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Yeni hat, Sodi’nin Olağan
Genel Kurulu’nun yapıldığı
12 Haziran 2009 tarihinde

gerçekleştirilen açılış töreni ile 
devreye girdi. Büyük bir katılımla
düzenlenen törene Belçika’nın
Sofya Büyükelçisi’nin yanı sıra,
Türkiye Cumhuriyeti Burgaz
Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer de
katıldı. Törende bir konuşma yapan
Başkonsolos Yüceer; Türkiye’nin ve
Şişecam’ın bu komşu ülkeye
verdiği öneme değinerek,
Şişecam’ın Bulgaristan’da en büyük
doğrudan yatırımı yapan kuruluş

olduğunu hatırlattı. Targovişte’deki
cam tesislerinin Bulgar ekonomi-
sine ve istihdama katkılarını dile
getiren İsmail Sefa Yüceer, “Global
ekonomik krizin etkilerinin
sürdüğü bugünlerde Sodi’de 
devreye alınan yatırım,
Bulgaristan’a olan güvenin somut
bir göstergesidir” dedi.

2007 yılından bu yana yatırım
hamlesine devam eden Sodi, 

kapasitesini 2010 itibarıyla 
1,5 milyon tona çıkaracak tevsi
yatırımını sürdürüyor. Ayrıca,
Sodi’nin iştiraklerinden olan, 
elektrik ve buhar üreten Deven’de
de 70 milyon Euro tutarındaki
akışkan yataklı kömür kazanı
yatırımının son testleri yapılıyor. 
Bu önemli yatırımın 
Eylül 2009’da devreye alınması
planlanıyor.
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Sodi’de 4. soda hatt› yat›r›m› devrede

Kimyasallar Grubu
şirketlerinden Soda
Sanayii A.Ş.’nin üretim
ortağı olduğu Sodi,
dördüncü ağır soda hattı
yatırımını tamamlayarak,
devreye aldı. 



Faaliyet sonuçlarımız: 
Benzeri uzun yıllardır
görülmeyen, olağandışı

ekonomik gelişmelerin damgasını
vurduğu bir konjonktürün koşulları
altında tamamlanan 2008 yılında
Topluluğumuz, faaliyetlerini yeni
zirvelere taşımış, üretim ve iş 
hacmini artırmış, bölgesel
genişlemesini hızlandırarak, pazar
paylarını büyütmüş, uygulanan
dengeli ve ilkeli politikalarla
faaliyetlerin temel gücünün 
korunması ve geliştirilmesini
sağlamıştır. 

Ana faaliyet sahalarındaki 
üretimi 8 ülkede konuşlanmış
durumda olan Topluluğumuzun
halen sadece cam üretiminin yüzde
35’i yurtdışında gerçekleştirmekte-
dir. Uluslararası satışlarının (ihracat
ve yurtdışı üretimden satış) 
toplamdaki payı 2008’de yüzde
50’ye yükselmiş ve hızlı artışını
sürdürmüştür.

Bu gelişme, sürdürülebilir bir
büyümenin sağlanması ve pazar
esnekliği bakımından önemli 
avantajlar sağlamaktadır. Avrupa
ağırlıklı olmakla birlikte Şişecam
ürünleri giderek daha geniş 

bir küresel coğrafyada yerini 
almaktadır. 

2008 yılında 140’a yaklaşan 
ülkeye ihracat yapılmıştır.

2008 faaliyet sonuçlarımızı genel
anlamda özetleyen bazı konsolide
göstergeler; 

Satış gelirlerimiz, 2,9 milyar USD
düzeyinde olup dolar bazında
büyümemiz yaklaşık yüzde 16
olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası
satışlarımızın toplamdaki payı
yüzde 50'ye yükselmiştir.

Cam üretimimiz, 3,5 milyon ton
düzeyine yaklaşarak yüzde 15
artmıştır. Üretimimizin yüzde 35'i
yurtdışı üretim birimlerimizde
gerçekleştirilmiştir.

Yatırım harcamalarımız, 8 ülkeyi
kapsayan bir coğrafyaya yayılarak
490 milyon USD düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

Çalışanlarımızın sayısı, şirket
satın alma sonucu yüzde 6 artışla 17
bin 983 kişiye ulaşmıştır. 
Çalışanlarımızın yüzde 30'u yurtdışı
faaliyetlerimizde istihdam 
edilmektedir.

Net finansal borcumuz, iş
hacmimizdeki artışa ve yatırım 
harcamalarımıza karşın yüzde 31

artarak 872 milyon USD'ye 
yükselmiştir.

Finansal performansımız, ana
ortaklığımız net kârının 123 milyon
USD olarak gerçekleşmesine karşın
güçlüdür. Kâr rakamı esas itibarıyla
faaliyet gösterdiğimiz ülke para
birimlerindeki değer kaybından
olumsuz etkilenmiştir. Buna karşılık,
faiz, amortisman ve vergi öncesi
kârımız 664 milyon USD gibi 
yüksek bir seviyededir.
Topluluğumuz güçlü fon yaratma
yeteneğini ve çok sağlıklı mali
yapısını aynen sürdürmekle tüm
zorlukları rahatlıkla göğüslemesini
sağlayacak tedbirli duruşunu 
korumaktadır. 
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73. Ola¤an Genel Kurul
28 Nisan 2009 Salı günü Kule-3’de gerçekleştirildi.

Şişecam Yönetim Kurulu

Başkan - Murahhas Üye
Prof. Dr. Ahmet Kırman

Başkan Vekili Alev Yaraman
Üye Yusuf Ziya Toprak
Üye Özgün Çınar
Üye Köksal Burkan
Üye Yılmaz Ertürk
Üye Murat Bilgiç
Denetçi Gamze Yalçın
Denetçi Tülin Akyol

28 Nisan 2009
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Şirketin bilim, teknoloji ve 
yenilik potansiyelini ortaya
çıkararak, rekabet gücünü

artırma, bilgi ve tecrübelerin
paylaşılması amacıyla başlatılan
geleneksel Cam Sempozyumunun
24’üncüsü 12 Haziran 2009 tarihinde
İş Sanat Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Dört oturumdan
oluşan ve gün boyu devam eden
sempozyumda 13 bildiri sunuldu.
Kurumu bugünlere taşıyan yönetici-
lerin ve Şişecam çalışanlarının
katıldığı sempozyumda açılış
konuşmasını yapan Yönetim
Kurulu Başkanı – Murahhas Üye
Prof. Dr. Ahmet Kırman yaptı.
Büyük ilgi gören sempozyumdaki
açılış konuşmasında Prof. Kırman
şunları kaydetti:

Sevgili Şişecam’lılar, Değerli 
konuklarımız,

24. Cam Sempozyumu’na hoş 
geldiniz demek istiyorum. Ve şirketimizin
bilimsel teknik ve rekabetçi yönünde
büyük etkiler yaratan Ar-Ge bağlantılı
sempozyumların ne kadar önemli
olduğunu vurgulayarak, burada sizlerle
birlikte olmaktan duyduğum mutluluk ve
onuru da ilave etmek istiyorum.

Hepimiz biliyoruz, hepimiz 
görüyoruz, hepimiz duyuyoruz ve üstüne
üstlük sizinde bildiğiniz gibi hepimiz
içinde yaşıyoruz ki, 2008 yılı ortasından
bu yana çok ciddi bir küresel kriz var.
Finans sektöründen başlayan, şimdide
reel sektöre ulaşan, arz-talep dengelerini
değiştiren, iktisadi birimlerin konulara
yaklaşımını farklılaştıran, çok ciddi bir
süreçten geçmekteyiz. Günün şartları her
krizin kendisine özgü bir yapıda
karşımıza çıkmasına neden oluyor. 2001
krizinde Şişecam grubu, bundan çok şey
öğrenerek çıktı, başarılı oldu. Ve çok 
uluslu bir şirket olmanın, çok yerde 
üretim yapmanın, çok yerde bulunmanın
yarattığı imkânları kullandı. Şimdi
dünyanın her yerinde kriz var, her
gittiğimiz yerde kriz var. Bu krizi de gene
aşmak için siz Şişecam’lıların gayreti ile
aynı şekilde, aynı azimle yolumuza

devam ediyoruz. Belki hepimizin tekrar
tekrar söylediği gibi dünyanın yaşadığı en
büyük bu krizde ortaya çıkan ve 
işletmelerin ayakta kalmasına imkân
veren en önemli farklılığın, yenilikçi 
üretim olduğu gözleniyor. Sizlerde
yakından izliyorsunuz, sadece üretim
odaklı şirketlerin aynı şeyi üreterek, bunu
geliştirmeden yoluna devam etmesi pek
mümkün olmuyor. Ne kadar büyük 
olursanız olun, günün birinde arada
kalıp, küçülüyorsunuz farkında olmadan,
yeni şirketler bu konulara daha fazla
ağırlık verenler, geliyor ve sizi geçiyor. 

