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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,

fiiflecam Sigorta Arac›l›k Hizmetleri 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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Yazı İşleri Müdürü
Dr. Yıldırım Teoman

••
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

••
Renk Ayrımı ve Baskı

Dünya Yayıncılık A.Ş. 
‘GLOBUS Dünya Basınevi’

100. Yıl Mah. 34440 
Bağcılar - İstanbul
Tel: 0212. 629 08 08

••
Yayın Türü: 

Yerel Süreli Yayın
••

Şişecam Dergisi’nde
yayınlanan yazı ve
fotoğraflar kaynak

gösterilmeden 
kullanılamaz.

Mart-Nisan 2009
Yıl 50 • Sayı 267

4

Þiþecam • Mart-Nisan 2009 • 3

6



Büyüme stratejisini 
“bölgesindeki stratejik
açıdan önem taşıyan

ülkelerin, hızla gelişmekte olan
pazarlarında, güncel teknolojiler
ile yatırım yapmak” olarak
tanımlayan Anadolu Cam, 
stratejik büyüme hedefleri 
içinde önemli yeri olan
Balkanlar’da cam ambalaj 
kapasitesi oluşturma 
çalışmalarını sürdürüyor. 

Bu doğrultuda araştırma
çalışmaları; yatırımcılara
sunulan olanaklar, yatırımcı 
için olumlu havanın 
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Anadolu Cam, Balkanlar’da büyüme 
stratejisini Makedonya ile sürdürüyor

Makedonya’da cam
ambalaj tesisi kurma
amacıyla fizibilite
çalışmalarına başlamak
üzere protokol 
imzalandı.
100.000 ton/yıl 
kapasiteli olması 
planlanan cam ambalaj
projesi kapsamında
yaklaşık 250 kişiye
doğrudan istihdam
yaratılacak. Yatırım
maliyetinin birinci
aşama için 40 milyon
Euro olması 
planlanıyor.



mevcudiyeti ve ülkenin strate-
jik coğrafi konumu dikkate
alınarak Makedonya üzerinde
yoğunlaştırıldı. 2007 yılından 
bu yana sürdürülen görüşmeler
doğrultusunda, Makedonya’da
cam ambalaj tesisi kurmaya
yönelik olarak Üsküp
Teknolojik Sınai Kalkınma
Bölgesi’nde fizibilite
çalışmalarına başlamak üzere,
Makedonya Başbakanı Nikola
Gruevski ile Şişecam Yönetim
Kurulu Başkanı-Murahhas 
Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman ve
Genel Müdür Doğan Arıkan
tarafından 13 Mart 2009 
tarihinde protokol imzalandı.
İmza atma törenine, TC Üsküp
Büyükelçisi Hakan Okçal,
Makedonya Ekonomi Bakanı
Fatmir Besimi, Maliye Bakanı
Trayko Slavevski ile devlet
bakanları Hadi Nezir ve Vele
Samak katıldı.

Şişecam'ın Makedonya'yı 
tercih etmesinden dolayı 
mutluluk duyduğunu ifade
eden Başbakan Nikola
Gruevski, "Makedonya
Cumhuriyeti Hükümeti ile
Şişecam arasında iyi niyet
anlaşması imzalamanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.
Şişecam yatırım hazırlıklarına
başlayıp, Bnarcık Serbest
Ekonomi Bölgesi’ndeki 
fabrikasını 2010 yılında 
inşa edecektir. Toplam 
40 milyon Euro'luk yatırımla
birlikte yaklaşık 250 kişiye 
istihdam sağlanması çok 
önemlidir. Makedonya'da 
böyle bir fabrika yoktur. 
Bu nedenle bu alandaki
boşluğun doldurulacağına
inanıyorum. İthalat için 

olduğu gibi Şişecam'ın 
ihracat açısından da fonksiyon
göreceğini umuyoruz" dedi. 

Yatırımlar 2010’da 
başlayacak

Şişecam Yönetim Kurulu
Başkanı-Murahhas Üye Prof.
Dr. Ahmet Kırman ise
Şişecam'ın 1935 yılında 
Mustafa Kemal Atatürk
tarafından kurulmuş dünyanın 
en büyük cam ve kimyasal
üreticilerinden biri olduğunu
söyledi. Kırman, "Şişecam
Türkiye'nin yanı sıra
Bulgaristan, Gürcistan, 
Mısır, Rusya, Bosna-Hersek ve
İtalya'daki fabrikaları
aracılığıyla üretimini sürdüren
bir topluluktur. Anadolu
Cam'ın sahip olduğu strateji
çerçevesinde 2007'den bu yana
yaptığımız araştırmalar, bu
coğrafyada en iyi yatırım
yapılacak yerin Makedonya
olduğunu bize gösterdi. 
Bu konuda Makedonya'nın
sağladığı şartların yanı sıra
Türkiye ile olan ilişkilerde bu
kararı vermemizde etkili oldu.
Şişecam'ın yatırımları 2010
yılında başlayacak. Yaklaşık 
250 kişiye istihdam sağlanacak"
dedi. 

100.000 ton/yıl kapasiteli
olması planlanan cam ambalaj
projesi yatırım maliyetinin bu
birinci aşama için 40 milyon
Euro olması planlanıyor.
Makedonya ve çevresindeki
ülkelerdeki şarap ve bira
endüstrileri ana pazarlar 
olarak belirlenirken, üretimin
yarıdan fazlası ihraç 
edilecek.
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Şişecam ve Fransız firması
Saint-Gobain, Mısır’da ve

Rusya’da, iki projeyi birlikte
yürüterek, düzcam (float)
faaliyetlerini ortaklaşa
geliştirme kararı aldı. 

Şişecam, Saint Gobain’in
Mısır’daki ilk float hattını 
kurmaya yönelik projesinde,
Saint Gobain’in yerel ortağı
MMID’nin yanı sıra, azınlık
hissedarı olarak yer alacak.
Buna ek olarak, Rusya’da
Tataristan Cumhuriyeti’nde 
bir float hattının kurulması için
Şişecam ve Saint Gobain
arasında bir ortaklık (joint 
venture) da kurulacak. 
Bu yatırıma yönelik bir 
fizibilite çalışmasının
başlatıldığı, Şişecam Grubu
şirketi olan Trakya Cam
tarafından kısa bir süre 
önce anons edilmişti. 
Bu fabrikada üretilecek 
ürünler, inşaat ve otomotiv
sektörlerine yönelik olacak.

fiiflecam ve
Saint-Gobain’den
ortakl›k anlaflmas›

İki şirket, Mısır ve
Rusya’da iki projeyi 
birlikte yürüterek, 
düzcam faaliyetlerini 
birlikte geliştirme 
kararı aldı. Bu fabrikada
üretilecek ürünler, inşaat
ve otomotiv sektörlerine
yönelik olacak.



Paşabahçe, ‘Workshop’
teması altında ürettiği 
renklendirilmiş ürünleriyle

tüketicisini zamanın renkleriyle
buluşturuyor: Limon yeşili,
turkuvaz mavisi, lila, turuncu,
ananas sarısı, kırmızı renkli 
ürünler yalnızca sofralara değil
yaşam alanlarına da renkli bir
soluk getiriyor. 

Paşabahçe’nin değişmez
kalitesiyle üretilen Workshop 
renkleri, üretim sırasında camın
hammaddesine karıştırılarak ya
da üretim sonrası organik boya
kullanımıyla ürünlere
uygulanıyor. Bu koleksiyonun ilk
örnekleri Enoteca kadehler;
Barrel, Quadro, Tornado, Bistro
gibi modern formlu incecik
üfleme bardak serileri; Aqua,
Sand, Helezon, City, Casablanca
gibi pres bardaklar; Side fincan
takımları; modern tasarımlı City
ve Casablanca kanalar; Almond

ve Iceville serisi dondurmalıklar;
Hare ve Venezia tabaklar, kaseler;
Kitchen serisi cam kapaklı
kavanozlardan oluşuyor.
Workshop koleksiyonuyla
Paşabahçe’nin modern çizgilerini
taşıyan tanıdık serilerin bir de
renkli yüzleriyle tanışın.
Sofranızın, mutfağınızı 
ve evinizi  dekorunuzu 
tamamlayın…
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Renkli Paflabahçe’ler art›k
Workshop ad›yla aranacak

Barrel

Side

Kitchen

Enoteca

Almond/Icevilla
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Paflabahçe’nin web siteleri…

www.borcampasabahce.com
Borcam markası için son kullanıcı hedeflenerek
hazırlanan ve 2008 sonunda yayına alınan sitede 
yüzden fazla yemek tarifi yer alıyor ama aslında 
tüm ‘kapılar’ Borcam ürün çeşitlerine açılıyor. 

�

�

�

�

www.denizlicam.com.tr 
Site, müşterilerin kullanımına yönelik olarak el imalatı
ürünlerin markası Denizli için tasarlandı. Site, modern
ve sade görünümlü tasarımının ardında, içeriğinde
2000 yılından bu yana yayınlanan kataloglardaki tüm
ürünlerin yer aldığı kapsamlı bir ürün navigasyon 
sistemine sahip. Bu yönüyle de Denizli’nin yaşayan 
bir arşivi niteliğinde.

www.fd.com.tr 
f&d web sitesi, markanın vaatleri doğrultusunda
hem müşteriler hem de son kullanıcıya yönelik
olarak hazırlandı. İçeriğinde f&d’nin teknik 
özellikleri ile fonksiyon ve seri bazında 
geliştirilmiş ürün arama motorları ve ‘içme
sanatı’nı anlatan link’ler mevcut.

www.laracam.com.tr  
Lara markası için kurumsal anlayışla hazırlatılan
sitede, ürünlere ait teknik bilgilerin yanı sıra cam
tuğla çeşitlerinin yer aldığı bir arama motoru
bulunmakta.



