediğiniz gibi 
kompoze edebilirsiniz. Yani
içeceğinizin içinde ne görmek
istiyorsanız, renk veya desen
olarak dibine yerleştiriyorsunuz.
Bardağa içecek konulunca desen
büyüyor ve üst yüzeyde ikinci
bir desen görüyorsunuz. Bu bir
sözcük de olabilir, bir marka,
çiçek veya yıldız da.....
Bardağınızın, içkinizin içinde

yer alacak istediğiniz her şey… Su,
viski ve longdrink olarak üç boyda
sunulan ürünün
desen alternatif-
lerinden, kendiniz
bir seri de 
yaratabilirsiniz.  

Fizi¤in gücü, Bubble’›n içinde

Messenger, ›s›sal
floklardan etkilenmiyor 

Messenger fincan borosilikat cam, ısısal
şoklardan etkilenmiyor. Kulpunu istediğiniz
gibi kompoze edebilirsiniz. Çok ergonomik bir
tutuşu olan Messenger fincana bir çiçek, bir
mesaj, bir ışık koyabilirsiniz. Messenger 
porselen tabağın ortası ise çizgili
dokulu. Bu doku, bardak
ile tabak arasında hava
akımı sağlıyor, çay veya
kahve dökülürse bardak
etkilenmiyor.



Anadolu Cam Yenişehir Sanayi
A.Ş.’de kurulmuş olan OHSAS

18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi
Temel Eğitimi, MESS Eğitim
Vakfı’ndan temin edilerek Mart
2008 döneminde gerçekleştirildi.
Ayrıca 2008 yılı hedefleri içerisinde
olan ISO 22000 Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemi Temel Eğitimi de
TSE’den temin edilerek, çalışanların
konu ile ilgili bilgilendirilme
çalışmalarına başlandı. 2008 yılı
hedeflerinden bir diğeri olan ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemi 
Eğitimi’nin de MESS Eğitim
Vakfı’ndan alınması ile 
fabrikanın yönetim sistemleri
bilgilendirme çalışmalarının ilk 
etabı sonlandı. Tüm aylık ücretli 
personelin bilgilendirilmesine 

yönelik olarak gerçekleştirilen dış
kaynaklı yönetim sistemleri 

eğitimleri, yıl sonuna kadar 
verilmeye devam edilecek.

Kimyasallar Grubu ve Düzcam
Grubu Çalışan Kulüpleri

tarafından 18 Nisan 2008 tarihinde
26. Kat Konferans Salonu’nda
düzenlenen Paylaşım
Toplantısı’nda, Cam Ambalaj
Grubu İnsan Kaynakları Müdürü
Neşet Topaloğlu “ Tango’nun
Büyüsü ” konulu bir sunum 
gerçekleştirdi. Topaloğlu,
sunumunda katılımcılara, dört ayrı
ama birbiriyle ilişkili sanat olan
müzik, dans, şiirsel şarkı ve 
yorumdan oluşan, doğduğu
toplumla özdeşleşip onun yazgısını
paylaşan Arjantin Tango dansının
ve müziğinin hikâyesini güzel bir
slâyt gösterisi ve videolar eşliğinde
anlattı.
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Yeniflehir’de ‘yönetim sistemleri’ e¤itimleri

‘Tangonun Büyüsü’



Soda Sanayii A.Ş. tarafından bu yıl
üçüncüsü düzenlenen ağaç fidanı

dikme şenliği, 2 Mart günü
gerçekleştirildi. Şenlik, Kuyuluk
Orman Bölge Müdürlüğü
yakınlarındaki bir alanda, 500’e yakın
“Sodalı”nın coşkulu katılımı ile
organize edildi.

