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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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Yönetim Yeri

İş Kuleleri, Kule 3  34330
4. Levent-İSTANBUL
Tel: (0212) 350 50 50

www.sisecam.com.tr
••

Türkiye Şişe ve Cam 
Fabrikaları A.Ş. ile bağlı 

kuruluşların personeli için 
iki ayda bir 12.150 adet

yayınlanır. Ücretsiz dağıtılır.
••

Yayına Hazırlayan

Dünya Yayıncılık A.Ş.
Kavacık Mah. Balamir Sokak

No: 7 Beykoz - İstanbul
Tel: 0216. 681 18 00
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Dünya Yayıncılık A.Ş. 
‘GLOBUS Dünya Basınevi’

100. Yıl Mah. 34440 
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Tel: 0212. 629 08 08
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Yayın Türü: 

Yerel Süreli Yayın
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Şişecam Dergisi’nde
yayınlanan yazı ve
fotoğraflar kaynak

gösterilmeden 
kullanılamaz.
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Sişecam Yönetim Kurulu
Başkanı ve Murahhas Aza
Prof. Dr. Ahmet Kırman,

24-25 Temmuz 2008 tarihleri
arasında Güney Bölgesi’ne
yaptığı gezi kapsamında, Soda
ve Kromsan Fabrikaları’nı
ziyaret etti.

Fabrikaları ziyareti esnasında
Kırman’a Kimyasallar Grup
Başkanı Dr. Ateş Kut,  Düzcam
Grup Başkanı Gülsüm Azeri,
Kimyasallar Grubu İnsan ve
Finans Kaynakları Başkan
Yardımcısı Mehmet Orhon,
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Genel Müdürü Nafiz Usta,
Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Genel
Müdürü Sabahattin Günceler,
Camiş Madencilik A.Ş. Genel
Müdürü Memet Ziya Ateş ile
Soda ve Kromsan Fabrikaları

Genel Müdür Yardımcısı Hidayet
Özdemir eşlik ettiler.

Yönetim Kurulu Başkanımız
Kırman’a Geliştirme Grup
Müdürlüğü Konferans
Salonu’nda yapılan sunuşta, ilgili
fabrikalar hakkında bilgi 
verildi. Soda ve Kromsan
Fabrikaları’nın tarihsel gelişimi

ile bugün ulaşılan nokta, üretim
ve satış bilgileri, fırsat ve
tehditler ile üçlü sorumluluk
yönetim sistemi kapsamında
şirketin sosyal sorumluluk 
projeleri hakkında detaylı bilgi
aktarıldı. Aynı zamanda saha
ziyaretleriyle Prof. Dr. Ahmet
Kırman’a tesisler tanıtıldı.
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Prof. Dr. Ahmet K›rman, Soda ve 
Kromsan Fabrikalar›’n› ziyaret etti



En belirgin iki özelliği, ürün
kullanıcı ilişkisi açısından
boyun bölgesi, görsellik

açısından da fıçıyı andıran gövde
yapısı olan tasarım, büyük beğeni
topladı.  Etiketi, ürünün
kullanıcıyla iletişimi açısından en
uygun bölgede, yani boyun 
bölgesinde konumlandırılan
tasarımda bu alan ayrıca,
kullanıcı için tutma yüzeyini de
oluşturuyor. Boyundan konik
olarak genişleyerek inen omuz
yapısı, fıçıyı andıran dış bükey
kavisli gövdeye bağlanan şişede,
gövdede bulunan girinti 
gravürler ise firma logosundaki
yapraklardan esinlenilerek
tasarlandı. Bu gravürler,
konumlandırıldıkları alana
kattıkları hareketlilik ve
zarafetle ilgi çekiyor.
Gövdenin üzerinde omuza
yakın bölgede, kabartma
olarak yazılan firma ismi
ise şişenin kurumsal
kimliğini kuvvetlendirdiği
gibi, etiketsiz olarak da
şişenin bilinirliğini
sağlıyor.
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Alaçat› Meyve Suyu fiiflesi 
tasar›m›na Ambalaj Ödülü

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) İzmir Bölge
Müdürlüğü'nün düzenlediği “Geleneksel Altın Ambalaj
Yarışması”nın 21’incisine 
iki tasarım ile 
katılan Anadolu Cam, 
‘Alaçatı Meyve Suyu 
Şişesi Tasarımı’ ile 
ödüle layık görüldü.

Etiketi, ürünün
kullanıcıyla iletişimi

açısından en uygun
bölgede, yani boyun

bölgesinde 
konumlandırılan

tasarımda bu alan
ayrıca, kullanıcı için

tutma yüzeyini de
oluşturuyor. 



Hazırlayan: 
Prof. Önder Küçükerman

Paşabahçe’nin ünlü “cam
ustası” Yusuf Görmüş hayata
veda etti. 

Bu çok hünerli cam ustasını 1971
yılında, Güzel Sanatlar
Akademisi’nin genç bir doçenti iken
ilginç bir nedenle tanımıştım.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, o
yıl Lizbon’da Avrupa Cam
Federasyonları Kongresi nedeniyle
ilk kez 1972 yılında açılacak olan
“Hand-Made Glass Exhibition” için
yeni ürünleriyle davet edilmişti.
Ancak o günlerin sanayi ortamında
bu gibi sergi için uygun ve yeni
tasarlanmış ürünlerin bulunması
kolay değildi. Aslında 1970 yılına
kadar “endüstri tasarımı” diye bir

meslek de henüz ortada
yoktu. Türkiye’de ilk kez
1971 yılında Güzel
Sanatlar Akademisi
içinde Endüstri Tasarımı
Bölümü’nü kurmuştuk ve
ben de bölüm
başkanıydım. Bu yüzden o
günlerde tasarım kelimelerini
biraz fazlaca kullanmaya
başladığımız için olsa gerek, bu
gibi konulara çok özel ilgisi
olduğunu duyduğumuz Şişecam
Genel Müdürü Dr. Şahap
Kocatopçu, Paşabahçe Limited A.Ş.
Genel Müdürü Dr. Asaf Yalçın ile
arkadaşlarını akademi yönetimine
gönderip, bu sergi için yardımcı
olmamızı istemişlerdi.
Akademi yönetimi, bu
konuyla ilgili olduğum için

beni görevlendirdi ve
Paşabahçe’de on beş gün
kadar çalışıp cam 
örnekleri hazırlamak
üzere davet edildim. 

O yıllarda kara yoluyla
fabrikaya ulaşmak zor

olduğu için fabrikaya ilk kez
Yeniköy Vapur İskelesi’nden

“Billur 1” motoru ile gitmiştim.
Genel Müdür Remzi Ormancı da
konuyu bana aktarmış ve şöyle
söylemişti: “… Bu sanatsal
çalışmayı özellikle el üretimi
konusunda çok tecrübeli ustamız
Yusuf Usta ile yapacaksınız!
Bakalım ortaya neler çıkacak?” 