Topkapı fabrikası yine bir ilke
imza atarak, uluslararası üç
sertifikayı bir defada alıp,

başarılarını taçlandırdı. TS EN ISO
9001:2000 Kalite, TS EN ISO
22000:2006 Gıda Güvenliği, S EN
ISO 14001:2004 Çevre, TS
18001:2004 İş Sağlığı ve Güvenliği
yönetim sistemlerinin TSE
tarafından belgelendirilmesinden
sonra, uluslararası Bureau Veritas
belgelendirme kuruluşu tarafından
18-20 Mart 2009 tarihleri arasında
gerçekleştirilen tetkik sonucunda
Topkapı, “ISO 9001:2000 Kalite
Yönetim Sistemi”, “ISO 15378:2006
Tıbbi Ürünler için Birincil Ambalaj
Malzemeleri-İyi İmalat
Uygulamaları Referans Alınarak
ISO 9001:2000’nin Uygulanması”,
“ISO 10002:2004 Kalite Yönetimi-
Müşteri Memnuniyeti-
Kuruluşlarda Şikayetlerinin
Yönetimi” standartlarına ait 
uluslararası belgelerin üçünü 

birden alarak Şişecam’da bir ilke
imza attı. 

Alınan bu 3 belgeyle birlikte
Topkapı fabrikası son iki yılda 
yedinci belgeye sahip oldu. 

ISO 9001:2000  Kalite Yönetim 
Sistem Belgesi
Fabrikanın Kalite Yönetim

Sistemleri faaliyetleri; ‘müşteri
odaklılık’, ‘liderlik’, ‘çalışanların
katılımı’, ‘süreç yaklaşımı’, ‘
yönetimde sistem yaklaşımı’,
‘sürekli iyileştirme’, ‘olgulara dayalı
karar verme’, ‘karşılıklı faydaya
dayalı tedarikçi ilişkileri’, ‘kaliteye
taahhüt’, ‘iş performanslarının
sürekli iyileştirilmesi ile ilerleme’ ve
‘organizasyonel performansın
iyileştirilmesi’ ana başlıkları altında
incelendi ve daha önce TSE
tarafından belgelendirilen Kalite
Yönetim Sistemi faaliyetlerinin
uluslararası standart gereklerini de
karşıladığı saptandı.

ISO 15378:2006 Tıbbi Ürünler 
için Birincil Ambalaj 
Malzemeleri-İyi İmalat 
Uygulamaları Referans 
Alınarak ISO 9001:2000’nin 
Uygulanması Standardı
ISO 15378:2006 standardı 

gereklerinin tüm üretim hatları ve
ürünlerinde uygulanabilirliği
garanti altına alındığından dolayı,
belge sadece ecza şişesi üretim 
hatlarını değil, fabrikanın tüm 
üretim hatlarını ve ürünlerini 
kapsamaktadır. ISO 15378 Belgesi
ile birlikte, Topkapı fabrikası ecza
şişe üretimi yapan uluslararası cam
ambalaj firmaları arasındaki haklı
yerini aldı.

ISO 15378:2006 standardı 
“İyi Üretim Uygulamaları” (GMP) 
prensiplerini ve medikal ürünler için
üretilen birincil ambalaj malzeme-
lerine uygulanabilir Kalite Yönetim
Sistemi gereksinimlerini tanımla-
maktadır. Birincil ambalaj
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Topkap›, baflar›s›n› uluslararas› 
3 sertifika ile taçland›rd›



malzemelerinin üretimi ve kontrolü
kapsamındaki GMP prensiplerinin
uygulanması; doğrudan ürünle
temas halinde olmaları nedeni ile
hasta güvenliği açısından çok büyük
önem taşımaktadır. Bu nedenle 
fabrikada, ecza ambalaj malze-
melerinin üretimi, kontrolü, ambalaj-
lanması, depolanması ve sevkıyatı
konularında GMP kuralları 
uygulanmakta, bu malzemelerin
ecza endüstrisinin ihtiyaç ve
gereksinimleri karşılanmaktadır.

ISO 10002:2004 Kalite 
Yönetimi-Müşteri 
Memnuniyeti-Kuruluşlarda 
Şikayetlerinin Yönetimi
Topkapı fabrikası planlama,

tasarım, işletme, bakım ve geliştirme
dahil olmak üzere, ürünle ilgili
şikayetleri ele alma prosesi ilgili
standart gereklerini karşılamaktadır.

Ana hatları ile yönetim sistemi,
şikâyetler dahil geri bildirime açık
olan müşteri odaklı bir ortamın
oluşturulması ile müşteri memnu-
niyetinin artırılması, alınan her bir
şikâyetin çözüme ulaştırılması,
ürünlerinin ve müşteri hizmetinin
iyileştirilmesi için kuruluşun
kabiliyetinin artırılmasını ele almak-
tadır. Personel eğitimi dâhil olmak
üzere kaynakların yeterli miktarda
alınması ve kullanıma sokulmasıyla
üst yönetimin prosese katılması ve
taahhüdünü içermektedir. Şikâyetçi-
lerin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin
tanınması ve ele alınması; şikâyetçi-
lere açık, etkili ve kullanımı kolay
şikâyetler prosesi sağlanması
konularını kapsamaktadır.
Sistem, ürün ve müşteri hizmet
kalitesini iyileştirmek için şikâyet-
lerin analizi ve değerlendirilmesi;
şikâyetleri ele alma prosesinin
tetkik edilmesi, etkinliliğinin ve
verimliliğinin gözden geçirilmesi
yönlerini açıklamaktadır.

Mersin Fabrikas›, 
kalite ve g›da güvenli¤i 
belgelerini yeniledi

Türk Standardları Enstitüsü
(TSE) yetkilileri tarafından, ISO

9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
ve ISO 22001:2005 Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemi Gözetim ve
14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
belge yenileme tetkikleri, Anadolu
Cam Mersin Fabrikası’nda entegre
olarak başarıyla gerçekleştirildi. 

11-13 Mart 2009 tarihleri
arasında, TSE Personel ve Sistem
Belgelendirme Merkez Başkanı
Mehmet Bozdemir başkanlığında
beş kişiden oluşan tetkik ekibi
tarafından Kalite, Gıda Güvenliği
ve Çevre standart maddeleri 
gözden geçirilerek; pratik uygula-
maların etkinliği ve doğruluğu
değerlendirildi. Tetkik sonucunda
yapılan değerlendirmede; 

standartlarda belirtilen şartların
sağlandığı, yönetimin görünür
güçlü desteği ve çalışanların etkin
katılımının Anadolu Cam Mersin
Fabrikası’nda kalite, çevre ve gıda
güvenliği konularında önemli
gelişmelerin sağlandığının bir
göstergesi olduğu belirtildi.
Fabrikadaki yönetim sistemleri
konusundaki başarılı 
uygulamalarının Türkiye için bir
övünç kaynağı olduğu ve 
mükemmellik modeline doğru
emin adımlarla yol aldığı belirtildi.

Tetkik sonucunda TS EN ISO
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesi’nin ve TS EN ISO
22001:2005 Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemi Belgesi’nin
geçerliliğinin devam etmesine ve

TS EN 14001:2004 Çevre
Yönetim Sistemi Belgesi’nin
yenilenmesine karar verildi.
Tetkikçiler, önerilerini ve 
bulgularını paylaşarak, tüm
yönetici ve çalışanlarımıza
yapılan iyileştirmelerden ve
tetkik esnasında verilen
destekten ötürü teşekkür-
lerini ilettiler.
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Doç. Dr. Üzlifat ÖZGÜMÜŞ   
Doğuş Üniversitesi Sanat ve
Tasarım Fakültesi 

İstanbul’da uzun zamandır
devam etmekte olan
Marmaray-Metro inşaatı 

projesi kapsamında değişik 
alanlarda, İstanbul Arkeoloji
Müzeleri denetiminde arkeolojik
kazılar sürdürülmektedir. 
İstanbul’un iki büyük 
imparatorluğa başkentlik etmiş
bir metropol olduğu düşünülürse
bu kazıların ne derece önem
taşıdığını anlamak zor olmasa
gerek. Bu kazılar sırasında 
İstanbul’un tarihini değiştirecek
buluntulara ulaşılmış, ayrıca
İstanbul’u ticaret ve sanayi
açısından yeniden
değerlendirmek mümkün 
olabilmiştir. 

Sirkeci’de devam eden
kazılarda tarihi belgelerin 
yaprakları arasına sıkışıp kalmış
birçok eserin de orijinal örnekleri
gün ışığına çıkmıştır. Bu eserler
arasında yaklaşık 2000 yıllık bir
süreci kapsayan yüzlerce cam
kırığı da sayılabilir. Bu cam
parçalar her dönemin en güzel
örneklerini içermektedir. 

Genel olarak baktığımızda
Sirkeci bölgesindeki tüm kazı
alanlarında en az örneğe 
rastladığımız zaman dilimi
Helenistik ve Roma dönemleridir.
Helenistik döneme ait yarım bir
iç-kalıp amphoriskos
bulunmuştur. (Resim-1) Bu
döneme ait buluntuların arttığını
görmek bizleri çok sevindiriyor. 

Roma dönemine ait en sıradışı
buluntu ise Ennion kâseleridir. Bu
seriye dahil olan camların açık
mavi örnekleri kırık parçalar
halinde ele geçmiştir. 6 cm 
yüksekliğindeki bu parçalar

kalıba üfleme tekniğiyle elde
edilen kabartma bitkisel 
bezemeler taşır. Bezemelerin
arasında ’tabula ansata’ içinde
Grekçe harflerle ‘Ennion yaptı’
yazılıdır. Dünyada az rastlanır
olmaları bakımından bu
buluntular çok önemlidir. 

Geç Roma döneminden
itibaren (4-5. yüzyıllar) 
buluntuların miktarı artmaktadır.
Bu döneme ait buluntuların esas
grubunu kesme bezemeli kaplar
oluşturmaktadır. Roma günlük
yaşantısının tipik eşyalarından
olan sıradan serbest veya kalıba
üflenmiş koku şişeleri, bardaklar,
kâseler, burma bilezikler de cam
kırıkları arasında seçilebilen
malzemelerdir. 

Sirkeci kazılarında yoğun 
miktarda Bizans camı
bulunmuştur. Bunlar kandil,
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Sirkeci kaz›lar› cam buluntular›

Resim 1

Resim 2



kadeh, bardak, pencere camı 
gibi ürünlerin çeşitlerinden 
meydana gelmektedir. (Resim-2)
Renkler genellikle yeşilimsi, yeşil,
oliv, amber ve sarı-yeşildir.
Pencere camları dökme, silindir
cam ve göbekli camlardan
oluşmaktadır

Bizans camları arasında en
yoğun rastlanan biçim
kadehlerdir. Maalesef bunlar
sadece ayaklar ve diplerden
ibarettir, kap kısımlarına ait
parçalar mevcut değildir.
Benzerlerine dayanarak 
6.-7.yüzyıllar ile ilişkilendirilip
tarihlenebilirler. Ayrıca çok 
miktarda kırık bardak, kâse 
dipleri, daha az sayıda sade ve
burma bilezik buluntular
arasında sayılabilir.