Mersin Orman Bölge
Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu
etkileyici bir manzaraya sahip doğa
parçası, fidanlarına kavuşmuş oldu.
Soda Mensupları Derneği’nin İkinci
Başkanı Mehmet Uğur, yaptığı açılış
konuşmasında katılımcılara ve emeği
geçenlere teşekkür ettikten sonra
Soda Sanayii A.Ş. yönetimine 
verdikleri katkı ve destekten dolayı
teşekkür etti. 

Soda Sanayii Genel Müdürü
Ayhan Yılmaz ise, geleneksel bir hale
getirilen fidan dikme şenliğine
“Sodalıların gösterdiği yakın ilgiden
çok memnun olduğunu belirtti. Ağaç
yetiştirmenin en kutsal toplumsal

görevlerden biri olduğunu 
vurgulayan Yılmaz, bu nedenle
gerçekleştirilen
katkının büyük önem
taşıdığını kaydetti.

Daha sonra geçilen
fidan dikim alanında
Orman Bölge
Müdürlüğü 
yetkililerince fidan
dikimine ilişkin bazı
önemli ayrıntılar
katılımcılara aktarıldı

ve fidan dikimi gerçekleştirildi.
Oldukça geniş bir alanda genç, yaşlı

yüzlerce kişinin neşe ile
fidan dikme çabaları
görülmeye değerdi.
Özellikle çam, zeytin ve
defne olmak üzere
yaklaşık 2 bin kadar
fidan dikildikten sonra,
her zamanki gibi 
mangal başında
kuyruklar 
oluşturuldu. 

Soda Sanayii A.Ş. masa tenisi
takımları, Mersin Kurum ve

Kuruluşlar Arası Masa Tenisi
Turnuvası’nda geçmiş yıllarda
olduğu gibi bu yıl da üstün bir 

başarı elde ettiler.
Soda Sanayii Bayan ve Erkek

takımları turnuvayı birinci olarak
tamamladı. Erkekler takımı, hiç 
yenilgi almadan turnuvayı birinci

tamamlayarak takdire şayan bir
başarı elde etti. 32 takımın katıldığı
turnuvada ikinciliği Paşabahçe Cam
Sanayii A.Ş., üçüncülüğü Toroslar
Belediyesi takımları kazandı. 

Turnuvanın ödül töreninde Soda
Sanayii erkek ve bayan takımlarına
şampiyonluk kupaları şirket Genel
Müdürü Ayhan Yılmaz tarafından
verildi. Bayan ve erkek takımları, "İl
Birincisi" sıfatlarıyla 16-18 Mayıs 2008
tarihleri arasında Bursa'da yapılan
"Kurum ve Kuruluşlar Arası Türkiye
Şampiyonası'na katılarak Mersin'i
temsil etti. 
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Soda Sanayii A.fi. etkinlikleri
Sodal›lar A¤aç Fidan› Dikme fienli¤i’nde

Masa Tenisi Turnuvas›’n›n lideri; Soda Sanayii



Soda Fabrikası Sosyal Tesisleri
bünyesinde bulunan ve son

dönemlerde gelişen “hayvanat bahçe-
si”, Mersin Bölgesi’nde adından söz
ettirmeye başladı.

Daha önce çok sayıda şirket 
mensubu ve aileleri tarafından ziyaret
edilen hayvanat bahçesinin ünü
yayıldıkça, çeşitli okullardan da
ziyaret talepleri gelmeye başladı. 

Hayvanat bahçesi, Toros Koleji
öğrencilerinden sonra İleri İlköğretim
Okulu ana sınıf öğrencilerini de
ağırladı. Öğretmen ve öğrenci velileri
gözetiminde yaklaşık 50 kişilik 
bir grupla gelen minikler, çoğunu 

ilk kez gördükleri hayvanlarla çok
neşeli bir saat geçirdiler. 
Ellerinde çiçeklerle gelen minik
öğrenciler, kendilerine yapılan 

ikramlarla unutamayacakları bir an
yaşadılar. Özellikle çocukların 
hayvanlarla olan yakın temasları ve
dostlukları dikkat çekiciydi. 