***
Böylece 1971 yılında

Yusuf  “Usta” ile ilk kez iyi
bir şeyler yapmak için
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Paflabahçe’nin ünlü cam ustas› 
Yusuf Görmüfl’ün ard›ndan

Şişecam’ın 50. yılı
için yapılan anı ürünü

fi‹RKET HABERLER‹



samimiyetle el sıkıştık!
Yusuf Görmüş o tarihte yeni

kurulan kristal fabrikasında çok
değerli kristalleri yapan ekibin
başıydı. Bu ustanın çalışmasını bir
süre izledim. Gerçekten de sıcak
camı, ısı kullanımını ve el ustalığını
çok özel biçimde bir araya 
getirebiliyordu. Ama kendisiyle
konuşurken, cam ile camcı
arasındaki en önemli şey olan “cam
saygısını” anlatırken söylediği bir
cümlesi beni çok etkilemişti: “…
Önder Bey, cam tasarlarken ve
yaparken onun önüne engel 
çıkarmayın, onun doğallığını ve
akıcılığını sakın bozmayın…”

Bu haklı cümlesinden, kendisi ile
fırın başında çalışarak, hiçbir kalıp
kullanmadan yapabileceği camları
tasarlamak zorunda olduğumu
anlamıştım. Bu düşünceyle yaptığım
ilk çizimlerden birisine bakınca
gülümsemiş ve şöyle demişti: “…
İşte bu bize yakışır!”

Tasarladığım bu camı yapmak
için potadan aldığı cam hamurunu
büyük bir saygıyla üfleyip biçim-
lendirmeye başladı, gövdenin altına
uzun bir ayak taktı, havalarda
döndürüp soğuttu, ısıttı ve bir kez
bile herhangi bir yerine dokun-
madan istediğim camı ortaya
çıkardı. Fırın başında el işaretleriyle

ortaya çıkardığımız bu eserden
birçok değişik örnek yaptık. Tabii
hepsi başka oluyordu. En sonunda
el sıkıştık. Paşabahçe’nin ünlü cam
ustası, genç bir tasarım akademisye-
nine ilk dersi vermişti.

Sonuçta Yusuf Usta ile el sıkışıp
tamamladığımız bu camlar daha
sonra Lizbon’daki sergiye 
gönderildi, birçok kez birçok yerde
yayımlandı. En sonunda da 1978
yılında Türkiye Şişe ve Cam
Fabrikaları A.Ş. tarafından
yayınlanan “Cam Sanatı Ve Çağdaş
Tasarım İçindeki Yeri” isimli ilk cam
kitabıma kapak oldu.

***
1971 yılındaki bu olaydan sonra

Dr. Şahap Kocatopçu tarafından
Paşabahçe Cam Sanayii “dizayn
müşaviri” olarak
görevlendirilmiştim. Böylece
Türkiye’de ilk kez bir sanayi
şirketinde “dizayn” kadrosu
açılmıştı. O tarihte Türkçe’de
“endüstri tasarımı” diye bir sözcük
olmadığı için bu isimle çalışmaya
başlamıştım. İşte o günlerden
başlayarak Yusuf Usta benim için
cam ustalığının bir sembolü
olmuştur.

Bir gün kendisi ile camcılığın
kuşaklar boyunca yaşanan ve
gelişen bir sanayi olduğunu
konuşurken, babasının ne iş
yaptığını sormuştum. O da benden
birkaç dakika beklememi söyleyip
eve koşmuş ve elinde uzunca bir
cam vazo ile dönmüştü. O cam
vazoyu tutarken bile gösterdiği has-
sasiyetten, elinde sadece bir camı
değil, “onu adeta yaşamı boyunca
kendisine ustalık ideali olarak kabul
ettiği bir ders kitabı gibi” tuttuğunu
anlamıştım. Gerçekten de dönemi-
nin en önemli işlerinden birisiydi!
Kendisinden izin isteyip
fotoğraflarını çekmiştim. 

***
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1972 yılında Lizbon’daki sergiye gönderilen ürün



Aradan uzun yıllar
geçti, Yusuf Usta emekli
oldu, yeniden 
fabrikaya davet
edilmesi için uğraştık.
Sahip olduğu kişisel
deneylerini genç
kuşaklara aktarması
çok önemliydi. Birçok
kez çektiğimiz cam
belge- sellerinde
Yusuf Usta ile bu işin
en çarpıcı görüntüleri-
ni hazırladık. 
Üniversitede öğrencilerime
ve asistanlarıma defalarca
özel eğitimler verdik.
Kendisinin sıcak cama
karşı gösterdiği saygısını
izleyen bu isimler daha
sonra Türk camcılığı-
nın çok başarılı ve
genç kuşağını 
oluşturdular. 

Ama kendisiyle en
ilginç anılarımızdan birisi Uğur
Mumcu Vakfı için bir cam 
tasarlamamı istedikleri günlerden
gelir. Bu camı yapmak için Yusuf
Usta ile şöyle konuşmuştum: “…
Cam tekniği bakımından öyle bir
şey ortaya çıkaralım ki, bir daha

yapılması gerçekten çok zor
olsun…” Gerçekten

birçok örnek yapılmış
ve bir tanesine karar
verilmişti.

Sonuçta ortaya
çıkan cam, ilk bakışta
bir küre gibi görünür.
Ama çok yakından
bakarsanız, ortada
bir gözyaşı ve

çevresinde çok zor
görülebilen bir buğulu

silindir görürsünüz.
Bunun teknik olarak

yapılması gerçekten
zordur. İşte Yusuf
Görmüş usta buydu!
Yeter ki ondan gerçek-
ten en zor ve en büyük
hüneri gerektiren bir
şey isteyin. Onun için
gerisi kolaydı!

Adı nüfusta kayıtlı
şekliyle Yusuf

Görmüş, camcılar için ise adı “Yusuf
Usta”, çok uzun yıllar Paşabahçe’nin
usta işi camlarına sadece elleriyle
değil, gönlüyle de biçim verdi. 

Bu yüzden, kendisinin yaşamı
boyunca, işine çok saygılı bir sanatçı
gibi alevli fırınların karşısında

yarattığı hüner dolu eserleriyle,
neredeyse 200 yıl süren Beykoz
camcılığı tarihi içinde sonsuza kadar
yaşayacağına inanıyorum. 

Ayrıca böyle bir sanatçı cam
ustasını yetiştirip sürekli desteleyen
Şişecam’a ve eski Paşabahçe Cam
Sanayii yöneticilerine de en derin
şükranlarımı sunarım.

Fotoğraflar: 
Prof. Önder Küçükerman arşivi
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Yusuf ustanın 
babasının 
yaptığı 
cam vazo

Uğur Mumcu Vakfı için
tasarlanan cam küre



Belirli kıdem yılını tamamlayan personeli takdir
ve teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen

“Kıdemi Teşvik Törenleri” Anadolu Cam Yenişehir
Fabrikası ve Soda Sanayii’nde yapıldı. Anadolu
Cam Yenişehir Fabrikası’nda yapılan tören, fabrika
müdürü Malik Akray’ın konuşmasıyla başladı.
Tören, geçmişten günümüze fabrikanın gelişimiyle
ilgili fotoğraf slayt gösterisi ile devam etti, 
düzenlenen kokteyl ile sona erdi. Soda Sanayii A.Ş.
sosyal tesislerinde yapılan törende ise 81 personel
Kıdemi Teşvik’e hak kazandı.