Sirkeci kazılarında çok 
miktarda Osmanlı camı da 
bulunmuş olup, bunlar Osmanlı
camcılığının tarihi açısından çok
büyük önem taşımaktadırlar.
Şöyle ki biz Osmanlı camcılığını
belli amaçlarla hazırlanmış 
minyatürlü kitaplardan
(Surname-i Hümayun, 1582;
Surname-i Vehbi, 1820), narh
defterlerinden (1640 tarihli narh
defteri), seyahatnamelerden
(Evliya Çelebi Seyahatnamesi),
tereke defterlerinden, hatta bazı
gazetelerden (Takvim-i Vekayi)
takip edebiliyorduk. (Resim3-4)
19.yüzyıl’a ait Beykoz camlarının
dışında kendilerini görmemiz
veya dokunabilmemiz mümkün
değildi, çünkü gerçek objelerden
yoksunduk. Sirkeci’deki
kazılarda, kırık parçalar halinde
de olsa bunların her tipine 
rastladık, şimdi elimizde yüzlerce
parça var. Bunların erken 
örnekleri (15.yüzyıl) serbest
üflenmiş camın üzerine omuzdan
aşağı gelecek şekilde, kalıba

üflenmiş kaburgalı ikinci bir 
tabaka cam sarılmış şişelerdir.
Boyunlarında bir boğum yer 
almaktadır. (Resim 4-5) 
Üretildikleri teknik itibarıyla
Abbasi camlarını hatırlatmakla

beraber renkleri açısından 
Bizans camlarına çok benze-
mektedirler. Oliv, kahverengi ve
sarı renkli camların malzemesi
Bizans dönemine tarihlenen
kadehlerle hemen hemen aynıdır.
Bu da Osmanlı ve Bizanslı 
ustaların birbirlerinden pek de
uzak olmadıklarını göstermektedir.
Daha sonra şişelerin boyutları
epeyce büyümüş, şekilleri
değişmiş ve renklerin tamamı
turkuvaza dönmüştür. 
(16-17.yüzyıllar) (Resim-6) 
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18.-19. yüzyıllara ait camlar
ise daha farklıdır. Renkleri daha
iyi ağartılmış, neredeyse renksiz
diyebileceğimiz örnekler bile
üretilmiştir. Bu da camcılığın
zaman içinde geliştiğini 
göstermektedir. Beykoz
camlarının renksiz örnekleri 
çok sayıdadır, özellikle yastık

tabanlar dikkati çekecek
yoğunluktadır. Bohemya camları
da bulunmakla beraber bunlar
yerli ürünlerden farklıdırlar. 
Geç dönem Osmanlı camları 
renkleri ve üretim biçimleri
açısından homojen bir gruptur.
Çok miktardaki üretim artığı da
bunların yerli ürün olduklarına
işaret etmektedir.

Marmaray-Metro kurtarma
kazıları sayesinde Osmanlı
camcılığındaki karanlık bir
dönem epeyce aydınlanmış, bu
konudaki bilgilerimiz hatırı
sayılır derecede artmıştır.

Sirkeci’deki kazılarda çeşm-i
bülbül tipinde Venedik camları da
bulunmuştur. İstanbul’un en işlek
semtlerinden olan Sirkeci ve
Tahtakale civarında İtalya kökenli
ailelerin ikamet ettikleri bilinen
bir şeydir. Özellikle Venedik,
Ceneviz, Piza ve Amalfililerin
kendilerine ait mahalleleri vardır.
Bu İtalyan sakinler, Bizans döne-
minden beri ticaret yapma
amacıyla İstanbul’da bulunmak-
taydılar. Marmaray-Metro kazıları
yapılana kadar 16.-17.yüzyıl
Osmanlı günlük hayatında 
kullanılan Venedik camlarını

sadece müzelerde görmekteydik.
Bir miktar buluntu da Saraçhane
kazılarında ele geçmiştir.
Sirkeci’deki Venedik buluntuları
16.yüzyıl sonları-17.yüzyıl
başlarının en tipik formlarına ait
örneklerdir. Özellikle 1583 yılında
Adriyatik Denizi’nde batan
Gagiana adlı Venedik ticaret
gemisinden çıkan camlarla birebir
benzerlik göstermektedirler
(Gnalick Wreck). 

Kısaca özetlediğimiz gibi
Marmaray-Metro projesi sadece
İstanbul trafiğine çözüm sağlamak-
la kalmayacak, İstanbul’un örtülü
kalmış gizlerinin de bir bir ortaya
çıkmasına yol açacak son derece
önemli bir çalışmadır. Bu
çalışmalar sırasında ele geçen
cam buluntular da İstanbul’da
2000 yıldan beri kesintisiz olarak
cam eşyanın kullanıldığını
göstermektedir.
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Dünya otomotiv sanayii-
nin öncü kuruluşlarından
Toyota Avrupa (Toyota

Motor Europe) her yıl başarılı
tedarikçilerine ‘Proje Yönetimi’,
‘Tedarik’, ‘Maliyet’, ‘Kalite ve
Değer Analizi’ kategorilerinde
Üstün Başarı, Başarı ve Mansiyon

ödülleri vermektedir. Bu kapsamda
Trakya Otocam, 2008 yılında
yaptığı çalışmalarla ‘Maliyet’
dalında ‘Başarı Ödülü’ne layık
görüldü. Ödül esas olarak Trakya
Otocam fabrikasının ıskarta ve 
verimsizliklerin azaltılması
yoluyla maliyet iyileştirmeleri

yapması ve bunun bir kısmını
müşterisine yansıtması nedeniyle
verildi.

Trakya Otocam daha önceki
yıllarda da Toyota Avrupa’dan
‘Maliyet’ ve ‘Proje Yönetimi’ 
dallarında Mansiyon Ödülü 
almıştı.
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Trakya Otocam’›n ‘maliyet yönetimi’ne
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Önder BOZANOĞLU
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Bilgisayar Destek Hizmetleri Müdürlüğü

1876 yılında Alexander Graham
Bell’in icat ettiği telefon,
kuşkusuz insanlık tarihinin en

önemli buluşlarındandır. İlk olarak,
yan odadaki yardımcısına seslen-
mek için Bell tarafından kullanılan
bu mucizevi “düzenek”,
günümüzde cep telefonu, uydu 
telefonu, yazılımsal telefon 
(softphone) gibi gelişmiş türevleriyle
birlikte milyarlarca kişi tarafından
kullanılmaktadır.

Daha önce icat edilmiş olan 
telgrafa bir miktar haksızlık edelim
ve Bell’in bir kaç metre öteye sesini
göndermesini telekomünikasyon
hizmetlerinin doğuşu kabul edelim.
En basit tanımıyla telekomünikas-
yon hizmetleri, ses, görüntü ve
verinin iki nokta arasında kablolu
ya da kablosuz yöntemlerle
aktarılmasıdır.

Bu hizmetler başlangıçta hemen
tüm dünyada bir kamu hizmeti
olarak görülmüş ve bu nedenle
devletler tarafından kurulan işlet-
melerle yürütülmüştür. Yüksek
maliyetli altyapı yatırımı gereksinim-
leri nedeniyle uzun yıllar boyunca
doğal tekel konumunda gelişen bu
işletmeler, 20. yüzyılın sonlarında

serbestleşme ve rekabetin öne
çıkmasıyla bu konumlarını 
yitirmeye başlamışlardır.

Dünyada telekomünikasyon
hizmetlerinde serbestleşme
1980’lerdeki iki büyük olay ile
başlar: Amerika’da tekel konumun-
daki AT&T’nin mahkeme kararıyla
bölünmesi ve İngiltere’de British
Telecom tekelinin kaldırılması için
rakip işletmeciye lisans verilmesi.

2000’li yıllara gelindiğinde artık
bir çok ülkede, yasa gücüyle tekel
konumunu koruyarak altyapı
kurma ve işletme pozisyonunu
sürdüren operatör kalmamıştır.

Günümüzde operatörler
ekonomik güçleri ve firma strateji-
leri uyarınca kullandırdıkları
altyapıya sahip olmayı ya da
kiralayıp kullandırmayı tercih 
edebilmektedirler.

Telekomünikasyon alanında
serbestleşme, uygulandığı hemen
her ülkede altyapı ve hizmetlerde
kalite artışı, hizmet çeşitliliği ve 
fiyatlarda düşüşü beraberinde 
getirmiştir.

Serbestleşme öncesinde
telekomünikasyon giderlerini
düşürmek için, telefon görüşmele-
rinin sayısı ve süresi kısaltılır ya da
uzak mesafe aramaları kısıtlanırken
günümüzde bunun yolu piyasa
koşullarını izlemekten, faturaların
detaylı analizinden ve dönemsel
fırsatları değerlendirmekten
geçmektedir. Ülkemizde 2004
yılında Türk Telekom tekelinin 
kalkmasıyla gerek kurumsal gerekse
bireysel müşteriler için yeni 
teknolojiler, rekabet nedeniyle 
fiyatların düşmesi ve hizmet
çeşitliliği yılları başlamıştır. 
Yazının bundan sonrasında 
bu hizmetlerin genel çerçevesi 
ve   Şişecam’daki kullanım 
şekilleri ile hayatımıza yeni katılan
kavramlara ilişkin bir özet 
bulabilirsiniz.

Şehiriçi telefon 
hizmetleri
Türkiye’de şehiriçi telefon

hizmetlerinde ISDN bağlantı
şekliyle sayısal iletişimin bir çok
özelliği kullanılmaktadır. Söz
konusu hizmetler Türk Telekom’un
altyapısının yeterli olduğu tüm
Şişecam kuruluşlarında da mevcut-
tur. 2001 yılında yapılan numara
planı çerçevesinde, 8000 adet dahili
numara tüm yurtiçi şirketlerimize
dağıtılmıştır. Böylece kurum çalışan-
larına özel telefon numaraları tahsis
edilmiş, bunun yanında arayan
numarayı görme, konferans, kişiye
özel faks numarası vb teknolojik
olanaklar sağlanmıştır.