Hiç şüphemiz yok ki Şişecam Ar-Ge
konusunda çok uzun yıllardır, yaptığı
araştırmalarla ürünlerini yenilik
noktasında sürekli geliştiren ve pazarlarda
bu şekilde söz sahibi olan bir kuruluş.
Bundan sonrada bunun devam edeceği
konusunda hiçbirimizin, hiçbir şekilde
şüphesi yok. Ancak, bunun için de daha
fazla çaba göstermemiz gerektiğini, 
burada hep birlikte kabul edelim ve bu
görüşü paylaşalım, bunun gereğini de
yerine getirelim.

Siz de izliyorsunuz, şirketimiz
yavaşlamış olmakla beraber, yatırımlarını
özellikle yurtdışında ve stratejik 
anlamdaki yatırımlarını sürdürmeye
devam ediyor. Bu yatırımlar kapsamında
da yenilikçi ürünlere imkân veren 
uygulamalarını sürdürüyor. 

Günümüz yaşamında en önemli
hususlardan birisi, sizin de bildiğiniz gibi
enerji. Ve enerji bağlamında da camın

geleceğinin parlak olduğu görünüyor.
Bizim de hiç şüphesiz Şişecam olarak
enerji bağlantılı cam üretiminde bir şeyler
yapmamız lazım. Yapmamız lazım
derken, bir şey yapmıyoruz gibi
algılamayalım. Hepimiz biliyoruz ki; biz
bu işe başladık, bunu geliştirip, daha
değişik alanlarda da bunu geliştirme ve
bunu hayata geçirerek, katma değer
farkını ortaya koyarak daha da başarılı
olma amacındayız. 

Rekabetin en önemli ayıraçlarından
birisinin, teknolojik yenilik olduğunu
söyledik. Teknolojik yeniliklere açık olan
şirketimiz Ar-Ge konusundaki
araştırmalarını süreklilik gösterecek
şekilde geliştiriyor, bunu hep birlikte
izliyoruz. Bu konuya olan özel
yakınlığımı ve merakımı da bu vesile ile
ifade etmek isterim. Bundan sonraki
dönemlerde de Ar-Ge’ye olan ilgimiz ve
Ar-Ge alanında harcayacağımız parayı
artırma ve buna bağlı da rekabet eden
dünya devleri ile başa baş giden, hatta
onları geçen sonuçlar almak için, bu
imkânı kullanacağız. 24.üncüsünü 
yapmakta olduğumuz, gelecek sene
çeyrek yüzyıla adım atacağımız Cam
Sempozyumu’nun grubumuza 
katılanlara yeni bilgiler, yeni paylaşımlar
getirmesini diliyorum ve grubumuzun
başarısının süreklilik gösteren şekilde 
bilimsel temellerde yükselmesini de arzu
ediyorum. Hepinize bu vesile ile sevgi ve
saygılar sunuyorum”. diyerek 
sempozyumu başlattı.

24. Cam Sempozyumu

HABERLER
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Cam, 26-28 Ekim 2009 
tarihleri arasında İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
gerçekleştirilecek uluslararası bir
çalıştayda ele alınacak. Amacı,
Türkiye ve yurtdışından konu
üzerinde çalışan meslektaşları ve
özellikle doktora ile yüksek lisans
öğrencilerini bir araya getirmek
olan çalıştayın içeriği ise M.S. 
4. ile 8. yüzyıllar arasında Anadolu
ve Doğu Akdeniz’de Geç Antik
Dönem cam sanatı olarak belirlendi.

Çalıştay coğrafi alan olarak 
M.S. 4. ve 8. yüzyıllar arasındaki
Anadolu ve Doğu Akdeniz 
üzerine yoğunlaşacak olup, daha
önce yayınlanmamış kazı buluntuları
ile koleksiyonların tanıtılmasını ve
antik cam alanında Türkçe ortak bir
terminoloji oluşturulmasını 
sağlayacak. Anadolu dışındaki
yakın coğrafyalar da çalıştay 
kapsamında değerlendirilecek ve
Türk katılımcılara Türkiye dışından
cam örneklerini tanıma ve kendi
malzemeleri ile karşılaştırma
imkânı sunacak.

İrdelenecek başlıca konular; Geç
Antik Dönemin Anadolu’sunda
cam üretimi, ticaret, dağıtım, işlev
ve kronoloji sorunlarıdır. Çalıştay
kapsamında değerlendirilecek 
Geç Antik Çağ cam grupları ise
cam kaplar, kandiller, pencere 
camları, cam curüfları, cam 
tesseralar ve diğer cam gruplarıdır.
Cam ile ilgili tarihi, klasik filolojik
ve epigrafik bildirilerin de ele
alınacağı çalıştayda sunulan
bildiriler ve posterlerin 2012 yılında
basılmış olması planlanıyor.

Cam›n Anadolu ve Do¤u Akdeniz’deki 
yans›malar›, çal›fltayda ›fl›ldayacak

Çalıştay, coğrafi alan olarak M.S. 4. ve 8. yüzyıllar
arasındaki Anadolu ve Doğu Akdeniz üzerine
yoğunlaşacak olup, daha önce yayınlanmamış kazı 
buluntuları ile koleksiyonların tanıtılmasını ve antik
cam alanında Türkçe ortak bir terminoloji 
oluşturulmasını sağlayacak.



5.Şişecam Topluluğu İnsan
Kaynakları Yöneticileri
Koordinasyon Toplantısı,

15 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul’da
düzenlendi. Cam İşverenleri
Sendikası’nın ev sahipliğini üstlendiği
toplantıya Cam İşverenleri
Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı
ve Şişecam İnsan Kaynakları Genel
Müdür Yardımcısı Ali Nafiz Konuk
başkanlık etti. 

Toplantıda Cam İşverenleri
Sendikası’nın kuruluşu, yapısı ve

faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma
Ödeneği ile ilgili bir sunum yapıldı.
Ayrıca katılımcılar Topluluk’ta
devam eden toplu iş sözleşmesi
müzakereleri hakkında da bil-
gilendirildi. 

Grup İnsan Kaynakları
Yöneticileri tarafından gerçekleştirilen
işyerlerindeki insan kaynakları
uygulamaları ile ilgili sunumları
takiben Şişecam Topluluğu aylık
ücretli insan gücü yapısı hakkında

Merkez İnsan Kaynakları
Müdürlüğü’nce bilgi aktarıldı.