Camiş Madencilik A.Ş., 10-11 Temmuz 2008 
tarihlerinde SGS Supervise Gözetme Etüt

Kontrol Servisleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen
belgelendirme tetkiki sonucunda OHSAS
18001:2007 Belgesi’ni aldı.

Şirket İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nın
amacı, Maden Üretim Tesisleri’nde sağlıklı ve
emniyetli bir iş ortamı oluşturularak, “Sağlık ve
Güvenlik Kültürü”nün yerleşmesine katkıda
bulunmayı sağlamaktır. Camiş Madencilik A.Ş. 
için yetişmiş nitelikli işgücü, üretimin temel 
girdilerinden biridir. Bu nedenle şirketimiz
bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
oluşturulması kapsamında; iş gücü kayıplarının
azaltılması, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı
hazırlanması, çalışanların bilinç düzeylerinin
artırılması ve çalışanların davranış değişikliğine
yol açacak altyapının oluşturulması 
hedeflenmektedir. 
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Topluluk kurulufllar›nda
K›demi Teflvik Törenleri

Camis Madencilik A.fi.
OHSAS 18001:2007
Belgesi’ni ald›

Soda Sanayii A.Ş.

AC Yenişehir



Pazarlama stratejilerinin
temel hedefi, katma değeri
yüksek yeni ürün, tasarım

ve süsleme faaliyetlerine ağırlık
vererek, ulusal ve uluslararası
müşterilerin tasarım ve kalite
beklentilerini tam olarak
karşılamaktır. Bu bağlamda
Anadolu Cam San A.Ş., endüstri
tasarımını ve ileri mühendislik
bilgilerini, yüksek teknoloji ile
donatarak, cam ambalaj
tasarımına yenilikçi ve yaratıcı
yaklaşımlarla yepyeni tasarımlar
kazandırmak amacıyla 2006
yılında Tasarım Merkezi’ni hayata
geçirdi. Tasarım Merkezi ile
müşterilerin tasarıma bağlı fark
yaratma taleplerini çözüme
ulaştırmak için ileri teknolojik
imkânları kullanarak, birlikte
ortak tasarım çalışmalarının
yürütülmesi hedeflendi.

Uzman tasarımcılarımız
detaylı iç basınç analizleri, cidar
kalınlığı dağılım simülasyonu

gibi tasarımın taşıması gereken
tüm teknik gereklilikleri 
dikkate alarak, yenilikçi ve
yaratıcı tasarımlar sunuyor.
Mühendisler, endüstriyel
tasarımcılar ve uzman teknik 
elemanlardan oluşan ekibimiz,
ambalaj tasarımının her
aşamasında birlikte çalışıyor.

Ürün tasarım sürecinin her
aşaması 3 boyutlu olarak
izlenebiliyor. Tasarımlarımız
müşterilerimizle birlikte
çalışılarak, geliştirilebiliyor.
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Tasar›m›n teknolojiyle bulufltu¤u adres:
Cam Ambalaj Tasar›m Merkezi
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Tasarlanan ambalajın kapaklı,
etiketli ve doldurulmuş halinin
market reyonundaki görüntüsü
sanal ortamda gösteriliyor. 
Bu şekilde nihai ürün rakip 
firmaların benzer ürünleri ile
kolayca kıyaslanabiliyor.
Onaylanmış tasarımların hızlı
modelleme sistemleri ile 
plastik ve cam örnekleri
hazırlanıyor. Yeni ürün 
sunumunun tüm aşamaları
teknolojik yeniliklerle sürekli
güncelleniyor.

Çalışmalar 
hız kazandı
Merkezin devreye girdiği 2006

yılından bu yana yeni ürün
geliştirme ve ürün farklılaştırma
çalışmaları hız kazandı. 
İstanbul’da Topkapı Fabrikası’nda
faaliyetlerini sürdüren Cam
Ambalaj Tasarım Merkezi’nde
yurtiçi ve yurtdışı pazarlara
yönelik olarak tasarım çalışmaları
yapılıyor. 2007 yılında 497 yeni
ürün çalışması yapılırken, bu
ürünlerden 137'sinin kalıp

tasarımı, 120'sinin ise üretimi
gerçekleştirildi.

Modern bir çalışma ortamı,
sürekli yenilenen teknolojik
imkânları, deneyimli kadrosuyla
Cam Ambalaj Tasarım Merkezi,
yeni ürün ortaya çıkarma
sürecinde önemli bir yer tutan
tasarım konusunda hız, kalite,
çeşitlilik, estetik becerisi getiriyor.
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FUARLAR
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Paşabahçe, 22-25 Ağustos
2008 tarihleri arasında
yapılan Züchex Uluslararası

Züccaciye ve Hediyelik Eşya
Fuarı’na bu yıl da geçmiş dönem-
lerde olduğu gibi Paşabahçe ve
Denizli standlarıyla katıldı.
Paşabahçe standında, Nisan
2007’den itibaren satışa sunulan
f&d markalı kristalin ürünler, özel
bir köşeyle sergilendi. Standda
ayrıca 2008-2009 sonbahar-kış
koleksiyonu “Connection”; 

“2008 Yenilikleri”; çay, kahve
takımları, servis tabakları ve 
şekerliklerden oluşan “Sıcak ve Tatlı
Sohbetler” koleksiyonu ve yılbaşına
yönelik ürünlerden oluşan 
“Happy Hour” koleksiyonu
hanımların beğenisine sunuldu.
Paşabahçe Porselen, Fun Club ve
bayanların mutfaktaki 
vazgeçilmez markası Borcam da
Paşabahçe standında ziyaretçilerle
buluştu.    

Denizli standında ise el imalatı

ürünler sergilendi. Standda 2008
Daydream koleksiyonu, aksesuarlı
ürünler, saksılar, vazolar, renkli
ürünler ve 2008 el imalatı yenilikler,
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Köklü cam kültürüyle 
harmanlanmış, moda yaratan 
dekoratif tasarımlarıyla 2009 
yılında seçkin zücaciye ve katlı
mağazalarda yerlerini alacak 
olan el imalatı ürünleri, Züchex 
Fuarı Denizli standında görücüye
çıktı. 
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Paflabahçe, Züchex’de yine göz doldurdu
Ürün çeşitliliğini, güvenilirliğini ve fiyat avantajını, inovasyonla ve moda
yaratan tasarımlarıyla birleştiren Paşabahçe, bu yıl da Züchex Fuarı’ndaydı.  



Camda modanın yaratıcısı olan Paşabahçe’nin 
2008-2009 sonbahar-kış koleksiyonu “Connection”;

şehre ait olan doku ile doğal dokuları karıştırarak yeni
çağrışımlar yaratıyor. Koleksiyonun desenleri ülkeler
arası sınırları ve uzaklıkları yaklaştırarak, zamana bağlı
kalmaksızın, doğal malzemeler ile kültürler arasında
randevular yaratma hissinden yola çıkan imajlardan
oluşuyor. Şehre ait yapılanmalar, doğal ve pastel tonlar
ile yumuşuyor, hassas bir denge oluşturan çoğul ajurlar
ve üst üsteliklerden oluşan hacimler, iç içe geçmiş 
çizgilerin sık ve düzenli yapıları,  ritmik oyunlara 
benzetmeyi hedefliyor.