Şehirlerarası ve 
milletlerarası telefon 
hizmetleri (UMTH)
UMTH [Uzak Mesafe Telefon

Hizmetleri] şehirlerarası ve 
milletlerarası telefon çağrılarının
taşınması hizmetidir. 

Ülkemizde 3 tip UMTH lisansı
ile hizmet verilmektedir. 

A Tipi Lisans: Bu lisans tipine
sahip telekomünikasyon 
firmaları abonelerine ekstra kod
numarası çevirtmeden hizmet 
verebilirler.

B Tipi Lisans: B tipi lisansa
sahip işletmecilerin her birinin 
4 haneli taşıyıcı seçim kodları vardır.
Bu hizmeti kullanmak isteyen 
kişiler önce ilgili işletmecinin 
4 haneli kodunu, sonra aramak 
istedikleri numarayı çevirirler.

C Tipi Lisans: Bu tip lisansa
sahip firmalardan hizmet almak için
abone önce ücretsiz erişilebilen bir
numarayı çevirir ve satın almış
olduğu kart üzerindeki parolayı
tuşlar, daha sonra aramak istediği
numarayı çevirir.

Şişecam’da uzak mesafe 
aramalarında A tipi lisans sahibi  
firmalardan hizmet alınmaktadır. 
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GSM hizmetleri
1990’lı yılların ortalarından

itibaren hayatımıza giren cep 
telefonları iletişimin 
vazgeçilmezleri arasında yerini
almıştır.  Şu anda Türkiye’de
Turkcell, Avea ve Vodafone olmak
üzere 3 GSM operatörü ve  yaklaşık
70 milyon cep telefonu hattı bulun-
maktadır. Şişecam’da masa telefo-
nundan yapılan cep telefonu ara-
malarında, A tipi lisans sahibi
UMTH operatörlerinden ya da GSM
operatörlerinden hizmet alınmak-
tadır. Bu şekilde, dönem dönem
alternatif yollar kullanılarak GSM
hizmetlerinde maliyet avantajı
sağlanmaktadır.

GSM üzerinden 
internet
Kasım 2008’de lisans ihalesi

tamamlanan ve 3G olarak adlan-
dırılan 3. nesil GSM haberleşmesinin
2009 yılı ortalarından sonra devreye
girmesiyle özellikle veri haberleşme-
sinde yani internet bağlantısında
hızlanma yaşanacaktır.

GSM şebekesi kullanılarak inter-
nete, cep telefonu üzerinden ya da
sim kartı bir bilgisayara takarak
bağlanılabilmektedir. GSM şebekesi
üzerinden yapılan internet
bağlantısında yaygın olarak
kullanılan ve 2G olarak adlandırılan
GPRS hizmeti, 56 kb/s hızla internet
bağlantısını desteklemektedir.
GPRS’in gelişmiş bir türevi olan ve
2.5G olarak adlandırılan EDGE ise
384 kb/s hıza kadar çıkabilmektedir.

Şirketler arası 
görüşmeler
Şişecam’da yurtiçindeki şirketler

arasındaki görüşmeler, kiralık data
hatları üzerinden ücretsiz olarak
gerçekleştirilmektedir. Kiralık data
hatları, sabit bir aylık bedel
karşılığında iki nokta arasında veri
iletimini sağlarlar ve 1989 yılından
itibaren Şişecam’ın iletişim ortamı
olan Camnet’in omurgasını oluştur-
maktadırlar. Kurumumuzun şu
anda 256 kb/s ile 2 Mb/s arasındaki

hızlarda çalışan 63 adet kiralık data
hattı bulunmaktadır. Bu hatlar ilk
yıllarda tekel konumundaki Türk
Telekom’dan kiralanmış, ancak
serbestleşme sonrasında fiyat avan-
tajından yararlanmak amacıyla
alternatif firmalardan da hizmet
alınmaya başlanmıştır.

Yeni teknoloji ve 
uygulamalar
Telekomünikasyon 

hizmetlerindeki teknolojik
gelişmeler sonucunda, yüzyıldan
fazla bir süredir mevcut olan ses ağı
ile nispeten daha yeni olan 
bilgisayar ağı yakınsaması 
gerçekleşmiştir. Bu yakınsama,
VoIP’nin geliştirilmesiyle birlikte
birleşme ile sonuçlanmış ve artık ses
görüşmeleri de bir bilgisayar verisi
gibi bilgisayar ağında yolculuk 
yapmaya başlamıştır.

Benzeri bir şekilde görüntülü
iletişimin de bilgisayar hatlarını 
kullanabilmesi sayesinde artık üç
temel elektronik iletişim yöntemi
olan ses, görüntü ve veri aynı ortam
ve cihazlarda kullanılabilmektedir.
Bir akıllı cep telefonu ile telefon
görüşmesi yapmanın yanında 
televizyon izlenebilir, video 
konferans yapılabilir, mesaj ve
dosya alışverişinde bulunulabilir ya
da bir bilgisayardan internete
bağlanmanın yanında video 
konferans ya da telefon görüşmesi
yapılabilir. Söz konusu gelişmiş
teknolojileri destekleyen tüm 
cihazlar yani masaüstü, taşınabilir
ve avuçiçi bilgisayarlar ile yeni nesil

akıllı cep telefonları kullanılarak 
veri hatlarından ses ve görüntü 
iletimi yapılabilir. Örneğin Skype,
internet üzerinden VoIP kullanarak 
ücretsiz görüşme sağlayan en 
bilinen yazılımdır.

Geleneksel telefon santral-
lerinin olanakları ile VoIP
teknolojisini bilgisayar üzerinde
birleştiren yazılımlara ise
Softphone adı verilir. Bu
yazılımlar sayesinde bir kişi eğer
internet bağlantısı olan bir 
bilgisayarı varsa masasında
olmasa bile masa numarasından
erişilebilir olmaktadır. Tüm bu
olanaklardan yararlanabilmek
için telefon santralı başta olmak
üzere tüm iletişim ve güvenlik
altyapısının gerekli koşulları
sağlaması gerekmektedir. 

Erişilebilirlik olarak genel
çerçevesini çizebileceğimiz tüm
bu kavramların olanaklı hale
getirdiği en gelişmiş durumda,
masa telefonu, bilgisayar ve cep
telefonu tek numara altında
bütünleşebilir. Bu bütünleşme, bir
kişinin bu olanaklardan herhangi
birisine sahip olması durumunda
dahi tek numaradan erişilebilir
duruma gelmesini sağlar. Burada
karşımıza presence adı verilen
yeni bir kavram çıkmaktadır. Son
zamanlarda sıkça sözü edilen
presence, herhangi bir kişinin 
herhangi bir cihaz aracılığıyla
erişilebilirlik durumudur. Buna
bir anlamda sanal varlık,
mevcudiyet de denilebilir.  

Bilgi toplumu olma hedefine
ulaşma yolundaki adımlardan
birisi, verileri hızlı bir şekilde
aktarıp bilgiye dönüştürerek 
kullanmaktır. Bilgiyi etkin 
kullanabilmenin yolu ise gelişmiş
telekomünikasyon altyapılarını
kurmak ve olanakları hizmete
sunmaktan geçer. Şişecam 
Topluluğu, mevcut olanaklar,
kurulan altyapıların teknolojik
güncelliği ve kesintisizliği ile 
bu konuda yenilikleri sürekli
takip etmektedir.
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Kemal AKGÜN
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş. 
Bilgisayar Destek Hizmetleri Müdürü

Bilgisayar ve iletişim
alanındaki gelişme ve 
eğilimlerin doğal bir sonucu

olarak erişilebilecek verinin miktarı
geometrik olarak artıyor ve bilgiye
erişim kolaylaşıyor. İletişim
olanakları çeşitlenip hızlanırken
sağanağa dönüşen bir kitle iletişim
yayını altında yaşıyoruz. Bu
değişim yaşamın her alanında
olduğu gibi üretim ve ofis
çalışmalarının yeniden gözden
geçirilmesini de zorluyor.

Üretim otomasyonu konusunda
yüzyıllara dayanan iyileştirme
ve geliştirme çabalarının belli
bir doygunluğa erişmiş olduğu
söylenebilir. Buna karşılık ofis
çalışmalarında sadece 20-30
yıla sığan geliştirme ve
iyileştirme çabalarına karşılık
elde edilen verimlilik artışları
inanılmaz. Ofis ortamında
sağlanan dramatik verim
artışları yoktan var edilen bazı
şirketleri birkaç yılda dünyanın
en büyükleri arasına sokarken,
uyum sağlamakta zorlanan dev
kurumları rekabet edemez hale
getirebiliyor.

Uzunca bir süreden bu yana 
bilgisayar ve iletişim konuları hem
hükümetlerin hem de kurumların
öncelikli ilgi alanında yer alıyor.
Temel uygulamalar olarak bilinen
insan kaynakları, finans, planlama,
tasarım, üretim, satış ve yönetim 
sistemlerinin vazgeçilmez 
uygulamalara dönüşmesi süreci
uzun yıllar önce tamamlanmıştı.
Şimdi gündemde insan kaynağının
etkin kullanımı ve verimliliklerin
artırılması için iletişim ve işbirliği
çözümleri var.

Tavuk - yumurta sarmalında
olduğu gibi yoğunlaşan rekabet

teknolojik gelişmelerin sağladığı
olanakları daha fazla kullanmayı
zorluyor. Artık bilgisayar ve iletişim
sistemleri çok sayıda kurumda
iletişim, iş görme ve yönetim ortamı
olarak benimsenmiş durumda.

Aileden marangoz olarak
yaşamı sürdürme şansımız kalmadı.
Artık her şeyi bilmek gerekmiyor.
Yetenek ve deneyim tek başına çok
fazla anlam taşımıyor. Artık 
bildiklerini saklayan ve bu sayede
pozisyonunu koruyacağını düşünen
çalışanların başarı şansı azaldı.
Hedefleri doğru koymak, kurumun
ortak gücünden ve aklından 
yararlanmak ve başarmak önemli.
Başarının yolu kendimizi sürekli

yenilemekten, kurum içinden hatta
tüm dünyadan çeşitli kaynaklarla
iletişim halinde olmaktan, bilgiye
erişimin yollarını bilmekten, 
bildiklerini paylaşmak ve işbirliği
yapmaktan geçiyor. İşgücü yerden
ve zamandan bağımsız hale geldi.
Bilgisayar ve iletişim sistemleri
sayesinde dünyanın farklı 
yerlerindeki çok sayıda insan aynı
projenin parçası olabiliyor.