Soru ve cevap bölümüyle
devam edilen toplantıda, Topluluk
genelinde uygulamada ortaya çıkan
sorunlar hakkında görüş
alışverişinde bulunuldu.
Toplantının sonunda 2008 yılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Ödülleri
dağıtıldı. Şişecam Topluluğu’nda
teknik emniyet konusunda 
işyerlerinde gerçekleştirilen başarılı
çalışmaları teşvik etmek ve kalıcı
kılmak amacıyla her sene onur,
teşekkür ve başarı seviyelerinde
verilen ödülleri, bu sene 13 işyeri
almaya hak kazandı. 
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Ödül Kademesi - İş Kazası Sıklık Oranları
İşyeri Plaket Derecesi 2007 2008 %Azalma
Camiş Elektrik 1 0 0 -
Omco-İstanbul 1 9 0 100
Cam İşl. ve Kaplamalı Camlar Fb. 1 22 3 86
TR Mersin Fb. 1 6 5 17
Camiş Amb. Tuzla Fb. 1 10 5 50
AC Yenişehir 1 10 9 10
Denizli Cam 1 22 9 59
AC Topkapı Fb. 1 5 10 -100
SS Kromsan Fb. 3 26 13 50
TR Trakya Fabrikası 3 15 14 7
PB Kırklareli Fb. 3 21 18 14
Cam Elyaf 3 20 19 5
TR Otocam Fb. 3 32 26 19

2008 yılı iş sağlığı ve güvenliği ödül tablosu

HABERLER

‹nsan kaynaklar› yöneticileri toplant›s›

Camiş Elektrik adına Mine Kumral
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Omco-İstanbul adına Mustafa Mühür Cam İşleme ve Kaplamalı Camlar fb. 
adına Nüket Eren

TR Mersin fb. adına Sedat Dağ

Camiş Ambalaj Tuzla fb. adına 
Tahir Cebecioğlu

AC Yenişehir fb. adına Benian Çulhaoğlu Denizli Cam adına Mehmet Sarıkaya 

AC Topkapı fb. adına Esra Sakızlı SS Kromsan fb. adına Ergün Seven TR Trakya fb. adına Ekrem Şensoy

PB Kırklareli fb. adına Cengiz Közler Cam Elyaf adına Celal Erdöl TR Otocam fb. adına Talat Heral
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Trakya Glass Bulgaria EAD, 
11-17 Mayıs 2009 tarihleri

arasında Targovishte’de düzenlenen
Targovishte Geleneksel Bahar
Ticaret Fuarı’na 90 m2’lik stand ile
katıldı. Düzcam ve cam ev eşyası
ürünlerinin özel dekorasyonlu
stantta sergilendiği fuarda 
promosyon olarak Paşabahçe 
bardakları dağıtıldı. Açılışta
Targovishte Belediye Başkanı ve
Bölge Valisi standı ziyaret ederek
ürünler hakkında bilgi aldı.

Trakya Cam, 12 -16 Mayıs 2009 tarihleri arasında
Şam’da düzenlenen Suriye 15. Uluslararası İnşaat

Teknolojileri ve Yapı Malzemeleri Fuarı’na katıldı. Şam
Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik’in de ziyaret ettiği Trakya
Cam standında yapı, otomotiv, beyaz eşya ve enerji camları
sergilendi. Mal ve hizmetlere yönelik büyük bir talep artışı
yaşayan Suriye ile Ortadoğu pazarına açılmak isteyen
yatırımcıları buluşturan Suriye’nin en büyük inşaat fuarı
Buildex 2009 Fuarı’na yaklaşık 60 ülkeden, 80’i Türk olmak
üzere 2000’e yakın firma ve 300 bin ziyaretçi katıldı. 

6-10 Mayıs 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen
Türk yapı sektörünün uluslararası buluşma 

noktası İstanbul Yapı Fuarı’ndaki yerini alan Trakya
Cam, büyük ilgi gördü. Yaklaşık 100 bin kişinin
ziyaret ettiği fuarda Trakya Cam, yalıtım camları ve
gürültü kontrol camlarını test ünitelerinde sergiledi.
Böylece Trakya Cam, ziyaretçilere ürünlerin 
performansını yakından inceleme fırsatı sunmuş
oldu. Dekorasyon camları, cephe kaplama camları,
emniyet ve güvenlik camlarının da tanıtıldığı stand,
ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. 

Trakya Cam’dan fuar ç›karmas›
232. Targovishte Geleneksel Bahar Ticaret Fuar›’nda 
düzcamlar› sergiledi

Buildex Fuar›’nda 300 bin ziyaretçi ile bulufltu

‹stanbul Yap› Fuar›’nda ürünlerini test ünitelerinde sundu

FUARLAR



Kromsan’ın 25’inci yılı 
kapsamında planlanan 

kutlama etkinliklerinin ilki 20-22
Mayıs 2009 tarihlerinde Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne
şehrinde yapıldı.

Etkinlikte, Soda Sanayii A.Ş.
Soda Fabrikası’nın 34’üncü 
üretim yılında 16 yılını dolduran
15 yetkili satıcıya kıdem anı
tabakları törenle verildi. Aynı
törende, Kromsan Fabrikası’nın
25’inci üretim yılında 25 yılını
dolduran 17 yetkili satıcı da
kendileri için yaptırılan kıdem
anı tabaklarını aldı. Bölgesel
pazar gelişmelerinin ve 
beklentilerin paylaşıldığı
toplantı, kültür gezileri ile de
renklendirilerek tamamlandı.

Cam Elyaf San. A.Ş. ; Adana,
Bursa ve Ankara'da sanayici

müşterileri ile buluştu. Mayıs ayı
içinde gerçekleştirilen buluşmalarda,
pazara sunulan yeni döküm 
polyesteri, sanayicilere bir sunum

ile tanıtıldı. Geliştirilen bu yüksek
özellikli yeni polyester reçinesi ile
mutfak tezgahı döküm pazarındaki
liderliğini pekiştiren Cam Elyaf'ın
bu faaliyeti, bölgelerdeki bayiler ve
ürünü kullanan sanayiciler

tarafından memnuniyetle
karşılandı. Birer deneme üretimi ile
atölye çalışması yapılarak desteklenen
tanıtım toplantıları, müşterilerle 
birlikte paylaşılan yemeklerin
ardından sona erdi. 
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Elmas YAMAN
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Bilgisayar Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İşiniz durursa ne yaparsınız?
Risklerinizin farkında mısınız?
Olağanüstü bir durumla

karşılaşıldığında şirketinizin nasıl
ayakta kalabileceğini biliyor
musunuz?

“Olağanüstü bir durum yaşamış
firmaların her beş tanesinden ikisinin
faaliyetlerini sürdüremediği, 
sürdürebilenlerden üç tanesinden
birinin iki yıl sonunda faaliyetini 
durdurduğu ABD araştırma 
kurumlarınca belirtilmiştir.” *

İş sürekliliği, kritik şirket
fonksiyonlarının her türlü acil
durum veya felaket anında 
kesintisiz olarak devam 
edebilmesidir. Kurumu oluşturan
finansal sermaye, insan kaynağı,
entelektüel birikim ve üretim 
ortamlarından herhangi birinde
oluşabilecek kesinti ve felaket
senaryolarına karşı hazırlıklı 
olmayı kapsar. 

İş sürekliliği planları hazır olan
kuruluşlar, karşılaşacakları
olağanüstü bir durumda ayakta 
kalabilir ve müşterilerine verdiği
hizmeti kesintisiz olarak 
sürdürebilirler.

İş sürekliliği planlamasının
amacı finansal kayıpların 
olmaması, kurum içerisindeki
tüm süreçlerin, pazar payının,
şirket markasının ve elemanların
korunması; böylece şirketin
yaşamasıdır. Çoğu zaman, bir
felaketin hemen ardından en acil
gereksinim bir masa, sandalye, 
bilgisayar ve telefon 
olmaktadır.  

Risk yaklaşımı 
ve planlama 
İş sürekliliği planlaması

yapılırken öncelikle kurumun işini
yaparken kullandığı kritik süreçler
ve bu süreçlere hizmet eden 
sistemler belirlenir. Ardından bu
süreç ve sistemleri tehdit eden
riskler sıralanır. Daha sonra 
kurumun bu tehlikelere ne kadar
açık olduğu ve her riskin iş 
süreçlerinde yaratacağı muhtemel
etkiler belirlenir.

Risk analizi ve iş etki analizi
tamamlandıktan sonra her bir riskin
nasıl yönetileceğine ilişkin stratejiler
oluşturulur.

Bilgisayar ve iletişim 
sistemlerinde yaşanabilecek  
potansiyel riskler:
• Yazılım ve donanım hataları, 
• İnsan hataları, 
• Planlanmış sistem çalışmaları ve
bakımları, 
• Virüsler, 
• Doğal afet ve terör 
şeklinde sıralanabilir.

Bilgisayar ve iletişim 
sistemlerinde
iş sürekliliği
Bilgisayar ve iletişim sistemleri

açısından iş sürekli-
liği kavramı; 
üretim, iş görme,
iletişim ve yönetim
aracı olarak
kullanılan sistemlerde
verilerin korunması,
kesintisizlik, kaynak
paylaşımı ve 
felaketten geri dönüş
çözümlerinin
oluşturulmasıdır. 