Çiçek ile ilgili bir esinti geleneksel dokumaları 
etkiliyor, iplik birikimlerinden oluşan yığınlar yeni ve
çağdaş objeler yaratıyor. Renk dokunuşları ile sıcaklık
kazanarak kanaviçeler, örmeler, nakışlar doğal grafik
özelliklerini açığa çıkarıyor. Yerkürenin yumuşak ve zarif
tanımı, ponponlar, çağdaş bir yorum ve çocuksu 
fanteziler ile rengarenk sevimli dekorlar yaratıyor ve
objeleri yumuşak bir örtü gibi sarıyor. 
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FUARLAR

Connection’la flehir hayat›na
yeni bir yorum geliyor…
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El imalatında dekorasyon dünyasının takip ettiği bir
marka: Denizli… Denizli’nin 2008-2009 sonbahar-kış

kolleksiyonu: Daydream… Düşlerin ve beklentilerin, 
gerçeklerin ve hayallerin birbirine karıştığı bir dünya.
Düşsel, romantik ve sonsuzluğa dair gizemli bir atmosfer.
Bu atmosfer içinde uçuşan formlar, barok kalıplar, çiçekli
süslemeler ve rölyefler tam bir hayal dünyası oluşturuyor. 

Mekan içinde ayna oyunları sofistike bir hal alıyor, ışıkla
gerçek ötesi bir etki yaratıyor... Aksesuar mücevherleşiyor.
Canlı bir gümüş damlası, hücre motiflerine ilham veriyor. 
Dumanlı tonlar, yarı pasteller, siyah–beyaz, demir grisi ve
parlak yeşil camda Daydream ile hayat buluyor.

Daydream ile hayaller
hayat buluyor...



Cam Ambalaj Grubu cam 
işyerlerinde uygulamasına

başlanmış olan Yeterlilik Bazlı
Eğitim Planı uyarınca, işyeri
davranış ve devamlılığı
yeterliliğini karşılamak amacı ile
alınmaya başlanan “İşyerlerinde
Olumlu İlişkiler Eğitimleri”, hızla
devam ediyor.

23-25 Eylül 2008 tarihleri
arasında Anadolu Cam Yenişehir
Sanayi A.Ş.’de gerçekleştirilen
eğitimlerde olumlu düşünmenin
gücü üzerinde durulurken, 
işyerlerinde olumlu ilişki kuran
bireyler olmanın değişkenleri de
anlatıldı. Düşünme, bilinç, 
bilinçaltı, eski alışkanlıklar ve
korku tuzağın-dan bahsedilerek,
içsel enerji kaynaklarını en üst

düzeye nasıl çıkarılabileceği ve
nasıl etkin iletişim kurabileceğine
dair ipuçları verildi. 

İçsel motivasyonu ve koşulları
değiştirebilmek için yaratıcılığın
kullanılması gerektiği vurgulanan

eğitim, olumlu düşünmenin
kazanımlarını, yani bu hayatı iyi
yaşamak için gerekli becerileri
öğrenmenin yollarını göstererek,
çalışanların bakış açılarında ayrı
bir ufuk açtı.

Şirket çalışanlarının “Yeterlilik
Bazlı Eğitim Planı” uyarınca

sürekli öğrenme ve gelişim
yeterliliğini karşılamak üzere,
“Süreç Yönetimi ve İyileştiril-
mesi” eğitimleri, 13-14 Ekim 2008
tarihinde yapıldı.

‘Tanımlar’, ‘süreçlerin 

belirlenmesi’, ‘süreçlerin
tanımlanması’, ‘süreç performans
göstergeleri, ölçümü, izlenmesi’,
‘iyileştirilecek süreç önceliklerinin
belirlenmesi’ ve ‘süreç iyileştirme’
ekseninde sunulan eğitim,
katılımcılara “Kalite Yönetim
Sistemi Süreçleri” ile ilgili 

profesyonel bir bakış açısı
kazandırdı. Her konu anlatımı ile
ilgili katılımcı grubuna uygulama
ve sunum yapma olanağı sağlayan
eğitim, konunun çalışanlar
tarafından daha iyi kavranmasını
ve süreçlerin sahiplenilerek
yönetilmesini hedefliyor.  

16 • Þiþecam • Eylül-Ekim  2008

Anadolu Cam Yeniflehir Fabrikas› etkinlikleri
‹flyerlerinde olumlu iliflkiler, e¤itimlerle kuruluyor

Yeniflehir’de ‘kalite’ye profesyonel bir bak›fl aç›s›

fi‹RKET HABERLER‹



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.
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Dünya kristal cam üreticilerini
temsil eden Uluslararası
Kristal Federasyonu (ICF)

Cam Ev Eşyası üreticileri adına
Avrupa Birliği dâhil olmak üzere resmi
kurumlar karşısında sektör adına lobi
faaliyetleri yürüten bir organizasyon-
dur. 2008 yılı itibariyle Avrupa
Zücaciye Üreticiler Birliği’nin
(European Domestic Glass – EDG)
faaliyetlerini de bünyesine alarak
dünya çapında 150’den fazla zücaciye
üreticisi üyeyi bir araya getirmektedir. 

Şişecam, Cam Ev Eşyası Grubu ile
organizasyonun faaliyetlerinde aktif
olarak yer almaktadır. Yüksek kaliteli
cam ev eşyası ürünlerine diğerlerinden
ayırt edici yeni bir sınıflandırma 
getirilmesi amacıyla oluşturulan
çalışma grubuna Şişecam olarak 
nitelikli insan gücü, teknik bilgi
birikimi ve laboratuar imkânları ile
sağlanılan katkı yüksek nitelikleri ile
ön plana çıkan yeni F&D ve Denizli
Cam ürünleri üst sıralara
konumlandıracak düzenlemelerde
belirleyici rol oynamaktadır.

Bu konumumuzla, Uluslararası
Kristal Federasyonu’nun cam ev eşyası
sektörünü ilgilendiren konularda
teknolojik bilgi paylaşımı ve teknik
düzeyde uzmanların etkileşimine
imkân sağlamak amacıyla her yıl farklı
bir üyenin ev sahipliğinde

gerçekleştirdiği Technical Exchange
Conferance’lerin 20.si 11-13 Ekim 
tarihlerinde Şişecam’ın ev sahipliğinde
İstanbul Armada Otel’de düzenlendi.
12 farklı ülkeden 70 delegenin 
konferansta sunulan 17 bildiri ABD’de
Food and Drug Administration’a ve
Avrupa Birliği’nde DG Enterprise’a
sunulmaktadır. Bildiriler Bilim ve
Teknoloji, Avrupa Birliği’nde Mevcut
ve Gelecekte Çevre Mevzuatı ve Pazar
ve Pazarlama konularına yoğunlaştı.