Bir çok büyük kurumda
çalışanların önemli bir kısmının tepe
yöneticileri ile hiç karşılaşmadıkları
veya çalışma yaşamları boyunca
sadece bir defa karşılaştıkları bilinir.
Benzer biçimde çok sayıda çalışanın
da biribirleriyle hiç karşılaşamadan
emekli olduğunu da eklemek

gerekir. Aynı kurumda diğer 
birimlerin yaptıklarından haberdar
olmayan çalışanlar yüzünden bazı
çalışmaların tekrarlandığı; başka bir
birimdeki deneyim ve bilgiden 
haberdar olunmadığı için dışarıdan
uzmanlara önemli paralar 
ödendiği olur.

İşbirliği sistemleri diğerlerinden
haberdar olma, yazılı birikim
oluşturma, birikim - deneyim ve
ortak akıldan yararlanma, zamanı
etkin kullanma ve işbirlikleri için
ortam yaratır. Her kademede
yapılan çalışmaların istenilen 
derinlikte izlenmesi, kaynaklardan
haberdar olunması, kararlarda 
isabetliliğin artması, tekrarların

önlenmesi ve en önemlisi
kişiler, bilgiler ve deneyimler
arasında doğru bağlantıların
kurulması yeteneğini
kazandırır. İşbirliğinin önemli
bir adımı kim ne iş yapıyor,
kurum olarak hangi bilgilere
sahibiz, bu bilgiler nerede ve
nasıl ulaşılır, bu konuda daha
önce neler yapıldı, bana kim
yardım edebilir, ben nasıl katkı
sağlayabilirim 
sorularıyla başlar. Bu sorulara 

bulunacak yanıtlar kurumsal 
verimlilikte kaldıraç etkisi yaratır.
Bir kurumda işbirliği kavramının
öne çıkarılması için bilgisayar ve
iletişim sistemleri bir çok olanak
sağlar. Şimdi bunlardan öne 
çıkanları bir gözden geçirelim.

Doküman yönetimi
İşbirliği yaklaşımı “bilgisayar ve

iletişim sistemleri kurumun iletişim,
iş görme ve yönetim ortamıdır”
bakışının içini dolduracak 
kavramlardan bir tanesidir. Bu
bakışa uygun olarak kurumsal 
bilgilerin sağlıklı biçimde üretilmesi,
saklanması, erişilmesi ve yönetimi
işini üstlenecek bir doküman 
yönetim sisteminin kurulması ve
işletilmesi gerekir. Doküman 

Bilgisayar ve iletiflim araçlar›yla: ‹flbirli¤i
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yönetim sistemleri kurumsal
belleğin kalıcı hale getirilmesi ve
bilgi birikimi sağlanmasına hizmet
ederken, ihtiyaç sahipleri de 
kurumsal birikimden yararlanma
olanağına kavuşurlar.

Proje ekibi
Kalıcı organizasyonlara ek

olarak veya onların yerine ihtiyaca
göre oluşturulan proje ve çalışma
grupları yaklaşımı sayesinde 
hedeflerin, uzmanlıkların, 
dokümanların, zaman, kaynak,
rapor ve görüşlerin paylaşılması
sağlanır. Proje yaklaşımı sayesinde
denetim kolaylaşır, gelecek için
geride iz bırakılır.

Form
İzin, harcırah, satınalma, araç

talebi, iş isteme vb rutin yazışma
gerektiren işlemlerin bilgisayar
ortamında doldurulan formlarla
yürütülmesi kuruma uyumluluk ve
hız kazandırmanın yanısıra, 
hataların azaltılması ve denetimin
kolaylaştırılması avantajlarını da
sağlar.

İş akışı
Birkaç adımda ve birden fazla

birimin katkısıyla gerçekleşen iş
akışlarını bilgisayar ortamında 
izlemek üzere oluşturulacak iş
süreçleri otomasyonu çözümleri ile
gecikmelerin önüne geçilir, işlerin
takibi ve planlama kolaylaşır, 
kaynak tasarrufu sağlanır.

Blog
Bloglar internet dünyasında

kişisel düşünce ve birikimlerin
paylaşılması için geliştirilmiş
araçlardan bir tanesidir. Bir konuda
birikimi olan kurum çalışanlarının
da düşünce ve bilgilerini tüm
çalışanlara açık olarak kendi
bloglarında yazmaları kurumsal
paylaşım ve gelişmeye katkı sağlar.

Wiki
Wikiler internet ortamında çok

sayıda gönüllünün katkısıyla
geliştirilen bilgi kaynaklarıdır.
Çalışanların gönüllü katkısıyla
kurumun bilgisayar sistemleri
üzerinde ortaklaşa oluşturulacak
wikiler sayesinde kurumsal bilgi

birikimine katkı sağlayacak çok
önemli doküman ve bilgi kaynakları
üretilebilir.

Telekonferans
Telefon, e-mail, video konferans,

anında yazışma, aynı dosya
üzerinde çalışma vb iletişim araçları
farklı ortamlarda bulunan kişilerin
uzaktan toplantı yaparak bilgi ve
görüşlerini paylaşmalarını sağlar.
Telekonferans sistemleri katılımcılar
arasında paylaşım ve işbirliğini
artırırken seyahat masraflarını da
azaltır.

Tartışma
Bir ana konu etrafında birden

fazla kişinin katılımıyla yapılan
yazışmalarla oluşan zincirleme e-
mail haberleşmelerinin bir bütün
olarak olarak kaydedilmesi
sayesinde geçmişe dönük olarak
“bu noktaya nasıl gelindi, hangi
aşamalardan geçildi, hangi fikirler
elendi” bilgisinin kaydı tutulur. 

Anket
İnternet ortamında yaygın

olarak kullanılan anket ve 
sorgulama yöntemleri benzer
biçimde kurum çalışanlarının çeşitli
konulardaki eğilim ve beklenti-
lerinin öğrenilmesinde yararlı bir
araç olarak kullanılabilir.

Zaman yönetimi
Kişisel ve ortak zaman planlama

araçlarının kullanılması sayesinde
gerek kişilerin kendi zamanlarının
planlanması gerekse işbirliği
yapılan kişilerle ortak zamanların
planlanmasında ve toplamda
kurumsal verimlilikte büyük 
avantaj sağlanır. 

Portal
Çalışanların tüm bilgisayar ve

iletişim araçlarına tek bir adresten

erişimi için kullanılan portal 
kurumsal bilgi kaynaklarına
erişimde etkin bir uygulamadır.
Portal uygulaması ile prosedür,
standart ve uygulamalar ile bilgi 
sistemleri, wikiler, bloglar ve 
dokümanlara erişim sağlanır. 

Sosyal ağ
Kurum çalışanları belirli

uzmanlık alanlarında bilgi edinmek
ve bilgilerini paylaşmak için sosyal
ağlardan yararlanabilir. Belirli bir
konuda bilgiye ihtiyaç duyan kişiler
sorularını gruba gönderir, gruptan
konuyu bilen kişiler yanıt verir.
Aynı soru daha önceden sorulmuş
ve yanıtlanmış olabileceğinden arşiv
taraması yapılarak da bazı sorunlara
çözüm bulunabilir.

Sunuş
Bir bilgi veya mesajın birden

fazla kişiye ulaştırılması
istenildiğinde ağa bağlı bilgisa-
yarlara sunuş yapılabilir. Ayrıca
anında veya isteğe bağlı televizyon
yayını olanağı da kullanılabilir.

Eğitim
Çok sayıda yeni uygulamanın

devreye alındığı günümüzde eğitim
ihtiyacı da hızla artmaktadır. 
İnternet ortamı için hazırlanan 
etkileşimli eğitimler sayesinde
ihtiyaç duyan kişilerin kendilerine
uygun yer ve zamanda kendi
hızlarına uygun eğitim almaları
sağlanır.

İşbirliği sistemleri özellikle insan
kaynağının verimli olarak
kullanılması, yaratıcılık, bilgi 
birikimi ve isabetli karar vermeye
yardımcı olur. Kişisel verimlilikleri
artan ve yaratıcılığı gelişen
çalışanların kurumun başarısını
artıracakları şüphesizdir. Özellikle
kurum çalışanları için düşünülen
işbirliği araçlarının tedarikçi ve
müşterileri de kapsayacak biçimde
genişletilmesini de düşünmek
gerekir. Unutulmaması gereken bir
nokta daha var. Son yıllarda işe
başlayan yeni nesil burada sayılan
blog, sosyal ağ, portal, wiki, ikinci
nesil internet ve yeni iletişim
araçlarına aşina olarak geliyor.



Dünyanın en önde gelen
tavukçuluk ihtisas 
fuarlarından olan ve her

yıl Ocak ayında ABD-Atlanta’da
Georgia World Congress Center’da
düzenlenen ABD-Atlanta

International Poultry (IPE) Fuarı,
tüm dünyadan büyük ilgi gördü.
Başta ABD, Kanada olmak üzere
Latin Amerika’dan ve dünyanın
diğer birçok ülkesinden 800’den
fazla firmanın standının olduğu ve
binlerce kişinin ziyaret ettiği fuarda
Oxyvit Kimya, distribütörü Prince
Agri Products Ltd. firmasının
standında yer aldı.

Oxyvit Kimya Genel Müdürü
Nafiz Usta ve İhracat Satış Şefi
Fikret Baycal, firmayı fuarda temsil
etti. Avrupa’dan sonra yüzde 39
payla ikinci büyük pazarı olan ABD
ve Kanada’daki distribütörü ile bir-
likte müşterileri ile birebir temaslar
kuran Oxyvit, satışları artırma
yönünde gelişmeler kaydetti.

18 • Þiþecam • Mart-Nisan  2009

FUARLAR

Oxyvit, ABD-Atlanta International
Poultry Fuar›’nda

PRINCE standında (soldan sağa); Mr.Dave Norby, Fikret Baycal , Nafiz Usta, Dean Warras ve Mike Bernhardt.

Nafiz Usta, Fikret Baycal.



Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi
kuruluşu içinde yer alan ve

Camiş Ambalaj San. A.Ş.’nin müşterisi
olan VİKO Elektrik Malzemeleri San.
ve Tic. A.Ş. tarafından Camiş Ambalaj
San. A.Ş.’ye “Tedarik Zinciri İşbirliği”
ödülü verildi. VİKO tarafından
düzenlenen törene yaklaşık 150
tedarikçi firma katıldı. Yapılan
değerlendirme sonucunda ödülü
Camiş Ambalaj San. A.Ş. aldı. 