Giderek artan

müşteri beklentileri ve rekabet
ortamı kurumların 7 gün 24 saat
çalışmasını kaçınılmaz kılıyor.
Yerden ve zamandan bağımsız
çalışma olanağı sunan mobil
teknolojiler sayesinde ofis
dışındayken bile ofisteymiş gibi
çalışabilmek mümkün.

Peki, şirketimiz ile bilgisayar ve
iletişim teknolojileri bu kadar 
bütünleşmiş iken, bu olanaklardan
ne kadar süre ayrı kalabileceğinizi
hiç düşündünüz mü? 1 saat, 1 gün,
1 ay? Şirketlerin en değerli varlıkları
haline gelen verileri kaybetmelerinin
veya ihtiyaç duydukları anda
ulaşamamalarının faturası sizce ne
kadardır?

Teknolojinin iş süreçlerinde
giderek artan bir role sahip olması,
işlerin kesintiye uğramaması için
yapılacak olağanüstü hal 
planlamalarının niteliğinin de
değişmesini gerekli kılmaktadır.
Bilgisayar teknolojilerini kullanarak
iş yapan birçok kurumun 7 gün 
24 saat çalışan sistemlere ihtiyacı
vardır. Bu sistemlerde meydana
gelecek kısa süreli bir aksama 
bile şirketin büyüklüğüne bağlı
olarak ciddi kayıplara yol 
açabilmektedir. 
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Bilgisayar ve iletişim 
sistemlerindeki aksamalar
şirketlerdeki işleyişi önemli ölçüde
etkiler. Bir araştırmaya göre, felaket
durumunda bir şirketin sadece 
1 saatte uğrayacağı kayıp, bir kargo
şirketinde 28.000 dolar, bir menkul
değerler şirketinde ise 6 milyon
dolara yakın olabilmektedir. Bu tür 
sürprizlere hazırlıklı olmanın 
tek yolu ise etkin iş sürekliliği 
planları yapmaktan geçer. Etkin 
iş sürekliliği planlarının, kayıpları
%90 oranında azaltabileceği 
bilinmektedir.

Bilgisayar ve iletişim 
sistemlerinde iş sürekliliği planları
yapılırken kurumun tahammül 
edebileceği veri kaybı ve duruş
süresi önemlidir. 

Karar verilecek birinci etken
olağanüstü durum gerçekleştiğinde
hangi andaki duruma geri
dönüleceğinin belirlenmesidir. 
İkinci önemli etken felaket 
gerçekleştikten ne kadar zaman
sonra önceden tanımlanmış olan
senaryoya dönülmek istendiğinin
belirlenmesidir.

Kurumsal bilgisayar 
sistemleri
Kritik iş fonksiyonlarına hizmet

eden sunucuların iş/yük oranlarıyla
ilgili eşik parametreler önceden
tanımlanır. Bu değerler aşıldığında
veya sunucuda bir arıza
oluştuğunda uygulamaların 
kesintiye uğramadan veya veri
kaybı olmadan çok kısa bir süre
içerisinde çalışmaya devam etmesi
hedeflenmektedir. Sunucu
sürekliliğini sağlamak amacıyla
yedek sunucular sistemin bir parçası
olarak çalışır vaziyette tutulur. Bu
yapıda kurumsal bilgisayarların
konsolidasyonu, kümeleme ve
sanallaştırma teknolojilerinden 
faydalanılmaktadır.

Ortak disk sistemleri
Her bir sunucunun ayrı diski

olması yerine ortak bir disk 
sisteminin tüm sunucular tarafından
paylaşıldığı yapıdır. Akıllı disk 
sistemleri sayesinde her bir
sunucuya ihtiyacı kadar disk alanı
tanımlanır, gerektiğinde bu alan
büyütülüp küçültülebilir. Aynı anda
birden fazla disk veya disk grubuna
yazılan veri, disklerden birinin veya
bir kaçının aynı anda arızalanma
olasılığına karşılık korunmuş olur.
Arızalı diskin değiştirilmesi
süresince veri kaybı ve duraklama
yaşanmaz.

Veri yedekleme
Disk ortamında bulunan 

verilerin başka bir ortamda 
saklanması için veri yedekleme
çözümleri kullanılır. Bulundukları
diskten farklı bir ortama kopyası
çıkarılan veriler problem veya
ihtiyaç durumunda tekrar 
uygulamaların erişebildiği disklere
yazılır. Ne kadar sürede ve hangi
ana dönüleceği yedekleme stratejisi
ve kaynaklara bağlıdır. 

Felaket öncesi 
duruma dönüş
Deprem, yangın, su baskını,

terör, saldırı, sistem hataları gibi
nedenlerle kurumsal bilgisayar 
sistemlerinin çalışılamaz duruma
gelmesi olasılığına karşı bilgisayar

sistemlerinin küçük bir kopyası 
ikinci bir merkezde tutulur. Amaç
olağanüstü bir durum
gerçekleştiğinde  kurumsal bilgi 
sistemlerinin kabul edilebilir bir
gecikme ile çalışır duruma 
getirilmesidir. Ana sistemler ve
yedek sistemler arasında eş zamanlı
veya belirli aralıklarla veri 
kopyalama yöntemleri kullanılır. 

Şişecam’da durum
Yönetim ve satış

fonksiyonlarının İşkule-3 binasında
toplanması ile birlikte bilgi 
sistemlerinin konsolidasyonu
yaklaşımı benimsenmiş altyapıda
sadeleştirme, kaynak paylaşımı ve
standardizasyon çalışmaları
yapılmıştır. 

2007 yılında tüm topluluğu 
kapsayan “Bilgisayar ve İletişim
Sistemlerinde İş Sürekliliği” projesi
başlatılmıştır. Bu proje kapsamında ; 
• Merkezi ve tek altyapı
• Kaynak paylaşımı
• Kesintisizlik
• Verilerin korunması
amacına hizmet eden çözümler
hedeflenmektedir. Bu yıl içerisinde
sunucu konsolidasyonu,
sanallaştırma, yük dengeleme, 
yüksek erişim seviyesi, ortak disk
sistemleri çözümleri uygulamaya
alınacaktır. 

* Türkiye Bankalar Birliği Yayınları,
Sayı 42, 2002
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Kemal AKGÜN
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş. 
Bilgisayar Destek Hizmetleri Müdürü

Düşünürken sınırsız sayıda
seçeneği geçiririz
aklımızdan. Düşünce-

lerimizi başkalarına aktarmak
üzere konuşurken biraz eleme
yaparız. Yazmamız gerektiğinde
daha özenli ve cimri davranırız.
Yapmak zorunda kaldığımızda ise
elimizde sadece bir tek seçenek
vardır. 

Düşünmek tek başına yapılan
bir eylemdir ve sorumlu tutulma-
yacağımızı biliriz. Konuşurken
sosyal gerekçelerle görece daha
makul olan seçenekleri paylaşır-
ken yazının kalıcı olması bizi daha
dikkatli olmaya iter. Yapmak zaten
verilmiş bir kararın uygulanma-
sıdır ve sonuçlarından sorumlu
olduğumuzu biliriz. Bilginin 
kullanımı ve iletişim alışkanlık-
larımız düşünme, konuşma,
yazma ve yapma eylemlerine
bakışımızdan önemli ölçüde 
etkilenir.

Teknolojik gelişmeler
ve teknolojiyi kullanma
alışkanlıklarımıza bağlı
olarak düşünmek artık
tek başına yapılan bir
eylem olmaktan çıkıp çok
sayıda insanın katkısıyla
yapılan bir eyleme
dönüşüyor. Konuşma
kayda geçmesi, yazıya
dökülebilir olması ve
eylemleri başlatmasıyla
daha bir kalıcı hale 
geliyor. Mektup yazarken

gösterdiğimiz özen yerini konuşur
gibi yazıp karşı tarafa ilettiğimiz
anında yazışma davranışına
dönüşürken biçim ve içeriğe 
gösterdiğimiz özen azalıyor.
Çoktan beridir birisiyle görüşmek
için yolları aşmaya, günler
öncesinden randevular ayarla-
maya gerek kalmadı. Sesli, görün-
tülü iletişim artık doğal.