Avrupa Birliği tarafından getirilen
yeni çevre yönetmelikleri kapsamında
cam endüstrisinin ne şekilde etk-
ileneceğinin paylaşıldığı bildirilerin ön
plana çıktığı bu konferansta Şişecam
adına Analitik Destek Hizmetleri
Müdürlüğü’nden Dr. İlkay Sökmen
Baskı Boyaları ile ilgili bir bildiri
sundu. Ayrıca Konferans programı
dâhilinde Cam Araştırma Merkezi
delegeler tarafından ziyaret edildi.
Gezi sonrasında C.A.M’ın imkânları ve
Şişecam’ın araştırma ve geliştirmeye
verdiği önem tüm katılımcılar
tarafından takdirle karşılanarak, cam
teknolojisi konusunda Şişecam’ın
zücaciye üreticileri arasında en ön
sırada yer aldığı herkesin ortak kanısı
oldu. İstanbul şehrinin doğal ve tarihi
güzelliklerinin yansıra, Şişecam’ın ev
sahipliği ve konferans organizasyonu
tüm katılımcıların beğenisini kazandı. 

International Crystal Federation
XX. Technical Exchange Conference



Anadolu Cam’ın 
madensuyuna yönelik
faaliyetleri çerçevesinde

basından bir grup temsilciyle 
birlikte 31 Temmuz 2008 tarihinde
Beypazarı Madensuyu
Fabrikası’na bir gezi düzenlendi.
Bu gezi ile basın aracılığı ile
tüketicinin madensuyu konusunda
bilinçlendirilmesi hedeflendi. 

Fabrika ziyaretine katılan 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
Anabilim dalı Başkanı Prof. Dr.
Zeki Karagülle, madensuyu
konusunda bilinmeyenleri ve
merak edilenleri anlattı. Karagülle
ayrıca basın mensuplarından
gelen soruları yanıtladı. Söz

konusu gezi mineral deposu olan
madensuyunun önemine

değinmesi açısından son derece
yararlı oldu.  

Anadolu Cam Topkapı
Fabrikası, çevre, işçi sağlığı
ve güvenliği konularındaki

başarılı uygulamalarını geçen sene
içinde Türk Standardları
Enstitüsü’nün (TSE) yaptığı 
denetim sonrasında ISO 14001 ve
OHSAS 18001 sertifikaları ile 
belgelendirmişti. Belgelendirme 
sonrasında iyileştirme ve geliştirme
çalışmalarına hiç durmadan devam
eden Topkapı Fabrikası, 04-05
Ağustos 2008 tarihlerinde TSE’nin
yapmış olduğu gözetim tetkikini de
başarıyla sonuçlandırdı. 
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fi‹RKET HABERLER‹

Bas›n mensuplar›, Beypazar› 
Madensuyu Fabrikas›’nda

Topkap›’da OHSAS 18001 ve ISO 14001 
TSE tetkikleri baflar›yla sonuçland›



Endüstri İlişkileri
Müdürlüğü’nce Şişecam
Topluluğu’nun insan 

kaynakları (İK) yönetici ve
çalışanlarının katılımına yönelik
olarak düzenlenen “Sosyal
Güvenlik Reformu ve Yurt Dışında
Çalışan Türk İşçilerinin Hukuki
Durumu” konulu seminer, 

6 Ağustos 2008 tarihinde, Topkapı
Fabrikası Eğitim Merkezi’nde
gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.
Dr. Ömer Ekmekçi’nin konuşmacı
olarak katıldığı seminerde, 1 Ekim
2008 tarihi itibariyle yürürlüğe
giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
ile yurtdışında çalışanlarla 
ilgili uygulamalar hakkında
katılımcılara bilgi verildi. İnsan
kaynakları yöneticileri ile
çalışanlarının yoğun ilgi 
gösterdiği seminer, katılımcıların
sorularının cevaplanması ile 
sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca-
Bayramoğlu yolunun sapağındaki Şişecam
Topluluğu’nun fabrikalarının bulunduğu

yan yola, “Şişecam Yolu Sokak” adını verdi.
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.’nin kuruluşundan

bugüne kadar resmi bir adı olmayan sokak,
Ağustos 2008’de resmi olarak tescilli bir isme
kavuştu ve numara işlemleri yapıldı. Bilindiği
gibi “Şişecam Yolu Sokak” üzerinde Trakya Cam
Cam İşleme Fabrikası ile Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
bulunuyor. TSE Kampusu ile Gebze İleri
Teknoloji Enstitüsü Sosyal Tesisleri de aynı yol
üzerinde yer alıyor.
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‹K çal›flanlar›, ‘Sosyal Güvenlik 
Reformu Semineri’nde bulufltu

‘fiiflecam Yolu Sokak’ tescillendi

“Sosyal Güvenlik
Reformu ve Yurt
Dışında Çalışan
Türk İşçilerinin
Hukuki Durumu”
konulu seminer, 
Topkapı Fabrikası
Eğitim Merkezi’nde
gerçekleştirildi.



İnsan beyninin inanılmaz 
yetkinlikleri arasında hafızanın
çok önemli bir yere sahip

olduğu, sanırım apaçık ortadadır.
Yaşanılan, aktarılan her şeyin
kaydedildiği ve saklandığı, 
muazzam bir arşivdir hafızamız... 

Bir insanın hafızasının bir
bölümünü kaybettiği filmleri
çoğumuz izlemişizdir… Konusu
drama olsa bile bu tür filmler bende
korkunç bir gerilim yaratır. Çünkü
kendimi film kahramanının yerine
koyar ve irkilirim; hafıza kaybına
uğranılan yaşantı bölümü için
hiçbir şey hatırlanmamaktadır ve
sanki o bölüm hiç
yaşanmamıştır!... Bir
kısmımız, içinde kötü
olayların geçtiği yaşam
bölümümüzü
hafızamızdan silip
atmak isteriz… Ama bir
şeyi unuturuz: Asıl
öğrendiklerimiz, yaşamımızın bu
bölümüyle ilgilidir. İyisiyle,
kötüsüyle yaşam bir bütündür ve
tüm öğrendiklerimiz oradadır… 

Hafızamızla öğrendiklerimiz
arasında yakın bir ilişki vardır.
Aslında bir şeyin gerçek anlamda
“öğrenilebilmesi” için, hafızamıza
“kalıcı” olarak kaydedilmesi ve
gerektiğinde kullanılabilecek, yani
hatırlanabilecek şekilde 
kaydedildiği yerin de bilinmesi
gerekmektedir. Diğer bir deyişle,
eğer bir şeyi geçici hafızamıza
kaydedip sonra silmişsek (ki 
ezberleme böyle bir şeydir) ya da
hafızamıza kaydettiğimiz şeyi 
ihtiyacımız olduğunda geri
çağıramıyorsak, bu gerçek anlamda
bir öğrenme değildir. Öncelikle, o
şeyi hatırlamamız mümkün olmaz
çünkü hafızamıza kalıcı olarak 
kaydetmemişizdir. İkincisi ise, bilgi

hafızamızın bir yerindedir ama biz
ona ulaşamıyoruz ve bu bilgiden
yararlanamıyoruz. Her iki 
durumda da gerçek anlamda bir
öğrenmeden söz edemiyoruz,
çünkü öğrendiğimizi zannettiğimiz
şeyler işe yaramıyor!