Soda ve Kromsan fabrikaları 
personeline 7 gün 24 saat hizmet

veren Sağlık Servisi, hem iç mekan
hem de teçhizat açısından yenilendi. 

Yakın zamanda yenilenen 
ambulansı, hasta kabul ve muayene

odaları, yenilenen
laboratuarı ve tıbbi
malzeme ve cihazları
ile tam bir modern
poliklinik haline
gelen servis, 2 doktor
8 sağlık teknisyeni ile
850 personele hizmet
veriyor. 

Sağlık Servisi,
buna ek olarak

eğitim, bilgilendirme çalışmaları ve
çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak
çeşitli kampanyalar da düzenliyor.
Son olarak Türkiye Kızılay Derneği
Mersin Kan İstasyonu işbirliği ile
“Hediyen Hayat Olsun, Kan Bağışı

Hayat Kurtarır” diyerek Kan Bağışı
Kampanyası düzenleyen Sağlık
Servisi, 33 personelin katılımıyla kan
bağışına katkıda bulundu. Kızılay
Derneği, gösterilen ilgiden ve
duyarlılıktan ötürü Sağlık Servisi’ne
ve Soda Sanayii A.Ş.’ye teşekkür 
belgesi verdi. 

30 Mart 2008 tarihinde yapılan 5. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu 12
ülkeden iki bin atletin katılımı ile şenlik havasında gerçekleştirildi. 
Soda Sanayii çalışanları ve yakınlarından oluşan 9 kişilik bir grup da

maratonda koştu. Sodalılar’ın tamamı da yarışı tamamlama başarısı 
gösterdi. Türkiye’de her geçen gün sayısı artan ve atletizmi sevdirmeyi
amaçlayan bu tarz etkinlikler, yapıldığı yerlerde oldukça yüksek yerel
katılıma sahne oluyor. 
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Hayvanat bahçesi, minikleri a¤›rlad›

Sa¤l›k servisi modern poliklinik haline geldi

Sodal›lar maratonda da kofltu

Kamerun
Koyunu’nu
besleyen 
minik 
öğrenci



Soda Sanayii A.Ş., İstanbul’da 
6. kez düzenlenen “Kurumsal
Oyunlar”da bu yıl ilk kez yer

aldı. 8 çalışanıyla 3 dalda yarışan
Soda Sanayii AŞ, birer birincilik ve
ikincilik ile iki de üçüncülük
kazandı. 

Soda Sanayii A.Ş., Kurumsal
Oyunlar’da tenis dalında tekler ve
çiftlerde, İnsan ve Finans
Kaynakları Başkan Yardımcısı
Mehmet Orhon ve Yurt İçi Soda
Satış Müdürü Tamer Sarı ile
mücadele verdi. Kurum, masa
tenisi dalında tekler ve çiftlerde ise
Soda Fabrikası’ndan katılan Murat
Varlı ve Nuzhet Onaç ile yarıştı.
Soda Sanayii A.Ş.’nin bowling
dalındaki yarışmacıları ise Arzu
Çildaş, Kemal Çakır, Özkan Özel ve
Urhan Ocak oldu.

Kurumsal Oyunlar’da ‘Masa
Tenisi 30-39 Yaş Arası Tek
Erkekler’de yarışan Murat Varlı
lider olurken,  ‘Tenis 50 Yaş Üstü
Tek Erkekler’de Mehmet Orhon,
gösterdiği performansla ikinciliği
elde etti. Üçüncülük ödülleri ise
‘Tenis 50 Yaş Üstü Tek Erkekler’de
yarışan Tamer Sarı ile ‘Tenis 
50 Yaş Üstü Çift Erkekler’de
yarışan Mehmet Orhon-Tamer Sarı
çiftinin oldu. 