Yeni teknolojilerle 
yaşamak
İşleri hızlandırma ve rutin

işleri üstlenme hedefiyle başlayan
bilgisayar kullanma serüvenimiz
yaşamın her alanında bilgisa-
yarların bulunduğu bir ortamda
yaşama olgusuna dönüştü. Yakın
zamanlara kadar mektuplaşma ve
telefonlaşma ile sürdürdüğümüz
iletişim alışkanlıklarımız ise eş
zamanlı yazışma, sözlü ve 
görüntülü iletişim araçlarıyla
iyicene değişti. Bilgisayar ve
iletişimin ayrı kanallardan
başlayan yolculukları teknolojik
gelişmeler ve sağlanan olanaklarla
iç içe geçti ve birlikte anılır oldu. 

Özetlersek bilgisayar ve
iletişim teknolojileri öğrenme,
eğlenme, dinlenme, çalışma,
alışveriş, sosyal ilişki, devlette
işlem ve medya kavramlarını
yeniden şekillendirdi. 

Öğrenme
Hangi gerekçeyle olursa olsun

bir şeyi öğrenmenin yolu artık
internetten geçiyor. Merak 
duygumuzu tatmin etmekten,
okul ödevini yapmaya; yönetime
sunuş hazırlamaktan, doktora tezi
vermeye kadar her konuda
yardım alabiliyoruz. Yeni
sorunumuz erişilen bu kadar çok
bilginin güncel ve doğru
olduğundan emin olamayışımız.

Eğlenme
İsterseniz bir kaynaktan yayın

yapan radyo ve televizyon
yayınlarını bilgisayarınızın
ekranından izleyebileceğiniz gibi
kendi tercih ettiğiniz film, video
ve müzikleri de izleyebilirsiniz.
Ekrandan ayrılmadan sinemaya,
maça, konsere gidebilir; tavla,

okey, briç, satranç gibi
geleneksel oyunların
yanı sıra gelişmiş 
bilgisayar oyunlarını
oynayabilirsiniz. Çok
isterseniz şans oyunları
ile heyecanlanabilir, 
dilediğiniz kadar para
kaybedebilirsiniz. 

Alışveriş
Şimdilerde bilgisa-

yarınızın karşısında 
oturup her türlü mal ve

Teknolojik geliflmeler gündelik 
yaflam›m›z› nas›l etkiliyor?
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hizmetin özelliklerini araştırmak,
karşılaştırmalar yapmak, diğer
müşterilerin görüşlerini 
öğrenmek, sipariş verip adresinize
gönderilmesini beklemek gittikçe
yaygınlaşan bir satın alma 
yöntemi. Tatilinizi geçirebile-
ceğiniz yerler, seyahat aracı ve
konaklanabilecek tesisler hakkında
araştırma yaparak tatilinizi 
planlamak zevkli bir uğraş artık.
Bir filmi, konseri veya gösteriyi
canlı olarak izlemek istediğimizde
ise bilgisayarımız bilet gişesine
dönüşüveriyor.

Sosyal yaşam
Sosyal ağlar sayesinde eski

dostlarınıza kavuşma, yeni
dostluklar kurma olanağı her an
elinizin altında. İnternet sayesinde
ortak ilgi alanlarını paylaştığınız
insanlarla kendi ilişkiler ağınızı
yaratabilir, konuya özel tartışma
gruplarında bilgi ve önerilerinizi
paylaşabilir, bloglarda görüşlerini-
zi yayınlayabilir, video paylaşım
sitelerinde yeteneklerinizi sergile-
yebilir, forumlarda bilgi alışverişi
yapabilir, wikilere katkı verebilir-
siniz. Sanal dünyada sahip oldu-
ğunuz ilişkileri gerçek yaşama
taşıma kararı da size kalmış.

Çalışma
Özellikle ofis ortamlarında

çalışanların işlerini bilgisayar ve
iletişim araçları olmadan 
yapmaları düşünülemez bile. Gün
geçtikçe işler bilgisayar ve iletişim
araçları kullanılarak yapılır 
olmaktan bilgisayar ve iletişim
ortamında yapılır hale dönüşüyor.
Şimdi artık yerden ve zamandan
bağımsız çalışmak moda. 
Bir yandan ofis çalışanları mobil
hale dönüşürken öte yandan
doğrudan sanal ortamda çalışacak
yeni işyerleri kuruluyor.

Devlet
Vergi ödemek, sigorta 

primlerinizi öğrenmek, devlet
dairelerine dilekçe vermek için
sokağa çıkmaya, Ankara’lara
kadar gitmeye gerek kalmasın
diye her gün yeni uygulamalar
devreye giriyor. Böyle giderse bilgi
edinmekten, işlem yapmaya
hemen her konuda devletle olan
ilişkilerimiz internet ortamına
taşınacak. Devletle olan işlemlerin
yeni ortamlara taşınması kişisel
yargıların azalmasına, hakkaniyet
duygusunun gelişmesine, şeffaflık
ve denetlenebilirliğin artmasına
yarayacak.

Medya
Kitap, dergi, gazete, televizyon

ve internet gazeteciliğini bir
düşünün. Her birinin işlevleri
yeniden şekilleniyor. Kitap 
zamandan bağımsız olarak 
okuyabileceğiniz bir medya 
olarak yerini korurken, dergiler
haftalar ya da aylar boyunca
okunabilecek değerlendirmeler
içeriyor. Gazete dün olanları,  
televizyon ve internet ise 

şimdi olanları sunuyor. 
Televizyon tek taraflı bir iletişim
sunarken internet içerik ve 
izleme zamanının seçilmesi
konusunda daha fazla seçenek
sunuyor.

Teknoloji okuryazarlığı
Evinizdeki müzik seti, 

televizyon, uydu alıcısı, video
oynatıcı, kayıt cihazı ile başlayan
beyaz eşyalara ve güvenlik 
sistemlerine kadar uzanan 
listedeki araçları zorlanmadan
kullanmak artık o kadar kolay
değil.  Üstelik arabada, ofiste ve
dolaştığımız mekânlarda 
bunlardan daha çok var. Cep 
telefonunuzu değiştirdiğinizde
yeni olanakları tanımak ve 
kullanmayı öğrenmek ne kadar
zamanınızı alıyor? Ya bilgisayar
kullanımı? Biraz işletim sistemi,
biraz ofis programları, internet
tarayıcı, e-mail, anında
mesajlaşma ile başlayan ve 
ilginizle artan uygulama çeşitlerini
bir gözden geçirin. Artık 
hepimizden teknoloji okuryazarı
olmamız bekleniyor.



1982 yılında, Çayırova’nın deniz
kenarında bulunması ve
denizin imkanlarından 

faydalanılması amacıyla, sosyal
faaliyet çalışması olarak şirket 
yönetimi Şişecam Çayırova Sosyal
Tesisleri’nde, yelken sporu yaptırma
kararı aldı. Fiili olarak 1982 yılında
faaliyete başlayan kulüp, Türkiye’de
o yıllarda, dernekler arası faaliyet-
lerin içerik olarak karmaşık yapısı-
nın yasal düzenlemesi, uygulanması
ve belge düzeni açısından yaklaşık 
2 yıl bekledi. Bu iki yıl içerisinde 
alt yapı çalışmalarına başlandı.

Yapılan çalışmalar sonucu, 
kurucu üyeler belirlendi, kulüp
tüzüğü oluşturularak,  11 Kasım
1982 tarihinde, T.C. Gebze İlçesi
Kaymakamlık Makamı’na,
Çayırova’da “Çayırova Yelken 
İhtisas Spor Kulübü Derneği” adı
altında bir spor kulübü kurularak,
sporun yelken, kürek, masa tenisi,
basketbol, atletizim ve jimnastik
branşlarında faaliyet gösterilmek
istendiği belirtildi. T.C. Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü nezdinde 16
Haziran 1984 tarihinde Federe
Kulüp statüsü elde edildi.
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1985 yılında kutlanan
Şişecam’ın kuruluşunun 50. yılı
şenlikleri kapsamında, kulüp,
Türkiye Yelken Federasyonu ile 
birlikte, Türkiye genelinde tüm
kulüplerin katılımı ile büyük bir
organizasyona ev sahipliği yaptı.
Optimist ve rüzgar sörfü
yarışmalarını organize ederek,
Optimist Türkiye Şampiyonası’nı
Çayırova’da gerçekleştirdi.