Kağıt karton ambalaj sektöründe
hizmet kalitesi, yenilikçi yaklaşımı ve
müşteri memnuniyeti stratejileri ile

her zaman müşteri odaklı çalışmalar
sürdürülecektir.

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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Camifl Ambalaj San. A.fi.
“Tedarik Zinciri ‹flbirli¤i’
ödülü ald›



Trakya Cam Yenişehir
Fabrikası’nın Ana Şirket

Endüstri İlişkileri Müdürlüğü ile
yaptığı 2009 yılı eğitim programı
çerçevesinde saat ücretli 
personelin tamamı, 26-30 Ocak
2009 tarihleri arasında İş Sağlığı
ve Güvenliği eğitimlerine 
katıldı. 

Eğitim salonu; ses, görüntü
tekniği ve fiziki yapısı bir tiyatro
standardında olduğundan eğitimi
verenler ve katılımcılar için rahat
bir eğitim ortamı yaratılmıştır.
Eğitime katılan tüm personeller,
yönetmeliklere uygun şekilde ön
ve son değerlendirmelerden
geçirilerek, başarı puanlarına göre

eğitime katılım sertifikalarını
aldılar. 

Endüstri İlişkileri Müdürlüğü
uzmanları,  eğitim süresince tüm
çalışanların gösterdikleri
başarıların yanı sıra tutum,
davranış, konuşma şekillerinde
ortak uyum içinde olmalarını
takdirle karşıladılar. 

Bununla birlikte eğitimlerin
verildiği günler içinde
yemekhane girişlerinde büyük

Acil durumlara hazırlık
amacıyla yapılan faaliyetler

kapsamında Trakya’da eğitimlere
devam ediliyor. Şişecam’ın Trakya
bölgesindeki fabrikalara ait acil 

kurtarma ekipleri ve yangın 
ekipleri’nde görevli çalışanlara, 
16-20 Şubat 2009 tarihlerinde afet
organizasyonu, enkaza yaklaşma
ve enkaza ilk müdahale eğitimi 

verildi. Arama Kurtarma
Derneği (AKUT) 
uzmanlarınca verilen
eğitimlere, 24 kişi katıldı. 

Ayrıca 2008 yılında
afet organizasyonu,
enkaza yaklaşma ve
enkaza ilk müdahale
eğitimi alan 22
çalışanımıza 10-13 Mart
2009 tarihlerinde de

teknik kurtarma malzemeleri ve
acil durum lojistiği ile telsiz 
kullanma eğitimleri verildi.
Katılımcılara eğitimlerde başta
deprem olmak üzere diğer afet ve
acil durumlarda kullanılan ‘teknik
kurtarma ve kentsel arama 
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Yeniflehir’de ifl sa¤l›¤› ve 
güvenli¤i e¤itimi

Trakya’da ‘acil durumlara’ haz›rl›k

HABERLER



ekran TV iç yayınları yapılarak, 
iş kazaları, meslek hastalıkları 
ve koruyucu malzemelerle 
ilgili film gösterileri yapıldı.
Ayrıca iş kazasız geçen ve 
100. güne rastlayan günde de
yemekhanede tüm çalışanlara 
ve misafirlere tatlı ikram 
edilerek, iş sağlığı ve 
güvenliği sisteminin herkes
tarafından hayata geçirilişi 
kutlandı. 

kurtarma malzemeleri’ hakkında
detaylı bilgiler ile gerek acil 
durumlarda, gerek olağan çalışma
düzeni içinde en fazla etkinlikle 
telsiz haberleşmesi yapabilme 
konuları uygulamalı olarak
anlatıldı.

Anadolu Cam Yenişehir
Sanayi A.Ş. çalışanlarının

hazırlamış olduğu fotoğraf sergisi,
13 Şubat 2009 Cuma günü törenle
Yenişehir Belediye Meclis
Salonu’nda açıldı. Fotoğrafa ilgi
duyan 14 kişinin yaklaşık 300
fotoğrafının bulunduğu serginin
açılışına, Yenişehir Kaymakamı
Azmi Çelik, Belediye Başkanı
Bülent Cingil, çeşitli daire amir-
leriyle sivil toplum örgütlerinin
yöneticileri ve çok sayıda
Yenişehirli sanatsever katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan
Anadolu Cam Yenişehir Sanayi
A.Ş. Fabrika Müdürü Malik
Akray, katılan herkese verdikleri
destek için teşekkür etti. Böyle bir
faaliyetle, yetenekli çalışanlara
fırsat yaratarak motive

edilmesinin, çalışanlara ve özellik-
le öğrencilere farklı hobiler
kazandırılmasının amaçlandığını
ifade eden Akray, bu tür etkinlik-
lere devam edeceklerini vurgu-
ladı. Akray, konuşmasını, “Cama
can veren çalışanlarımızın objektif
camından hayatı nasıl gördükleri-
ni gelin hep birlikte izleyelim…”
sözleriyle noktaladı. Kaymakam
Azmi Çelik de konuşmasında
Anadolu Cam’ın ilçeye sağladığı
ekonomik katkının yanı sıra
sosyal ve kültürel katkılarından
dolayı duyduğu memnuniyeti
anlattı ve emeği geçen herkesi
kutlayarak, teşekkür etti. Doğa,
gezi ve çocuk fotoğraflarının
bulunduğu sergi, 13-22 Şubat 
tarihleri arasında Yenişehirliler
tarafından ziyaret edildi.
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Muğla'nın Fethiye
ilçesinde düzenlenen 
10. Akdeniz Kupası

Kürek Yarışları ve Milli Takım
Seçmesi yarışları, Fethiye Belediyesi
ve Kürek Federasyonu işbirliği ile
gerçekleştirildi. Hava koşulları ve
sağanak yağışların damgasını
vurduğu organizasyonda 7 Mart 
Cumartesi günü yapılması 

planlanan yarışlar ertelenirken, 
8 Mart Pazar günkü 19 yarıştan
sadece 9’u gerçekleştirilebildi. 

Toplam 14 spor kulübünün
katıldığı Milli Takım Seçme Yarışları
ve Akdeniz Kupası Kürek
Yarışları’nda Şişecam Çayırova
Spor Kulübü, aldığı derecelerle
sevindirdi.

Şişecam Çayırova Spor Kulübü,

Milli Takım Seçme Yarışları’nda; 
3 birincilik, 2 ikincilik, 7 üçüncülük 
kazanarak Milli Takım hedeflerini
büyük oranda gerçekleştirdi.
Kulüp, 10. Akdeniz Kupası Kürek
Yarışları’nda ise 1 birincilik, 
1 ikincilik, 3 de üçüncülük elde etti.
Buna göre yarış sonucunda takım
sıralamasında Fenerbahçe ve
Galatasaray 3  birincilik, Şişecam ise
1 birincilik almış oldu.

21 Mart 2009 tarihinde
Donanma Komutanlığı - Gölcük'te
yapılan Çanakkale Zaferi Kupası
Yelken yarışlarına 9 sporcu ile 
katılan kulüp sporcuları, başarılı
olarak yandaki sonuçları
almışlardır:

Optimist Genel:
• Bedriye Köse 2.
• Mert Köse 5.

Optimist Kızlar:
• Bedriye Köse 1.
• Şeyma Coşkun 2.

Laser 4.7 Junior
• Olcay Palancı 1.

Laser Radial Genç
• Oğuz Vuran 3.

fiiflecam Çay›rova Spor Kulübü
kürekte emin ad›mlarla ilerliyor

www.sisecamspor.com 
Şişecam Çayırova Spor Kulübü’nün web-sitesi yenilendi. 
Siteye http://www.sisecamspor.com adresinden veya
http://www.sisecam.com.tr/ adresinde "Şişecam'da Spor" kısa
yolundan ulaşabilirsiniz.
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Derleyen: T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.
Eğitim Müdürlüğü

İnsanların arılar gibi çalıştığı
dünyamızda arılar nasıl çalışıyor?

500 gram bal için arılar, 
3 milyon 750 bin defa çiçeğe konup,
kalkıyor. 

1 kg bal için ise 40 bin tane arı, 
6 milyon çiçeği dolaşıyor. 

Bal arıları bir peteği doldura-
bilmek için 100 milyon çiçeğin 
nektarını emiyor ve 100 bin km
kanat çırpıyor.

Bu deli çalışmanın arasında,
dönüp dönüp öbür arı benim kadar
dolaşıyor mu, diye kontrol gereği
de duymuyorlar.

Birbirlerine tam bir güven
içinde sadece hedeflerine odak-
lanmışlar!...

Neredeyse kölesi olduğumuz
bilgisayar saniyede 16 milyar 
aritmetik işlem yaparken, bilgisa-
yarın doğadaki rakibi bal arıları bu
sürede daha az enerji harcayarak 
10 trilyonluk işlem yeteneğine sahip.

Demek ki bilgisayarda hâlâ 
Bill Gates’in keşfedemediği bir
şeyler var!

Bir koloninin pazarlanacak 1 kg
bal üretmesi ve yaşamını sürdüre-
bilmesi için 8 kg bal tüketmesi
gerekiyor. Bu da koloninin 6 kez
dünya çevresini dönmesi demek...

Onlar bu işi canla başla yapıyor
ve genetik olarak nesilden nesile
aktarılmış bir tembellik asla söz
konusu olmamış! Bu arı
cumhuriyetinde cinlik yapmak için
'birkaç gram bal da kendime sak-
layayım' diye peteği hortumlayana
da şimdiye dek rastlanmamış.

Hepsi güneşin 'kalk' ziliyle
çalışmaya başlayıp, güneşin pay-
dos' ziliyle dinlenmeye çekiliyorlar.

Hiçbir arı, 'kraliçe hanım işin
kaymağını yiyecek diye ben
geberene kadar çalışmam abi...' de
dememiş; birlikten ve kovandan
çıkınını alıp başka yollara düşüp
başka bir kovanda cumhuriyet 
kurmayı düşünmemiş!

Karşı kovandakileri kıskanıp o

peteğe dadanmamış! Arı, vücut
ağırlığının 330 katı yük çekiyormuş.

Her bir petek gözünün altıgen
prizma şeklinde inşa edilmesi esas
peteğin direncini sağlıyormuş. Bu
nedenle kilolarca balı rahatlıkla
taşıyabiliyor.