Bu derecelerin yanı sıra ‘Masa
Tenisi Çift Erkekler’de Nuzhet

Onaç ve Murat Varlı 16 çift
arasından beşinciliği elde etti.
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Soda Sanayii, sporda da baflar›l›



3Mayıs 2008 tarihinde Tuzla’da 
17 kulübün katılımı ile yapılan

Deniz Harp Okulu (DHO) Kürek
Yarışları’nda Şişecam Çayırova Spor
Kulübü, 8 birincilik ve 2 ikincilik
alarak DHO Kupası’nın sahibi oldu.
Oldukça zor hava şartlarında yapılan
ve birçok sporcunun yarışı 
bitiremediği bu zorlu yarışta, kulüp
sporcular üstün bir performans 
gösterdi. Kulübün hedefi, sporu
destekleyerek sosyal sorumluluğu
yerine getirmek ve şirketin tanıtımı
anlamında daha büyük başarılara
imza atmaktır.

‘Büyükler’in başarısı
Şişecam Çayırova Spor Kulübü,

kürek takımında sayı olarak yüzde 18
oranında büyük kategorisinde spor-
cuya sahip olmasına rağmen, gerek
büyükler kategorisinde de iddialı
olduğunu göstermek, gerekse genç
sporcuları büyükler yarışına sokarak
tecrübe kazandırmak amacıyla girdiği
yarışlarda, büyük bir başarı kazandı.
Kulübün tarihinde ilk kez katıldığı
‘Büyükler Türkiye Şampiyonası Kürek
Yarışları’nda ‘Büyük Bayanlar Türkiye
Şampiyonu’ ve ‘Hafif Kilo Bayanlar
Türkiye İkincisi’ oldu.

Ulusal medyanın büyük
ilgi gösterdiği, NTV ulusal
kanalının canlı yayınla
verdiği yarışlarda, Şişecam
adı sporda da öne çıktı.
Şişecam Çayırova Spor
Kulübü’nün hedefi
başarılarını artırarak
sürdürmektir.
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Çay›rova Spor Kulübü ödüllere doymuyor

Paflabahçe Mersin fabrikas›, masa tenisinde il ikincisi

Mersin Kurum ve Kuruluşlar Arası Masa Tenisi
müsabakalarında, 34 takım içinden play

off’lara kalan 6 takım arasında Paşabahçe Mersin 
fabrikası Masa Tenisi Takımı, ‘Mersin İl İkincisi’ 
oldu. Paşabahçe Mersin Masa Tenisi Takımı, bu
sonuçla birlikte 16-17-18 Mayıs 2008 tarihinde
Bursa'da yapılan Türkiye Şampiyonası maçlarına da
katıldı. Mersin Kurum ve Kuruluşlar Arası Masa
Tenisi müsabakalarında birinci, Soda Sanayii 
(A) Takımı olurken, Toroslar Belediyesi Takımı ise
üçüncülüğü elde etti.

Büyükler Türkiye fiampiyonas› sonuçlar›
Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonu: Şişecam Çayırova Spor Kulübü
Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonu: Fenerbahçe Spor Kulübü
Hafif Kilo Bayanlar Türkiye Şampiyonu: Galatasaray Spor Kulübü
Hafif Kilo Bayanlar Türkiye İkincisi: Şişecam Çayırova Spor Kulübü



‹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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Bağışıklık (immunite) Latince kö-
kenli bir sözcüktür ve “immuni-
tas” kökündendir, aynı zamanda

bağımsız olmak anlamına da gelmekte-
dir. Eski Roma’da askerlikten muaf asil-
lere de “immunitas” deniyordu. Günü-
müzde immünoloji, bağışıklık sistemi-
nin yapısını ve fonksiyonlarını açıkla-
yan bir bilim dalıdır. 