Özellikle kürek ve yelken
sporlarında aktif olarak faaliyet
gösteren Şişecam Çayırova Spor
Kulübü, Şişecam şirketleri
çalışanlarının dışında, Gebze,
Darıca,Tuzla, Pendik gibi birçok
sınai şirketin bulunduğu yörede,
ülkenin her yerinden gelen ailelerin
çocuklarına da hizmet verecek şekle
dönüştürüldü.

Fair Play Ödülü
Kulüpte ayrıca, imkanlar

ölçüsünde bedensel engelli 
gençler de spor yapmaktadır. Bu
nedenle, 1996 yılında Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi Fair Play
Konseyi, sporcuyu, antrenörü ve
kulübü, ‘Davranış’ dalında,  “Fair
Play “ ödülü ile onurlandırdı.

Kulüp 2008 yılında Şişecam
sponsorluğu altında Türkiye Yelken
Federasyonu’nun yarış progra-
mında yer alan Şişecam Türkiye

Lazer Şampiyonası organizas-
yonuna Çayırova tesislerinde ev
sahipliği yaptı.

2009 yılında dünyanın en 
önemli kürek yarışlarından biri
olan Uluslararası Piedeiluco (İtalya)
Yarışları’nda, Şişecam Çayırova
Spor Kulübü’nün A Milli Takım’a
kazandırdığı sporcu, hem
Türkiye’yi hem de kulübünü
büyük bir başarı ile temsil ederek,
ülkeye ve kulübe ilk defa bu 
kategoride bronz madalya
kazandırdı.

Ayrıca yine çok önemli kürek
yarışlarından biri olan Uluslararası
Zagrep (Hırvatistan) Yarışlarında,
Şişecam Çayırova Spor Kulübü’nün
genç milli takıma kazandırdığı dört
sporcu, hem ülkeyi hem de 
kulüplerini başarı ile temsil ederek
ilk defa altın madalya ve kupa
kazandılar. Türk Milli takımı bu
yarışlarda iki birincilik, üç
üçüncülük aldı. Bu başarılarda,
Kulübün Türk milli takımına
kazandırdığı sporculara ait
olmasından gurur duyulmaktadır.

Hedef, Dünya Kano 
Şampiyonası’nda 
yarışmak
2009 yılı ile birlikte kano şubesi

faaliyete geçirilerek Türkiye Kano
Federasyonu nezdinde federe

statüsü elde edildi. 2010 yılında
İzmir’de yapılacak Dünya Kano
Şampiyonası’nda Şişecam adına
sporcu yarıştırmak en büyük
hedeftir.

2009 yılında kulübün 25. 
kuruluş yıldönümü nedeniyle
şirket yöneticileri ile birlikte,
bugüne kadar emeği geçen yönetici,
antrenör ve sporculara plaket 
verilmek üzere 27 Haziran 2009 
tarihinde Çayırova Tesisleri’nde 
bir tören gerçekleşti.
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HABERLER

Paşabahçe Eskişehir
Fabrikası’nda düzenlenen
‘Paşabahçe Eskişehir

Çocukları Şenliği’, fabrika
çalışanlarının  çocukları ve aileleri ile
birlikte masal tadında bir gün
geçirmelerine vesile oldu.
Çalışanların, aileleri ile birlikte
olmalarının güçlerine güç
katacağından yola çıkarak
gerçekleştirilen şenlikte, herkes
çocuklar gibi eğlendi. Hep dile 
getirilen “Biz bir aileyiz” anlayışının
bir sonucu olarak düzenlenen bu
aktivitede Şişecam’ın ne kadar
büyük bir aile olduğu bir kez daha
kanıtlanmış oldu.

Çocukların Paşabahçe Eskişehir
fabrikası işletmesini görmelerine
olanak sağlayan bu etkinlik
sayesinde çocuklar artık sabah
evden çıkıp işe giden babasının,
annesinin nereye gittiğini, nasıl bir
yerde çalıştığını öğrenmiş oldular.

“Çocuklarımızın Gözüyle
Paşabahçe ve Ürünlerimiz” konulu
bir resim yarışmasının düzenlendiği
şenlikte, 5-12 yaş grubundaki
yaklaşık 250 çocuğun gözü, hayali
ve yaratıcılığı ile Paşabahçe

Eskişehir fabrikası, kendini görme
fırsatı yakaladı. Büyük beğeni
toplayan bu eserlerin ilk fırsatta tüm
Eskişehir ile “Paşabahçe Eskişehir
Çocukları” resim sergisi olarak
paylaşması gündemde…

O gün, büyük, küçük demeden
herkes spiderman, tiger, Pamuk
Prenses, palyaçolar ve diğer 
animatörler ile oyunlar oynadı.
Çuval yarışı yaptı, ip çekti, tren
oldu, sosis balondan figürler yaptı…
Yüzü boyanan çocukların 
yüzündeki mutluluğu, büyükler de

mutlulukla izledi. Çocukların şişme
oyun parkındaki heyecan ve 
sevinçlerine herkes tanık oldu.
Sihirbazın gösterisi ise bazen 
heyecanlandırdı, bazen de şaşırttı…
O gün, pamuk şekerin tadını unutan
büyükler, “Paşabahçe Eskişehir
Çocukları” sayesinde hem pamuk
şekerin tadını hatırladı hem de böyle-
ce tekrar çocukluğuna dönmüş oldu.

Şenlikte tüm çalışanların eşleri,
çocukları birbirleri ile tanıştılar.
Birbirlerini biraz daha tanımanın,
biraz daha kaynaşmanın ve birlikte
olmanın keyfini yaşadılar. 
Ve bir kez daha  “Biz gerçekten de
ne kadar büyük bir aileymişiz”
dediler...

Çalışanlarımız, hemen her gün,
günün büyük bir bölümünü
geçirdikleri işyerlerinde çocuklarıyla,
aileleriyle birlikte olmanın 
mutluluğunu yaşadılar. Şenlik
bitimindeyse bir “Paşabahçe
Eskişehir Çocuğu”nun sözü
yaşanılan o tatlı yorgunluğu alıp
götürdü. Çocuk babasına diyordu
ki, “Baba ben senin işyerini çok
sevdim, burası çok güzel bir yer.
Haftaya yine gelelim olur mu”…

“Paflabahçe Eskiflehir Çocuklar›” fienli¤i



ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi
Standardı’na sahip olmanın
verdiği özgüven ve bilgi 

birikimi ile, sosyal sorumluluk
anlayışın, doğaya ve çevreye olan
duyarlılık somut sonuçlarını ortaya
koyabilme çabaların bir göstergesi
olarak, Paşabahçe Eskişehir 
fabrikasında baharın gelişiyle 
birlikte “Ağaç Fidanı Dikme”
aktivitesi yapıldı. 

Bu sadece bir ağaç fidanı 
dikmenin ötesinde her kademe ve
pozisyondaki tüm çalışanların bir
araya gelme ve birlikte başarma,
ekip olabilme ve sözde değil 
gerçekte büyük bir aile olma
çabasıdır. Bunu başarıyor, birlikte
başarıyoruz…

Çalışılan şirket sadece bir işyeri
değil aynı zamanda “ev” de... 
Bu sadece sözde değil, gerçek...
Bunun için tüm fabrika çalışanları
evlerini güzelleştirmek ve bir işyeri

olduğu kadar, bir yaşam alanı haline
de getirmek için el ele verdi. Ve
şimdi herkesin dikili bir ağacı var.

Tüm çalışanlar büyüyen ağaçları
ile birlikte işyerlerini de büyütecek-
lerine inanıyor.

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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Her çal›flan›n dikili
bir a¤ac› olacak...



IPGR adı ile bilinen Dünya Cam
Ambalaj Üreticileri üst düzey

yöneticilerinden oluşan bir heyet, 
7 Nisan Salı günü Cam Ambalaj

Grubu Üretim Başkan Yardımcısı
Mustafa Akay’ın liderliğinde
Anadolu Cam Yenişehir Sanayi
A.Ş.’yi ziyaret etti. 