Yeni öğrenmeler için 
temel hazırlar
Hafızamız bize, öğrendiklerimizi

kaydetmeyi sağlarken yeni 
öğrenmeler için temel hazırlar. Eğer
hafızamız olmasa, öğrenmeden ve
gelişimden de söz etmek mümkün
olmaz...  Çünkü her yeni

öğrendiğimiz şeyi,
öncekiler üzerine kurar
ve gelişim sağlarız.
Aksi takdirde her
seferinde “tekerleği
yeniden icat etmek”
zorunda kalırız.

Bireysel bazda
yukarıda sözü edilenler, daha
makro düzeyde toplumsal düzeyde
de geçerlidir. Nitekim günlük
konuşmalarda sıkça kullandığımız,
“toplumsal hafızanın zayıflığı”,
“tarihin tekerrürden ibaret
olduğu” gibi kavramlar, bireylerin
dışında sosyal bir varlık olan
toplumların da bir hafızaya sahip
olduğunu göstermektedir. Ve klasik
bir yaklaşımla tarihin tekerrür
etmesi, toplumsal hafızanın
zayıflığına bağlanır. Bireylerin
öğrenmesi ve gelişmesinde olduğu
gibi, toplumların öğrenmesi ve
gelişmesinde de hafızanın rolü 
çok büyüktür.

Toplumsal hafıza kavramı,
bireylerin hafızalarının ötesinde,
bireylerin oluşturduğu bir 
topluluğun da ayrı bir hafızaya
sahip olduğunu vurgulaması
açısından ilginçtir. Bu çerçevede

ortak bir amaç çevresinde bir araya
gelen insanların oluşturduğu 
organizasyonların ya da örgütlerin
de örgütü oluşturan bireylerden
ayrı bir hafızaya sahip olduğunu
ileri sürmek de pek yanlış 
olmayacaktır. 

Croasdel, örgütsel hafızayı ortak
bilginin muhafaza edilmesi,
sergilenmesi ve paylaşılmasını ifade
eden genel bir konsept olarak
tanımlamaktadır (1). Ona göre
örgütsel hafıza işlem maliyetini
azaltacak, etkin ve yeterli karar
almaya katkıda bulunacak ve 
organizasyon içinde gücü 
oluşturacak bilgiyi sağlar. 

Bir anlamda örgütsel hafıza,
organizasyonun tecrübelerinin
birikimidir. Aynen bireysel hafızada
olduğu gibi, yaşayarak ya da
aktarılarak kazanılan her bilginin,
örgütün kalıcı hafızasına
kaydedilmesi ve sonraki
kullanımlar için gerektiğinde
hatırlanması, yani kolayca
erişilebilmesi gerekmektedir.

Örgütsel öğrenmenin de 
temeli
Bireysel bazda öğrenmede

olduğu gibi örgütsel öğrenmenin
temelinde de, yine hafıza 
yatmaktadır. Çünkü örgütsel
öğrenme, bir organizasyon
üyelerinin kavradıklarını, 
bildiklerini ve hafızalarını
paylaştıkları zaman gerçekleşir ve
bilgi transferi konularında aracı
olarak hizmet eden bireylere ve
gruplara dayanır (2). Diğer bir
deyişle örgütsel öğrenme, bireysel
hafızanın örgütsel hafızaya
aktarılması ve bu bilgi transferinin
örgütsel bir davranış haline gelmesi
ile gerçekleşir. Bu nedenle örgütsel
öğrenmenin bir amacı da, örgütsel
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YAfiAMIN DERSLER‹

Örgütsel Haf›za ve Ö¤renme…



hafızayı korumak ve geliştirmektir.
Örgütsel öğrenmenin, beceri

merkezli veya klasik sınıf 
öğreniminden çok, organizasyonun
bir bütün olarak değişimi sezmesi
ve esnek bir şekilde karşılık 
verebilmeyi geliştirmesi (3) olduğu
göz önünde bulundurulduğunda,
örgütsel hafızanın korunması ve
geliştirilmesinin önemi de
kendiliğinden anlaşılır. Geçmiş
kazanımlarından ders almayan bir
organizasyonun sürekli değişim
ortamında hızlı ve isabetli kararlar
alabilmesi mümkün değildir.
Bireysel bazda geçmişte yapılan 
hataların tekrarlanmaması için
hafızamıza başvurduğumuz gibi,
örgüt bazında da organizasyon-
lar hafızalarını kullanarak daha
isabetli kararlar verebilirler.

Bireylerce kazanılan tüm
yaklaşımların ve yetkinliklerin
bir bütün olarak organizas-
yona aktarılması mümkün
değilse de, örgütsel öğrenme,
bireylerin günlük işbirliği ve
iletişim süreçleri boyunca edindik-
leri bilgi ve deneyimlerini büyütme
ve birleştirme yeteneği nedeniyle
kollektif öğrenme, bireysel 
öğrenmeden daha büyük bir şeydir
(4). Çünkü bireysel öğrenmelerin
karşılıklı paylaşımı ve bütünleştiril-
mesi sinerji yaratır ve toplamda
örgütün bireysel öğrenmelerden
kazanımları, bireylerin tek başına
kazandıklarından çok daha 
büyüktür. Ama bunun için bireysel
öğrenmelerin örgütsel hafızaya
aktarılması gerekmektedir.

Günümüzde üzerinde sıkça
konuşulan kavramlardan biri
olan “öğrenen organizasyon”un
temelinde yatan örgütsel
öğrenme, disiplinlerarası bir
yaklaşımdır: Sosyoloji ve siyaset
biliminden “güç” yaklaşımlarını;
ekonomiden kaynak kullanımı
bazlı teorileri, yaratıcılık 
teorilerini; işletmecilik ve siyaset

biliminden liderlik teorilerini,
bilgi edinme ve yaratma 
teorilerini almıştır (5). Bir 
anlamda örgütsel öğrenme,
birçok bilim dalından alınan 
teorilerin bir sentezidir. Bu
yönüyle yeni kavram olmadığı
ileri sürülmesine karşılık, 
örgütlerin de bireylerden ayrı
olarak, ancak bireyler gibi
“öğrenebileceğini” ortaya 
koymakla örgütsel öğrenme,
organizasyonlar için yeni bir ufuk
açmıştır. Kuşkusuz bunun için

bazı koşulların gerçekleşmesi
gerekir ki bu koşullar aynı 
zamanda “öğrenen organizas-
yon”un yaratılmasının da alt
yapısını oluşturur.

İnsan organizasyonun 
hem  bir parçası 
hem de yaratıcısı
Öğrenen organizasyon, ne

bildiğini değerlendirmek ve 
gerektiğinde gelişimi başlatmak
için, günlük faaliyetleri ve iş 
süreçlerini de içerecek şekilde
çevresini ve kültürünü anlama
yeteneğini oluşturur (6). Böylece
canlı bir organizma gibi çevresel
değişimlere hızla uyum 
gösterebilme ve yenilikleri 

bünyesine uyarlayabilme yeteneği
kazanır. Kuşkusuz süreci başlatacak
olan yine insandır, ancak bu kez
burada hızlı bilgi akışı ile 
organizasyon vizyonu doğrultu-
sunda hareket ederek, hızlı karar
alma konusunda yetkilendirilmiş
bir insan vardır. Söz konusu insan
öğrenen organizasyonun
yaratılmasında aktif bir rol 
üstlenmekte, organizasyonun hem
bir parçası hem de yaratıcısı 
konumuna gelmektedir.