Birçoğumuzun bazı hastalıklara
karşı farklı dirençlerimizin olduğunu
biliyoruz, örneğin viral kaynaklı bir üst
solunum yolu enfeksiyonunda bazıları-
mız hastalanırken bazılarımız bu hasta-
lıktan hiç etkilenmemekte ya da hafif
atlatmaktadır. Bağışıklık sistemi, bir
canlıda hastalık yapan bakteri, virüs ve
tümör hücrelerini tanıyıp, onları yok
eden işlevlerin tamamıdır diyebiliriz.
Ama bazen normalden fazla etkin
olan bir bağışıklık sistemi, vücudun
kendi dokularını yabancı olarak al-
gılayıp, onlara saldırabilir. Bir eklem
hastalığı olan romatoid artrit, tip-1
diyabet ve lupus eritematozus (bir-
çok sistemi ilgilendiren iltihabi bir
hastalık) buna birkaç örnektir. 

İnsanlar eski çağlardan beri ba-
ğışıklıkla ilgilenmiştir. Son yıllarda
yapılan yoğun çalışmalar sonucu
bağışıklık sistemi büyük ölçüde ay-
dınlatılabilmiştir. Eski bilgilere göre,
MÖ.430’da Atina veba salgınında
Thucydides, daha önce nöbet geçi-
rip iyileşmiş insanların ikinci defa has-
talığa yakalanmadıklarını belirtmiştir.
Sistematik bağışıklama, ilk kez 1796’da
çiçek hastalığına karşı Edward Jenner
tarafından başlatılmıştır. Daha sonra
Thucydides’in buluşunu Louis Pasteur
aşı geliştirmede kullanmıştır. Pasteur
hastalık yapan mikroorganizmaların
zayıflatılmış, hastalık yapamayacak ha-
le getirilmiş şekilde kişiye verilmesiyle
kişinin enfeksiyon hastalıklarından ko-
runabileceğini kanıtlamıştır. Robert
Koch 1891’de mikroorganizmaların en-
feksiyon hastalıklarının nedeni olduğu-
nu yayımlamış ve bu nedenle 1905’de
Nobel Ödülü sahibi olmuştur. 1896’da
Wright ilk ölü tifo bakteri aşısını insan-
larda denedi . 1901’de virüslerin de in-
sanlarda hastalık yapabildiği Walter
Reed’in sarıhumma virüsünü keşfiyle
doğrulandı. İmmünoloji bilimi 19. yüz-
yılın sonlarına doğru gelişimini hızlan-
dırdı. Paul Ehrlich ve Elie Metchnioff

immünolojiye katkıları nedeniyle
1908’de Nobel Ödülü aldı. İnsanları
hastalıklara karşı koruyan bağışıklama
çalışmaları daha birçok bilim adamının
katkılarıyla gelişerek günümüze ulaştı.
Fakat çalışmalar durmuyor, yeni yeni
buluşlar bilimin, dolayısıyla insanlığın
emrine sunuluyor.

Saldırıya karşı mücadele
Canlılar, bu arada insan vücudu

çevresindeki birçok virüs, bakteri, man-
tar ve parazit gibi mikroorganizmaların
saldırısını bağışıklık sistemi ile vücuda
girdiği yerde yok etmeye, yayılmasını
engellemeye ya da geciktirmeye çalışır.
Canlıların bağışıklık sistemini uyaran
ve o canlı için kendinden olmayan tüm
moleküllere “antjen” denir. Canlıya sal-

dıran bu antjenler için ilk engel deri, so-
lunum ve sindirim sisteminin yüzeysel
bariyerleridir. Bu bariyerleri aşan anti-
jenlere karşı vücudumuzun lenfoid do-
kularında yapılmış fagosit ve makrofaj
denen hücreler savaş verirler. Bu ikinci
savunma sistemi başarısız olursa edi-
nilmiş bağışıklık sisteminin temel hüc-
releri olan B ve T lenfositler devreye gi-
rer. Bunlarla antijenler yok edilemezse,
vücut bağışıklığın akıllı molekülleri
olan “antikor”ları üretmeğe başlar, bu
antikorlar antijenlere yapışarak ya onla-
rı yok ederler ya da diğer savunma
hücrelerini harekete geçirerek, antijenle-
ri yok etmeye çalışır. Vücudumuz 100
milyon kadar farklı antikor yapabilir.
Sözünü ettiğimiz bu sistem “doğuştan
gelen” bağışıklık sistemidir. Bazı haller-
de hastalık yapan organizmalar bu sis-
temi aşabilirler. Omurgalılarda üçüncü
bir koruma engeli olarak “edinilmiş ba-
ğışıklık sistemi” gelişmiştir. Demek ki