5-6 Nisan 2009 tarihlerinde, 
İstanbul’da gerçekleştirilen 
bilimsel toplantının ardından 
fabrikaya gelen heyete Üretim
Müdürü Mehmet Hekimoğlu bir
sunum yaptı. İşletme gezisinin
ardından yenen öğle yemeğini 
takiben İznik’in tarihi I. Murat
Hamamı gezildi. Misafirler, 
fabrikadan ayrılırken teknik ve 
tarihi geziden duydukları 
memnuniyeti ifade ettiler.

HABERLER

Anadolu Cam etkinlikleri

IPGR Dünya Cam Ambalaj Üreticileri üst düzey yöneticileri
Anadolu Cam Yeniflehir’i ziyaret etti

Cam ambalaj sektöründe dünya
çapında köklü bir eğitim ve

danışmanlık firması olarak tanınan
American Glass Research-AGR, 
27-30 Nisan ile 4-5 Mayıs tarih-
lerinde Topkapı Fabrikası Teknik
Eğitim Salonu’nda üç ayrı 
modülden oluşan seminerler
gerçekleştirdi. Eğitimler camın 
özellikleri, kırılma, tavlama, 
kaplama, kalite ve tasarım konu-
larında firmanın uzman eğitimcileri
olan Mike Covac ve Gary Smay
tarafından verildi. 7 gün süren 
seminerler boyunca katılımcılara
hem teorik bilgi aktarıldı hem de
gözlem ve uygulama yapma 
fırsatı sağlandı.  

Seminerlerin ilk günü Cam
Ambalaj Grubu Üretim Başkan

Yardımcısı Mustafa Akay eğitimci-
lerden içerik hakkında bilgi aldı.
Topkapı fabrikasının yanı sıra
eğitime Mersin, Yenişehir, Ruscam-
Kirişi fabrikaları ile Müşteri Teknik
Hizmetleri ve Cam Araştırma

Merkezi çalışan ve yöneticileri de
katıldı. Eğitim sonunda katılımcılar
Topkapı’da uluslararası düzeyde
bir eğitime katılma fırsatı elde
ettikleri için çok memnun 
olduklarını ifade ettiler. 

‘American Glass Research-AGR’den 7 günlük e¤itim
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Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan Kurum ve
Kuruluşlar Arası Masa Tenis Turnuvası’nda 

36 takım arasında 13 galibiyet ve bir yenilgi ile
Mersin ikincisi olan Nuzhet Onaç, Nejmettin
Özdemir ve Murat Varlı’dan oluşan Soda Sanayii 
A takımı, 28-31 Mayıs 2009 tarihleri arasında yapılan
Kurum ve Kuruluşlar Arası Masa Tenis Türkiye 
Şampiyonası’nda şirketi ve Mersin’i temsil etti.

Masa Tenisi Turnuvas›

Soda Sanayii ‹nsan Kaynaklar›’nda 3 önemli e¤itim

Soda Sanayii’de mart ayı
içerisinde üç önemli insan 

kaynakları eğitimi düzenlendi.
İlki, çalışanların ve özellikle işe

yeni başlayan mühendis ve orta
kademe yöneticilerin insan 
kaynakları uygulamaları ve 
endüstriyel ilişkiler konusunda 
bilgilendirilmeleri amacıyla 
düzenlenen “İK Uygulamaları
Eğitimi” oldu. 

Bu seminere 65 kişi katıldı. İnsan
Kaynakları Müdürü Ergün Seven
tarafından yapılan sunumda, insan
kaynakları kavramının gelişimi,
endüstriyel ilişkiler ve işyeri 
uygulamaları anlatıldı. Özellikle
vardiya düzeni ile ilgili bilgilendir-
melerden sonra katılımcıların işçilik
ve fazla mesai maliyeti soruları,
konunun daha iyi anlaşılması
yönünde faydalı oldu. Bu eğitimin,
insan kaynakları uygulamalarının
hem muhatabı, hem de uygulayıcısı
konumundaki personelin bu 
konulardaki davranışlarında 
yeknesaklığın sağlanmasına büyük
katkısı olacağı düşünülüyor. 

İkinci seminer, Çağ Üniversitesi
Hukuk Fakültesi öğretim üyelerin-

den Doç. Dr. Burhan Özdemir
tarafından verilen “Alt İşveren
Uygulamaları” semineri oldu. 
İş mevzuatında yapılan son
değişikliklerle daha da önem
kazanan alt işveren uygulamaları,
şartname hazırlama ve muvazaa
yaratan hususların paylaşıldığı
seminer büyük ilgi gördü. Seminere
alt işveren çalıştıran yöneticiler, alt
işveren sözleşmesi ve şartnamesi
hazırlayan personel ile tüm 
müdürlüklerin yöneticileri katıldı.
Özdemir’in sunumunun ardından
yapılan soru-cevap uygulaması ile
konu derinlemesine tartışıldı. 

Son olarak, “Performans
Değerlendirme ve Kariyer
Planlama Sistemleri”nin 

uygulanacağı Nisan ayı göz önüne
alınarak, özellikle son dönemde işe
giren personel için “Saat Ücretli
Personel Performans
Değerlendirme Sistemini” de içine
alan “İK Sistemleri Eğitimi” 
gerçekleştirildi.

40 personelin katıldığı eğitimde;
katılımcıların hem bilgilerini
tazelemesi, hem de uygulama 
öncesi bilgilenerek sistemin daha
verimli çalışması amaçlandı.
Eğitimde, sistemlerin uygulama
esasları ve dikkat edilmesi gereken
hususlar anlatıldı. Personelinin
sürekli bir eğitim ve gelişim içinde
olmasını sağlamayı amaçlayan 
bu tür seminer etkinlikleri yıl içinde
de devam edecek.

Soda Sanayii etkinlikleri
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Soda Sanayii, 20-22 Nisan 2009
tarihleri arasında on ikincisi

yapılan Mersin Üniversitesi
Kariyer Günleri’ne katıldı.

Mersin Üniversitesi İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi, İktisadi ve
İdari Bilimler Topluluğu
tarafından düzenlenen ve amacı
öğrencilerine iş dünyasını
tanıtmak, Mersin’de kurulu 
firmaların insan kaynakları ve 
istihdam politikaları hakkında
bilgi almalarını sağlamak olan
Kariyer Günlerinde, Soda
Sanayii’nin tanıtımı yapıldı.
Öğrencilere, şirket istihdam 
politikaları ve iş dünyasının 
onlardan beklentileri anlatıldı.
Açılan stantta Şişecam ve onun bir
parçası olan Soda Sanayii A.Ş.’nin
tanıtımı amacıyla broşürler
dağıtıldı. Görüşme yapılan 

öğrencilere Şişecam logolu kalemler
hediye edildi. Akılda kalıcılığı
artırmak amacıyla, her yıl olduğu
gibi bu yıl da öğrencilere ürünlerden
biri olan Rafine Sodyum
Bikarbonat (karbonat) verildi. 

Organizasyonun son günü,
Mersin Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Topluluğu’nun 
davetlisi olarak Soda Sanayii A.Ş.

İnsan Kaynakları Müdürü Ergün
Seven, “İnsan Kaynakları
Yönetiminin Çalışan Profiline
Göre Değişimi ve Kurumsal Şirket
Çalışanı Olma” konulu bir 
seminer verdi. Yoğun bir katılımın
olduğu seminerde, öğrencilere
insan kaynakları yönetiminin
bugünü ve gelecekte önem
kazanacak uygulamalar anlatıldı.

Mersin Üniversitesi Kariyer Günleri

Oxyvit Kimya’da
spor aktiviteleri

Oxyvit Kimya çalışanları yemek
aralarında kaynaşma ortamını 

artırmak ve streslerini azaltmak için
zaman buldukca spor faaliyetleri
yapmaktadır.

Fabrikada yapılan 2009 bahar
voleybol spor faaliyetleri, kardeş
kuruluşlarla yapılan müsabakalarla
devam etmektedir.