'Gerçekten de en az balmumu
harcayarak, maksimum ölçüde bal
depolamak için en uygun şekil,
arıların inşa ettiği altıgen prizmadır'
diye onaylıyor fizikçiler.

Hadi bakalım arılardan özür
dileyelim, onlara 'hayvan'
dediğimiz için.

Elin hayvanı düzen tutturmuş,
milyon yıldır hayatına fesat sok-
madan sürdürüyor sorumluluğu
içinde saklı!

Arıların 'ayıkla pirincin taşını'
diye bir sözleri yok. Başka arıların
yaptıklarını, onlar hayatlarını
kısıtlayarak temizlemek zorunda
değiller!.. 

Siz hiç arıyı sokan bir arı biliyor
musunuz?

Kaynak: basariyolu.com’dan alınmıştır. 
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YAfiAMIN DERSLER‹

Ar›lar ve insanlar



Iraklı Kadınların 
Anlatılmayan Öyküsü
Nadje Sadig Al-Ali / 332 sayfa

Iraklı Kadınların An-
latılmayan Öyküsü, son
yetmiş yıldır Irak’ta ya-
şananları, kadınların
deneyim ve tanıklıkla-
rıyla anlatan alternatif
bir tarih çalışması.
Nadje Sadig Al-Ali,

farklı kimlik ve aidiyetler taşıyan
genç-yaşlı çok sayıda Iraklı kadınla gö-
rüşerek ülkenin çeşitli dönemlerinde,
özellikle kadınlar açısından hayatın na-
sıl değiştiğini  betimliyor. Kadınların
Irak’taki yaşam koşullarını, ev, okul ve
iş yerlerindeki konumlarını, anne ve eş
olarak varlıklarını tarihsel bir süreç için-
de resmediyor. “Tüm tarihler ve anılar,
inşa edilir” önermesinden yola çıkan
yazar,  bir olayın farklı biçimlerde yo-
rumlanması ve hatırlanmasını özellikle
önemsiyor. Ona göre hafıza ve hakikat
mutlaka örtüşmek zorunda değil; bir
olayla ilgili birden çok hakikat olabilir
ve bu durum, ne hafızanın önemini ne
de “gerçekte” neler olduğunu keşfetme-
mizin önemini azaltır. Al-Ali, asıl olarak
mağdurun dilini, kadınların nasıl hatır-
ladığını ve yaşadığını göstermek istiyor.
Irak’ta süregelen acı ve keder dolu yılla-
rın içinde kadınların neler yaşadıklarını
onların ağzından anlatıyor.
(İletişim Yayınları internet sitesinden derlenmiştir.)

Çokkültürlülük
Milena Doytcheva / 141 sayfa 

Antikçağ’dan beri
tüm toplumlarda, bir-
likte yaşamanın im-
kânı ve koşulları
üzerine bir tartışma
sürüp gidiyor.. Bir
tarafta kimlik ta-
lepleri ortaya atılıp kültürel
özgüllükler savunulurken, diğer tarafta
toplumsal uyum ve siyasal iktidar adı-
na  bir ve tek olma iddiası daima gür
bir sesle yineleniyor ...

Çokkültürlülük, bu özerklik taleple-
rinin tanınmasını amaçlayan bir hareket
olarak nitelenir. Çokkültürlülük anlayı-

şına göre kamusal alanda farklı kültür-
lerin bir arada yaşaması sağlıklı bir top-
lumsal yapının anahtarıdır. Bu amaca
yönelik olarak pozitif ayrımcılık, anadil-
de eğitim, kıyafet özgürlüğü gibi birçok
uygulamaya başvurulması söz konusu-
dur. Tüm bu düzenlemelerin amacı
özetle, dünyadaki kimlik hareketlerinin,
farklı kültürel ufuklara sahip nüfus top-
luluklarının bir arada ve barış içinde ya-
şayabilmelerinin sağlanmasıdır.
(İletişim Yayınları internet sitesinden derlenmiştir.)

Katre-i Matem
İskender Pala /480 sayfa

Roman, müzaye-
deden alınan elyaz-
ması bir kitabın hikâ-
yesi olarak başlıyor.
Okurlar, bu elyazması
kitabın açtığı kapıdan
içeri giriyor, bir devre
adını veren lalenin
izinde İskender Pala'nın yarattığı etki-
leyici ve büyüleyici bir atmosferin için-
de yol alıyor. 

İstanbul bu romanda, karmaşası,
heyecanı, isyanları, kalabalığı ile lalele-
re bürünüyor. Öyle ki lale sadece bir
çiçek değil, bir yaşayış tarzı, estetik bir
tavır, kültürel ve tarihsel bir birikim
olarak İstanbul'u, hatta tüm Osman-
lı'yı çevreliyor. İstanbul, doğal tüm gü-
zelliklerinin, mimari şaheserlerinin ta-
rihî debdebesi ile beraber lalezarlara,
lale yarışlarına, lale şiirlerine bezeni-
yor; lalelerin şehri, renklerin şehri,
yaprakların şehri haline dönüşüyor. 

İskender Pala, Katre-i Matem'de
usta kalemiyle lalelere bezediği İstan-
bul'da kavuşup doyulamayan, kavu-
şulamayıp yakan aşkların elemli ve
Osmanlı hallerini de tüm ıstırap ve
coşkularıyla anlatıyor. Sevdiğini, aşkla-
rının ilk gecesinde kaybeden Şahin'in
macerasını anlatan roman, bu kaybın
ardındaki esrarı çözmek için külhanla-
ra, tomruklara, lalezarlara ve hatta Os-
manlı sarayına kadar gidiyor. 

Cinayetlerin gölgesiyle giderek gi-
zemli bir hal alan olaylar Lale Devrine
nihayet veren Patrona Halil İsyanının
yakıcı siyasal çalkantılarıyla birlikte çö-
zülmeye başlıyor. 
(Netkitap internet sitesinden derlenmiştir.)

İnsana ve İşe Değer 
Katan Yeni İK 
Prof. Dr Acar Baltaş / 328 Sayfa

Günümüz iş dün-
yasının içinden geç-
mekte olduğu fırtına-
lı süreç ve hızlı deği-
şim, İK çalışanlarını
ve yöneticilerini,
alışık ve hazır ol-
madıkları bir mücade-
leye zorluyor. Çağdaş İK, iç müşteri-
ye hizmet veren ve kurumun İK sü-
reçlerini mükemmelleştiren bir des-
tek bölümü olmanın ötesine geçerek
kurumun içinde bulunduğu rekabeti
anlamak, müşteri bakış açısına uy-
gun çözümler üretmek ve bütün
bunları da ticari mantıkla gerçekleş-
tirmek zorundadır. Bu kitap İK’yı,
değişen dünyaya uyum sağlamak gi-
bi pasif bir rolden alıp, değişimi te-
tiklemek ve “dönüşümü gerçekleştir-
mek” gibi, çağdaş ve etkin bir role
taşımayı hedeflemektedir.
(Remzi Kitapevi internet sitesinden derlenmiştir.)

Yol
Ayça Kirişçioğlu / 472 Sayfa

Yol, sadece bir
anı ya da gezi kitabı
değil. Yol, aslında
bir hayal kitabı. İs-
tanbul’da yaşadık-
ları yoğun iş ha-
yatlarını bıraka-

rak, alışık oldukları
konfor alanından çıkıp hayallerinin
peşinden giden ve yelkenli teknele-
riyle dünya turu yapan genç bir çif-
tin hikâyesi… Bu kitapta, sahip olu-
nan başarı, güvence, maddi olanak-
lar ve hareketli bir sosyal hayat ye-
rine bilinmeyene yelken açmanın
heyecanını bulacaksınız. Bu kitapta,
organik gıda reyonlarından alışve-
riş yapan bir kadının, patates bula-
madığı zamanlarına tanık olacaksı-
nız. Sabahları toplantısına geç kal-
mamak için iki çalar saate ve başın-
da “dırdır” eden bir eşe ihtiyaç du-
yan bir adamın, üç gün uykusuz
dümen başında nasıl kaldığına şaşı-
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K‹TAPLARDAN



Soldan sağa
1- Aydın iline bağlı bir ilçe –

Şaman
2- Baston-Bir erkek adı-Selenyum

elementinin simgesi
3- Mikroskop camı – Kısa zaman

süresi – İşaret – Geçtiği yere zarar
veren taşkın su

4- Söz dinleme-Çek
Cumhuriyeti’nde bir havaalanı

5- Küçük kamyonet –Anadolu
Ajansı- Uzakdoğu’da yetişen Amerika
elmasından çıkan zamk

6- Ülkemizin uluslararası plaka
işareti – Bir komuta altında bulunan
savaş gemilerinin tümü

7- Aynı biçimde- İlgi zamiri
8- Hafif yarış kayığı – Parafin-

Ağaçlarda gövdeden ayrılan kalın dal
9- Halk dilinde köpek – Vasati
10- Tırpan sapı – Büyükler, cet –

Etken, sebep
11- Yenilgiyi kabullenme-

Bitmemiş
12- Bir ülke – Binek hayvanı
13- Uyarı – At yavrusu – Ad

çekme

Yukarıdan aşağıya
1- Uçuk çizgileri ile tanınan bir

çizerimiz – Boru sesi
2- Mitoloji – Paylama, azar
3- Birşeyin olmasına çok az

kalmak- Kısaca kara kuvvetleri – Bir
vakfımız

4- Bir ajansımız 
5- Adenozin trifosfat.- İnce perde

veya örtü
6- Eski dilde ekmek - Bolluk ve

zenginlik, gösterişli yaşayış
7- Klor elementinin simgesi – Bir

cins iri at
8- Bir gerçeği saklamaktan

vazgeçip açıklama - Derisinde 
benekler olan tay

9- Halk, amme- İnandırma - İsim
10- Lityum elementinin simgesi-

AnkaraInın bir ilçesi
11- Genellikle silindir biçiminde

ambar - Ucu sivri, iki ağzı da keskin
uzun bıçak

12- Efsanevi dişi kurt –İtalya’da
bir nehir -Bayındırlık

13- Yeti -  Dilsiz -  Tantal 
elementinin simgesi.