Sonuç olarak, öğrenen organi-
zasyonun temelinde, örgütsel
öğrenme, onun da temelinde örgüt-
sel hafıza yatmaktadır. Öğrenen

organizasyonun yaratılması,
örgütsel hafızanın 
korunmasına ve geliştirilme-
sine bağlıdır. Bunun için ise
“bilgi yönetimi” konsept ve
teknikleri ile hatanın hoş

görülmesi, paylaşım gibi
değerlerin davranışlara
dönüştürüldüğü bir “kurum

kültürü”ne gereksinim vardır.
Tecrübelerini, birikimlerini

hafızasına almayan bireylerin ve
örgütlerin, öğrenmeleri ve
gelişmeleri mümkün değildir. 
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Sişecam’ın sponsorluğunda
gerçekleştirilen “Şişecam
Laser Türkiye Şampiyonası”,

10-13 Eylül 2008 tarihleri arasında
Şişecam Çayırova parkurunda
yapıldı. Adana, Ankara, İzmir,
Muğla, Balıkesir, Isparta, İstanbul,
Bursa, Mersin, Samsun, Sinop,
Tekirdağ, Kocaeli, Çanakkale ve
Hatay olmak üzere 15 ilden 34
kulübün 26’sı kız, 85’i erkek toplam
111 sporcu ile katıldığı yarışmalar 4
gün boyunca sürdü. Standart, laser
ve radial olmak üzere 3 dalda
yapılan yarışlar, heyecan içinde
geçti.

Şişecam Çayırova Spor
Kulübü’nün ilk defa ulusal bir
yarışmaya ev sahipliği yapmanın
sevincini ve gururunu yaşadığı
yarışmanın son günü yapılan ödül
törenine Darıca Kaymakamı Osman
Ateş, Darıca Belediye Başkanı
Şükrü Karabacak, Türkiye Yelken
Federasyonu Başkanı Nazlı İmre ve

yönetim
kurulu
üyeleri,
Şişecam
yöneticileri,
sporcu
velileri ve sporseverler katıldılar.
Yarışmada dereceye giren 
sporculara Türkiye Yelken
Federasyonu’nun verdiği ödüller
dışında ayrıca Şişecam Özel Ödülü
olarak yarışma anısına Cam Yelken
hediye edildi. Şişecam Çayırova
Spor Kulübü’nden yarışan tek
sporcu Olcay Palancı, Laser 4.7
Junior sınıfında 4. oldu.

Türkiye Yelken Federasyonu
Başkanı Nazlı İmre, yaptığı kapanış
konuşmasında gerçekleştirdiği
başarılı organizasyon ve yelken
sporuna verdiği destek için
Şişecam’a teşekkür ederek, emeği
geçenleri kutladı.
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SPOR

Yelkenler fora...
fiiflecam Laser  
Türkiye fiampiyonas› 
15 ili buluflturdu
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Sapanca’da 2-3 Ağustos 
2008 tarihleri arasında
düzenlenen “Gençler

Türkiye Kupası Kürek
Yarışları’nda, Şişecam Çayırova
Spor Kulübü adına yarışan

gençler, birçok kupa kazanmanın
mutluluğunu yaşadılar. Hava
muhalefeti nedeni ile oldukça
zor geçen yarışlarda gençler,
birçok kategoride başarı
sonuçlara imza attılar. Genç A

Bayanlar’ın iki birincilik elde
ettiği yarışlarda, Genç A Erkekler
ise dört dördüncülük kazanmayı
başardı. Bunun yanı sıra bayanlar
iki üçüncülüğe, erkekler ise üç
dördüncülüğe adlarını yazdırdı.
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Çay›roval› genç kürekçiler, kupalara doymad›

Yarış Sonuçları

Genç A Bayanlar 2x (İki Çifte) Birincisi
Genç A Bayanlar 4x (Dört Çifte) Birincisi
Genç A Bayanlar 1x (Tek Çifte ) üçüncüsü
Genç A Erkekler 4- (Dört Tek) Dördüncüsü
Genç B Bayanlar 2x (İki Çifte) Üçüncüsü
Genç A Erkekler 8+ (Sekiz Tek) Dördüncüsü
Genç C Erkekler 4x (Dört Çifte) İkincisi
Genç A Erkekler 1x (Tek Çifte) İkincisi ve 
Dördüncüsü
Genç A Erkekler 2x (İki Çifte) İkincisi
Genç A erkekler 4X (Dört Çifte) ikincisi

SPOR



Tarihi Beykoz Kupası 
yine Şişecam 
Çayırova’nın
10 Ağustos 2008 tarihinde

“Tarihi Beykoz Kupası Kürek
Yarışları” Beykoz'da yapıldı.
Şişecam Çayırova Spor Kulübü, 
9 kategoride birinci olarak, yine
kupayı aldı. Çayırovalı kürekçiler,
‘Genç B Erkekler Tek Çifte’, ‘Genç
C Erkekler Dört Tek’, ‘Genç A
Erkekler Tek Çifte’, ‘Büyük A
Erkekler İki Çifte’, Genç A
Bayanlar Tek Çifte’, Genç C
Erkekler İki Çifte’, ‘Büyük A
Erkekler Dört Tek’, ‘Genç B
Erkekler İki Tek’ ve ‘Genç A
Bayanlar İki Çifte’ kategorilerinde
birinciliği elde ettiler.

Birincilik alınan kategoriler
Genç B Erkekler 1x (Tek Çifte)
Genç C Erkekler 4x (Dört Tek)
Genç A Erkekler 1x (Tek Çifte)
Büyük A Erkekler 2x(İki Çifte)
Genç A Bayanlar 1x(Tek Çifte)
Genç C Erkekler 2x  (İki Çifte)
Büyük A Erkekler 4- (Dört Tek)
Genç B Erkekler 2-   (İki Tek)
Genç A Bayanlar 2x (İki Çifte) 

Başarılar, Türkiye 
Gençler Kürek 
Şampiyonası’nda da 
sürdü
Şişecam Çayırova Spor

Kulübü, 23-24 Ağustos 2008 
tarihlerinde yapılan Türkiye
Gençler Kürek Şampiyonası ve
Milli Takım Seçmeleri’nde Genç A

Bayanlar, Genç C Erkekler toplam
kategorilerinde kupa ve Büyük A
İki Çifte yarışında birincilik
kazandı. Ayrıca Şişecam Çayırova
Spor Kulübü, Milli Takım’a tüm
takımlar içinde en fazla sporcu
sayısı olan 8 sporcumuzu
kazandırmanın gururunu 
yaşıyor.
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‹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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Yine bir sonbahar geldi, arkadan
daha soğuk ve yağışlı kış ayları
başlayacak. Yaz aylarında bile

tek-tük görülen hafif nezle, hapşırık,
bazen boğaz yanması, ses kısıklığı ve
kırıklık gibi şikayetler, bu mevsimde
daha sık görülmeye başladı. Belki bun-
da kişilerin değişen hava şartlarına da-
ha uygun giyinmekte gecikmeleri de
rol oynuyor olabilir. Sigara içen kişiler-
de durum daha başka, sigara dumanı
geçtiği her yerde mukoza direncini
kırıyor, bu yüzden kişi daha çabuk
hastalanıyor ve hastalığı daha
uzun sürüyor, tedaviye yanıt güç
oluyor, tiryakilere hatırlatırım. 