HABERLER



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

Konut içi Medline Acil Hizmeti



‹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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2008 2009 TOPLULUK

CAM EV EfiYASI DÜZCAM AMBALAJ K‹MYASALLAR

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

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

ENDÜSTR‹ ‹ L ‹fiK‹LER ‹



Okullar yaz tatiline girdi ve aileler
önceden hazırladıkları yaz prog-
ramlarını olanakları ölçüsünde

uygulamaya başladı. Bu arada boş zama-
nını spor yaparak, ilerisi için sağlık yatırı-
mı olarak değerlendirmek isteyenler de
olacak, tabii kârlı çıkacaklar. Kışın soğuk
ve nemli havasından sonra gelen sıcak
ve güneşli günler, ister-istemez ruhen ve
bedenen bir hareketlilik getirecek. Kalın
giysilerden incelere, kapalı ortamlardan
daha çok açık ortamlara çıkılacak. Yur-
dumuz 4 mevsimi yaşayan bir özelliğe
sahip, o nedenle her türlü spora uygun
iklim var. Açık hava sporları pek çok ve
çeşitli; su sporları, dağcılık ve yürüyüş,
top sporları, atıcılık, okçuluk, at sporları
bunlardan bazıları. Bu sporlardan bir kıs-
mı geniş parasal olanaklarla yapılabili-
yor. Benim sözünü edeceğim pek masraf
gerektirmeyen yüzme ve yürüyüş ola-
cak. Ancak bu defa sadece yüzmeden
söz edeceğim. 

Yaz ve tatil deyince ebeveynlerin,
ama öncelikle çocukların ilk aklına gelen
deniz kenarları oluyor haliyle. Deniz ve
yüzme eşleşmesine son yıllarda havuz
da katıldı. Önceleri pek sınırlı sayıda
olan havuzlara birçok yenileri eklenerek
yaygınlaştı. Hatta kapalı havuz olanakla-
rı da arttı. O nedenle özellikle Akdeniz
ve Ege sahillerimizde 4-5 ay gibi uzun
zamana yayılan tatil olanakları var. Ülke-
mizin 3 tarafı denizlerle çevrili, ama ne
yazık ki vatandaşlarımızın yarıdan fazla-
sı yüzme bilmiyor. Yüzme ile vücudu-
muzun hemen bütün kas grupları ritmik
olarak çalışır, böylece gelişir, güçlenir.
Yüzme sırasında suyun direncine karşı
gelmek için kalori harcanır, böylece fazla
yağlar erir. 1 saatlik yüzme ile ortalama
500 kalori harcanabilir. Suda vücut ağırlı-
ğının 10 kat hafiflediğini unutmamalı. Bu
nedenle suda yapılan hareketler yumu-
şaktır, sakatlar için de uygun bir spordur.
Özellikle ergenlik dönemindeki gençler-
de kas ve kemik gelişimini çok olumlu
etkiler. Stres atıcı ve rahatlatıcıdır. Ha-
vuzlarda 4-5 yaşlarından itibaren çocuk-
larımıza da yüzme dersleri önerilir. Yüz-
me ile kalbin 1 dakikada vücudumuza
pompaladığı kan miktarı artar. Su içinde

vücut yatay vaziyette durduğundan
kalp kanı daha rahat pompalar, ama
kalp odacıkları daha çok kan almak için
biraz genişler, böylece yüzücüler dakika-
da 35-40 litre kadar kanı pompalayabilir.
Aynı zamanda kalp kası da gelişir ve
güçlenir. Yüzme sporunu uygun şekilde
yapanlarda dinlenme sırasında gerekli
olan kanı pompalamak için kalp kası da-
kikada daha az sayıda kasılır. İstirahat
halinde bir kişi 1 dakikada ortalama 12-
16 kere solur, yüzme ile bu sayı dakikada
40-50 olur. Böylece solunum kasları da
düzenli çalışarak güçlenir. 

Yüzmenin yararlarını özetledikten
sonra dikkat edilmesi gereken bazı nok-
taları da belirtelim; Açık güneş altında
saat 11-15 arası güneşin zararlı ışınların-
dan korunmak için bu saatlerde gölgede
dinlenmek , spora başlamadan önce ya
da sonra yeterince sıvı ve enerji almak,
dolu mide ile spor yapmamak, güvenli
derinliklerde yüzmek genel kaideler ara-
sında. 

Güneş çarpması 
vakalarına dikkat!
Burada kısaca güneş çarpmasına de-

ğinmek isterim: Çok sıcak ve rutubetli
havalarda vücut ısısı 40 derecenin üzeri-
ne çıktığında beyindeki ısı ayarlama
merkezi bozulur ve vücut ısısı kontrol-
süz şekilde yükselebilir. Sıcak çarpması
belirtileri; halsizlik, baş ağrısı baş dönme-
si, bulantı ve kusma, nabzın hızlanması,
cilt kuru ve kırmızıdır, fakat bir süre son-
ra tansiyonu yükseltmek amacıyla cilt
kılcal damarları büzüldüğünden soluk
ve mavimsi bir renk alabilir, tansiyon
aniden düşebilir, algılama ve koordinas-
yon yeteneğinin azalması, görme netliği-
nin bozulması ve nihayet bilincin kay-
bolması. 

Bu durumda ne yapmalı? Hasta he-
men serin, gölge ve hava akımı olan bir
yere alınmalı, giysileri gevşetilmeli, vü-
cudu su ve vantilatörle soğutulmaya ça-
lışılmalı, -bu amaçla ıslatılmış havlu ve
bezler kullanılabilir- ama sık-sık değiştir-
meli, sararak bırakmamalı, solunumu
kontrol edilmeli, gerekirse suni solunum
yaptırmalı, hasta acilen en yakın sağlık

birimine yetiştirilmeli. 
Eğer yüzme için havuz seçilmişse,

suya girmeden önce duş almalı, bayanlar
ve uzun saçlı beyler bone takmayı unut-
mamalı, havuz suyunun temizliğinden
emin olmalı, açık yarası olanlar, idrar yo-
lu enfeksiyonlular, bazı jinekolojik şika-
yetleri olan bayanlar, sarılık şüpheliler
önce tedavi olmalı. Hipertansiyon, kalp-
damar hastalığı olanlar, epilepsi (=sara)
hastalığı olanlar önceden doktorlarına
danışmalı. Bu kişiler özellikle sıcak gü-
neş altında uzun süre kalmamalı, uzun
süre ve ağır sporlar yapmamalı. Deniz,
ya da havuzdan sonra duş almayı ihmal
etmemeli, iyice kurulanmalı.

Yüzme tamamen risksiz bir spor de-
ğil tabii ki. Su yutma ve boğulma bunlar-
dan en ağırıdır. Yutulan tuzlu su akciğer-
lerde bir köpük oluşturarak solunumu
engeller (tuzlu su aspirasyon sendromu).
Suya atladıktan sonra oluşan termal şok
kalbin durmasına neden olabilir, o ne-
denle vücut çok sıcakken aniden soğuk
suya atlamamalı, alıştırarak suya girmeli.
Havuz dezenfeksiyonunda kullanılan
klor suyun “pH” değerini yükseltir. Eğer
bu yükselme düzeltilmezse göz ve cilt
tahrişlerine neden olabilir. Ayrıca su yü-
zeyindeki klorun uzun süre yüzmelerde
akciğerlere solunması akciğerlere kötü
etki yapar. Özellikle astım hastaları fazla
etkilenebilir. Uzun süreli ve tekrarlayan
klorlu havuz suyu yüzmelerinin negatif
kozmetik etkileri de olabilir. Kahverengi
boyalı saçlar açık sarıya dönebilir, ayrıca
oransız klorlu su saçlara da zararlıdır.
Klor birkaç duş sonrası bile ciltte “anhid-
roz” formda kalabilir. Su, birçok bakteri,
parazit, mantar ve virüsler için uygun
üreme ortamı sağlar. Bu nedenle parmak
aralarında ve ciltte mantar enfeksiyonla-
rı, dış kulak ve orta kulak enfeksiyonları
görülebilir. Duş sonrası vücut, özellikle
ayak parmak araları ve cilt kıvrımları
havlu ile iyice kurulanmalı, nemli bıra-
kılmamalı. Bu sebeplerden havuzların te-
mizliği ve bakımı bilen kişilerce yapılma-
lı ve düzenli kontrol edilmeli.

Bütün okuyuculara neşeli ve sağlıklı
bir tatil dilerim. Hoşçakalın.

Þiþecam • Mayıs-Haziran 2009 • 27

Sa¤l›k Sohbetleri-2
Haz›rlayan:  Dr. A. Naim Keskin ‹ç Hastal›klar› Uzman›

SA⁄LIK