bağışıklık sistemimiz iki ana bölümden
oluşuyor:

1. Doğal bağışıklık: Yukarıda sözü
edilen lökositler (beyaz kan hücreleri)
bu ilk savunma hattını oluştururlar.

2. Edinilmiş bağışıklık: Bu tür bağı-
şıklığın gelişmesi günler alabilir ve ilk
saldırıyı önlemede pek etkili değildir.
Ama bir kere geliştiğinde daha sonra
aynı mikroorganizma ile oluşacak has-
talıklarda bu mikrobu tanıyarak etkisiz
hale getirebilir. Edinilmiş bağışıklık sis-
teminin hücreleri beyaz kan hücreleri-
nin bir alt grubu olan “lenfosit”lerdir.
Lenfositlerin de çok karmaşık yollarla
mikroorganizmalarla mücadele eden
başka alt grupları vardır, bu detaya gir-
miyorum.

Yeni doğanda 
pasif bağışıklık

Yeni doğan bebekler daha önce
mikroplarla karşılaşmadığından enfek-
siyonlarla hastalanmaları mümkündür.
Pasif bağışıklığın bir kısmı anne tarafın-
dan sağlanır. Gebelik sırasında mikrop-
lara karşı anne vücudunda oluşmuş sa-

vunma mekanizmalarının bir kıs-
mı anneden bebeğe plasenta yo-
luyla geçer, böylece insan bebek-
leri doğduklarında bile anneleri
kadar savunma mekanizmalarına
sahiptirler. Ayrıca, anne sütü yeni
doğanın sindirim sistemine de
geçen antikorları içerir ve bebek
kendi antikorlarını sentezleyince-
ye kadar onu birçok enfeksiyon-
dan korur. Bu pasif bağışıklıktır
çünkü fetüs aslında hiç bellek
hücresi ya da antikor üretemez,
onları sadece ödünç alır. Bu pasif
bağışıklık genellikle kısa sürelidir,

birkaç gün ile birkaç ay sürer. Tıpta, ko-
ruyucu pasif bağışıklık ayrıca, bir canlı-
dan diğerine antikor zengini serum ve-
rilerek yapay olarak sağlanabilir.

Çok kısa, ana hatlarıyla bağışıklık
tarihçesini ve ilk bilgilendirmeyi detaya
girmeden yaptıktan sonra, bundan son-
raki sayıda, bu yazımın ikinci bölü-
münde bağışıklık sistemimizi güçsüz
kılan nedenleri, bu sistemi güçlendir-
mek için neler yapmamız ve ne gibi ön-
lemler almamız gerektiğini anlamaya
çalışacağım. Böylece kendine has bazı
bulaşıcı hastalıkların daha çok görüldü-
ğü kış aylarına belki daha güçlü girebi-
liriz. Ama daha önceki sayılarımızda
sözü edilen ve yaz aylarının sorunları
olan güneş ve sıcak, ishal, mide ve bar-
sak bozuklukları gibi rahatsızlıklar için
de dikkatli olmanızı öneririm.

Sağlıklı, aydınlık ve neşeli tatiller
dilerim.

II.bölüm gelecek sayıda…

SA⁄LIK
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Ba¤›fl›kl›k sistemimiz (I)
Haz›rlayan:  Dr. A. Naim Keskin ‹ç Hastal›klar› Uzman›