Her yıl bu şikayetlerin başladı-
ğı aylarda gelen hastalarımızın bir
bölümü ya hekime baş vurmadan
önce kendisi eczaneye gidip bir an-
tibiyotik alıyor, ya da evdeki antibi-
yotiklerden birini kullanmaya baş-
lıyor. Bazı hastalar ise hekime baş
vurduğunda ısrarla antibiyotik isti-
yor. Maalesef ülkemizde antibiyo-
tik kullanımı denetimsiz ve rastgele, is-
teyen eczaneden reçetesiz istediği ka-
dar ve istediği cins antibiyotiği alabili-
yor. Oysa gelişmiş batı ülkelerinde anti-
biyotik kullanımı denetim altında, ecza-
neler reçetesiz antibiyotik satamıyor. Bi-
liniyor ki, antibiyotikler öyle her hasta-
lığa iyi gelen nesneler değil; yerinde,
uygun zamanda, uygun dozda ve uy-
gun sürelerde kullanılmazlarsa yarar-
dan çok zarar veriyorlar. Çeşitli alerjik
reaksiyonlar, diğer ilaçlarla etkileşimler,
özellikle mide ve bağırsaklara, kalp ve
damarlara olan yan etkiler sayacağımız
zararlardan bazıları.

Tarihte öldürücü grip salgınları ol-
muştur, bazılarınız hatırlayabilir.

İspanyol gribi (1918): Çin’de başla-
dı, 18 ayda ABD’de 500 bin, İngiltere’de
280 bin ve dünyanın çeşitli ülkelerinde
yaklaşık 50-100 milyon can aldı. Virüs
bulaştığı kişileri 24 saatte öldürdü, en
çok 20-50 yaş arasını etkiledi.

Asya gribi (1957): Rusya’dan çıktığı
sanılıyor, çoğu Uzakdoğu olmak üzere
dünya nüfusunun  % 10-35’ini etkiledi,
çocuklar ve yaşlılarda etkili oldu,
ABD’de 70 bin kişi öldü.

Hong Kong gribi (1968): Dünyada
700 bin kişiyi öldürdü, 1972 yılına ka-
dar sürdü.

İngiliz gribi (1989): Bir yılda 30 bin
kişiyi öldürdü.

Kuş gribi (1997-): Çin’de, kümes
hayvanlarında  başladı, H5N1 virüs çe-
şiti insanlarda da hastalık yaptı, hatırla-
nacağı gibi birçok ölüme neden oldu,
dünyanın çeşitli ülkelerinde tek-tük de-
vam ediyor.

Bu arada kısa süren, direnci az kişi-
lerde ağır geçen ve bazen ölümlere de
neden olan, isimlendirilmemiş mev-

simsel grip salgınları da oluyor. Ama
dikkat ederseniz, salgın diyorum, çün-
kü yayıldığı ülkede benzer belirtilerle
binlerce kişiyi etkiliyor ve yatağa düşü-
rüyor. 

Yazımın başında belirttiğim şika-
yetlere grip mi, yoksa soğuk algınlığı
mı desek?

Doğrusu, bize başvuran hastaların
hemen bütünü “grip oldum” diye nite-
liyorlar. Aşağıdaki tabloda grip ve so-
ğuk algınlığının başlıca farklarını oku-
yorsunuz.

Gripten korunmak için: Zamanın-

da yapınıza uygun düzenli spor yapın,
meyve, sebze ağırlıklı, özellikle “C” vi-
tamini açısından zengin (kivi, yeşil sivri
biber, maydanoz, turunçgiller…) gıda-
larla beslenin, yeterli miktarda su ve sı-
vı alın. Mümkünse stresten uzak du-
run. Soğuk mevsimlerde kalabalık yer-
lere girmeyin, hasta kişilerle temastan
kaçının, ellerinizi sık-sık sabun ve suyla
yıkayın. Yeterli uyuyun, mevsimine uy-
gun giyinerek, mümkünse sıcak-soğuk
farklılıkları çok olan ortamlardan sakı-
nın. En önemlisi, sigara içmeyin. Sigara
hem vücut direncinizi azaltır hem de
hastalığın uzun sürmesine neden olur.

Grip olunca: Başlangıçta yapılan 2-
3 günlük yatak istirahatı, bu sırada he-
kimin önereceği hafif ateş düşürücü ve
kırıklık giderici ilaçlar (parasetamol,
klorfeniramin, psödoefedrin), bol sıcak-

ılık sıvı alımı, biraz karbonhidrat-
tan zengin beslenme, kuru hava-
dan ziyade ortamın nemli ve yeter-
li ısıda olması ve havalandırılması
önerilir. Grip yakınmaları geçmeye
başladığında hemen normal aktivi-
teye dönülmemeli, tam iyileşme
için birkaç gün daha dinlenmeli. 

Anlaşılacağı gibi bu mevsimde
sıklaşan şikayetlerin çoğu “basit
soğuk algınlığı”. Yani, eğer sinüzit,
orta kulak iltihabı, bakteriyel bron-
şit ve zatürre gibi komplikasyonlar
yoksa antibiyotik gerekmiyor.

Gripte de hekim gerek gördüğünde an-
tibiyotik önerebilir. Gerçek gripten ko-
runmanın bir başka yolu da “grip aşısı”
olmaktır. Grip aşısı daha çok 65 yaş
üzerindekilere, yaşlı ve bakımevinde
kalanlara, astım dahil kronik akciğer ve
kalp-damar hastalığı olanlara, diyabet
ve bazı diğer metabolik hastalığı, kro-
nik böbrek bozukluğu olanlarla, kanser
tedavisi alanlara öneriliyor. Aşı 6 ay ve
üzerindekilere uygun dozlarda yapıla-
bilir.

Soğuk günleri sağlıklı geçirmenizi
dilerim.

SA⁄LIK
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Grip ve so¤uk alg›nl›¤›

Haz›rlayan:  Dr. A. Naim Keskin ‹ç Hastal›klar› Uzman›

Soğuk Algınlığı Grip
Ateş Nadir 38-390

Başağrısı Nadir Sürekli
Genel ağrı Az Genellikle
Yorgunluk Hafif 2-3 hafta
Tıkalı burun Genellikle Bazen
Hapşırma Genellikle Bazen
Boğaz ağrısı Genellikle Bazen
Öksürük Nadir Genellikle
Komplikasyon Sinüzit ve kulak ağrısı Sinüzit, bronşit, zatürre
Korunma Yoktur Aşı
Tedavi Belirtiler geçici olarak Belirtiler başladıktan ilk 48 saatte antiviral

ortadan kalkar tedavi ve şikayetleri gidermeye yönelik tedavi