Çözümü gelecek sayıda
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racaksınız. Dünyayı keşfetmek için
yollara düşen ve sonunda asıl seya-
hati kendi içlerine yaptıklarını fark
eden bir çiftin yolculuğuna tüm ya-
lınlığıyla ortak olacaksınız. İşte tüm
bu saydıklarımızı ve daha da fazla-
sını, müdürlükten miçoluğa terfi
eden, manikürlü ellerden yelken el-
divenlerine geçen bir kadının gö-
zünden okumak istiyorsanız ne du-
ruyorsunuz? Marmaris’ten başlayıp,
batıya doğru ilerleyerek, 2 yıl 7 ay
sonra Marmaris’e tüm dünyayı do-
laşmış olarak dönen Ayça-Levent
Kirişçioğlu’nun sürükleyici hikâye-
sine gelin siz de katılın!
(İnkilap Kitapevi internet sitesinden derlenmiştir.)

Haminne’nin Suret Aynası
Münevver Ayaşlı / 207 Sayfa

Osmanlı Devle-
ti’nin çöküşü ve
Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kuruluşuna bi-
rebir tanıklık eden
Münevver Ayaş-
lı’nın hatıralarıyla
harmanladığı portre

yazıları, tarih kitaplarının sayfala-
rında bulunamayacak detaylara yö-
neliyor. 

İyi bir aileden gelen ve eşinin
devlet görevleri sebebiyle devrinin
edebiyat, kültür siyaset meclislerin-
de bulunan Ayaşlı, biyografi gelene-
ğini resmiyetten kurtararak samimi
bir tarzda sürdürmeyi tercih ediyor.

Mülkün, kalemin ve sanatın sul-
tanları Haminne’nin Suret Ayna-
sı’nda buluşuyor. Ertuğrul Gazi’den
V. Murad’ın torunu Rukiye Sultan’a,
Abdülhak Hâmid’den Peyami Sa-
fa’ya, Tevfik Fikret’ten Yahya Ke-
mal’e, musiki üstadı Sadettin
Arel’den Celal Esad Arseven’e, Rıza
Nur’dan Beyoğlu Levantenlerinin
son temsilcilerine, İbn Rüşd’den Os-
manlı âşığı seyyah Claude Farrere’e,
Picasso’dan Andre Maurois’ya, Ta-
rık bin Ziyad’dan Napolyon’a, Indi-
ra Gandhi’ye uzanan geniş bir yel-
pazede tam 51 ismi anlatıyor. 
(Timaş Yayınları internet sitesinden derlenmiştir.)

BULMACA

Geçen sayının çözümü



‹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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CAM EV EfiYASI DÜZCAM AMBALAJ K‹MYASALLAR

T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
KAZA SIKLIK ORANLARI 2008-2009 (fiUBAT) MUKAYESES‹

T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
GRUPLAR ‹T‹BAR‹YLE KAZA SIKLIK ORANLARI - 2008

ENDÜSTR‹ ‹ L ‹fiK‹LER ‹



Bu dergi basılıp dağıtıldığında ba-
harın son ayında olacağız. Yaz
ve tatil aylarına giriyoruz. Hava

ısındı, kışa göre yediklerimiz de çeşit
açısından arttı fakat gıdalarımızın bo-
zulmasına, dolayısıyla çeşitli mide-bar-
sak bozukluklarına neden olan bakteri
ile diğer zararlıların üremesi de kolay-
laştı. Bu konuda uyarıda bulunmak ve
sizleri bilgilendirmek istiyorum. 

Soğuk aylarda üst solunum yolu
enfeksiyonları, nezle, boğaz ağrısı, ök-
sürük, kırıklık gibi şikayetler çoğunluk-
taydı. İlkbahar ve yaz aylarında ise çe-
şitli allerjik olaylar, sindirim sistemini
ilgilendiren sorunlar öne çıkıyor. Konu
mide-barsak bozuklukları olunca belir-
ti olarak bulantı, mide ağrısı, burkuntu
tarzında barsak ağrıları, şişkinlik, gaz,
geğirti, ishal ve bazen ateş ortaya çıkı-
yor. Hastalar bu şikayetlerin biri veya
birkaçı ile hekime baş vuruyor, ya da
kendi başına geçiştirmeye çalışıyor. Bu-
rada çocukları, yaşlıları ve başkaca has-
talığı olanları ayırmak gerek. Çünkü
mide- barsak bozukluklarında su ve
elektrolit dengesizliği bu hastaları daha
derinden ve tehlikeli biçimde etkileye-
bilir. Çocuklar ellerini yıkamadan, ağız-
larına birçok şeyi götürebilir ve mide-
barsak bozuklukları sıklıkla görülür.
Normal bireylerde mide-barsak bozuk-
lukları nadiren yaşamı tehdit edecek
kadar ağır geçer, normalde birkaç gün-
de düzelir. Örneğin Amerika Birleşik
Devletleri’nde her yıl 5 yaşından kü-
çükler arasında bu nedenle 220 bin ço-
cuk hastaneye yatırılmakta, bunlardan
300 çocuk aşırı su ve elektrolit kaybın-
dan ölmektedir. Az gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerde ishale bağlı
ölümler daha çok olmaktadır.

Mide-barsak bozukluklarının en
sık görülen nedeni virüsler, bazı bakte-
riler ya da parazitlerdir. Bozulmuş yi-
yecekler de hastalık yapabilir. Bulaşma
tipik olarak gaita-ağız yoluyla olur.
Kötü hijyenik şartlara bağlı olarak, ga-
ita ile temas etmiş yiyeceklerin ve içe-

ceklerin tüketilmesiyle hastalık kolay-
ca bulaşır ve yayılır. Nedene bakmak-
sızın mide-barsak bozukluğunun be-
lirtileri ishal, bulantı, kusma, karın ağ-
rısı ve kramplarıdır. Hastalar şişkinlik,
hafif ateş ve halsizlikten yakınabilirler.
Tipik olarak, belirtiler sadece 2-3 gün
sürer, fakat bazı virüsler bir hafta ka-
dar hastalığı uzatabilir. Çoğunlukla
hafif giden mide-barsak bozuklukları
hekime başvurmayı bile gerektirmez.
Fakat belirtiler ağırlaşır, ya da uzarsa
veya komplikasyonlar ortaya çıkarsa
tıbbi tedavi kaçınılmazdır. Mide-bar-
sak bozukluklarının en büyük tehlike-
si su kaybıdır (dehidras-
yon). İshal, bulantı ve
kusma yoluyla kaybedi-
len su vücudun çok has-
sas olan elektrolit (sod-
yum, potasyum, kalsi-
yum ve klor gibi) den-
gesini bozarak kalp ri-
tim bozuklukları ve
böbrek yetmezliği gibi
yaşamı zora sokan
problemlere sebep olabi-
lir. Belirtiler uzadıkça su
kaybı riski de artar. Ağız
ve dil kuruluğu, artan
susuzluk hissi ve idrarın
azalması bize etkin su
kaybı olduğunu göste-
rir. Eğer belirtiler bir hafta içinde kay-
bolmazsa, mide-barsak bozukluğun-
dan daha ciddi bir enfeksiyon veya
bozukluğun olduğu düşünülür. Önem
verilmesi gereken belirtiler; yüksek
ateş (38,9 C ya da daha üstü), ishalde
kan veya mukus bulunması, ishalin
pirinç yıkantı suyu gibi olması ki kole-
ra belirtisidir, kusmukta kan olması,
ciddi karın ağrısı ve şişkinliğidir. Bu
belirtiler acil tıbbi inceleme ve tedavi
gerektirir.

Mide-barsak bozukluğunun yuka-
rıda sayılan belirtileri tanı için yeterli-
dir. Çok kişiyi ilgilendiren bir salgın ya
da komplikasyon yoksa hastalık ya-

pan nedenin araştırılması öncelik ka-
zanmaz. Bununla birlikte, enfeksiyon
yapan nedenin belirlenmesine gereksi-
nim varsa, bir gaita örneği alınarak vi-
rüsler, hastalık yapan bakteriler veya
parazitler yönünden araştırılır. Gıda
zehirlenmelerinde bazen yenen gıda-
dan da örnekler alınarak incelenir.
Mikroplu suların içilmesi veya kulla-
nılmasıyla hastalık yayılır. Ev dışında,
restoran ve benzeri yerlerde yenip içi-
lenlerin buralara nasıl taşındığı, nerede
ne şartlarda depo edildiği, yemek ha-
zırlayanların hijyenik durumları, kul-
lanılan kap-kacağın temizliği, yiyecek-
lerin pişiriliş tarzı ve sonraki korunma-
ları bilinmediğinden her kademede
hastalık şüphesi oluşabilir, dikkat edil-
melidir. Kişi yemekten önce muhak-
kak ellerini sabun ve su ile iyice yıka-
malıdır. Evde hazırlanan yiyecekler,
özellikle marul, hıyar, domates, yeşil
soğan ve diğer çiğ sebze meyveler ge-
reğince sağlıklı su ile yıkanmalıdır.
Açıkta satılan dondurma, kokoreç gibi

şeylerden uzak durma-
lıdır.

Evde uygulayabile-
ceğimiz tedavi: Kaybe-
dilen su ve elektrolitleri
yerine koymak için bir
litre kaynatılmış ve so-
ğutulmuş suya 1 çorba
kaşığı şeker, 1 tatlı kaşı-
ğı sofra tuzu ve bir çay
kaşığı karbonat kona-
rak karıştırılır ve sık
aralarla içilir. Posasız
ve yağsız bir diyet öne-
rilir. Kızarmış ekmek,
peynir, kabukları so-
yulmuş haşlanmış pa-
tates üzerine biraz tuz

ekilir, muz yenebilir.  Yağsız makarna
ve pirinç pilavı, daha sonraları haşlan-
mış yağsız et ve tavuk, yağsız ızgara
köfte, ilave olarak yeterince sıvı, açık
çay uygun olabilir. 24 saatten uzun sü-
ren ishallerde yakındaki bir sağlık mer-
kezine başvurmak akıllıca olur. Basit
yaz mide-barsak bozuklukları bu ön-
lemlerle birkaç gün içinde düzelir, bu
durumlarda antibiyotiklere gereksinim
duyulmaz, ishali yavaşlatmak için ilaç
kullanılabilir. Kusmanın nedeni virüs
veya bakteriler ise kusmayı önleyen
ilaçlar verilmez.

Yaz aylarını sağlıklı ve neşeli geçir-
menizi dilerim. Hoşça kalın.
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