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İstanbul’un ikinbin yıllık kültürel
belleğinin izlerinden oluşan 
bir sunum ile vurgulanan 

İstanbul’un ikibin yıllık ortak
yaşam enerjisi ve dünyaya yaptığı
ortakyaşam çağrısı, Paşabahçe
mağazalarının “İstanbul
Koleksiyonu”ndaki cam objelerde
şekillendi.

İstanbul’un ikibin yıllık tarihi
boyunca hep bir kültür merkezi
olduğu ve herkesi kendine çeken
enerjisi ile farklı kültürleri bir arada
tutarak bir “İstanbul kültürü”
yarattığı fikrinden doğan 32 par-
çalık koleksiyon; 12 Kasım 2009’da
Santralistanbul Enerji Müzesi’nde
cemiyet ve sanat dünyasından ünlü
isimlerin bir araya geldiği davette
tanıtıldı. 

Gecenin açılışı Türkiye Şişe ve
Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın konuş-
masıyla başladı. Prof. Dr. Kırman;
“Şişecam Grubu’nun sosyal sorum-
luluk uygulamaları kapsamında

hazırlanan 9. koleksiyonun tanıtı-
mına hoş geldiniz. 

Sizlerin de bildiği gibi, bugüne
kadar 8 koleksiyonumuzda, 
ülkemizi ve zaman zaman dünya
kültür mirasını paylaşmaya çalıştık.
Bugün paylaştığımız 9. koleksi-
yonumuzda ise bir şehre odak-
lanıyoruz. İstanbul şehrine. 
İstanbul, kelimelerle anlatılamayan,
şiirlere, romanlara konu olan
herkesin derin bir sevda ile
yaşadığı bir şehir. Binlerce yıla
yayılan bir tarihi her gün 
hissetmemize neden olan, bizden
önce yaşayanları anımsatan, 
içinde kaybolduğumuz bir dünya.

2010 yılının kültür başkent-
lerinden birisi olan, binlerce yıla
yayılan yüzlerce medeniyeti
bağrında barındıran ve bizlerin de
onlarla birlikte yaşamamıza imkân
veren böyle bir şehri, yine
yüzyıllardır insanlığa hizmet eden
cam ile ifade etmek niyetiyle yola
çıktık. Bu koleksiyon ile her geçen
gün daha öncesi olduğunu

öğrendiğimiz binlerce yıllık tarihin
günümüze taşınmasına aracılık
eden İstanbul şehrini camın
saflığında sizlere aktarmak 
istedik.

Yakından izlediğiniz gibi, 2010
yılında 75. yılını kutlayacak olan bir
dünya şirketi olarak Cumhuriyet
tarihinin yükselen yıldızlarından
birisi olan ve Cumhuriyetimizin
kurucusu ulu önder Atatürk
tarafından temelleri atılan 
grubumuz her anlamda ülkemiz ve
dünya insanlarının refahı için
çalışmaya devam etmektedir. Bu
çalışmanın önemli bir parçası da
sosyal sorumluluğumuzun 
gereklerini yerine getirmek, 
bizi Şişecam yapan insanımıza 
olan minnetimizi bu yolla ifade
etmektir.

Bundan sonrasında da faaliyette
bulunduğumuz bütün coğrafya-
larda, yüzümüzü güneşe
döndüğümüzde, gölgelerin hep
arkada kalacağı bilinci ile ülkemizi
daha yukarılara taşımak konusun-
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2010 ‹stanbul Koleksiyonu
“‹kibin y›ll›k ortakyaflam ça¤r›s›”

1997 yılından 
beri sanatsal 
objelerden oluşan
özel koleksiyonlar
sunan Paşabahçe, 
İstanbul için de
bir koleksiyon
hazırladı.



daki üstlendiğimiz görev, bize yük-
lenen misyonun en önemli parçası
olacaktır.

Bu koleksiyonun hazırlan-
masında emeği geçen arkadaşları-
ma huzurlarınızda teşekkürlerimi
sunuyor, Şişecam olarak bizlerden
esirgemediğiniz sürekli desteğiniz
ve bu güzel heyecanı bizlerle
paylaşma nezaketiniz için 
minnetlerimizi ifade ediyoruz.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

Paşabahçe mağazalarının “Tarih-
Kültür-Cam Koleksiyonları” kap-
samında bugüne kadar;

• Osmanlı Koleksiyonu
• Camda Mavi Beyaz
• Mineli Camlar Koleksiyonu
• Camda Sanatlı Yazı 

Koleksiyonu
• Mozaik Koleksiyonu
• Anadolu Medeniyetleri 

Koleksiyonu
• “7” Koleksiyonu
• Aşure
olmak üzere 8 koleksiyonda 

273 kültür ürünü geliştirildi. 
İstanbul Koleksiyonu ile koleksiyon
sayısı 9’a, toplam eser sayısı 305’e
ulaştı. 

Tarih-Kültür-Cam koleksiyon-
ları, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları
A.Ş.’nin sosyal sorumluluk 
kapsamında üstlenmiş olduğu bir
kültürel misyondan kaynaklanıyor.
Bu misyon, Anadolu coğrafyasın-
daki kültürel mirasın çeşitliliğini ve
derinliğini ortaya koyacak temalar
ve eserler ile bir taraftan kültürel
hediye gereksinmesini karşılarken
diğer taraftan da “geleceğin kültür
mirası”nı oluşturma öngörüsünü
içeriyor.

Paşabahçe’nin 32 parçadan
oluşan ve sınırlı sayıda üretilen
İstanbul Koleksiyonu aralık 
ayından itibaren Paşabahçe
mağazalarında müşterilerin 
beğenilerine sunuldu.
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İstanbul Koleksiyonu’ndan 
Hamam Mumluk 

İstanbul’un ortak yaşam kültürünün
simgesel yapılarından olan hamamlar,
farklı din ve kültürden oluşan İstanbul
halkının, bir araya geldiği ve sosyal
hayatın paylaşıldığı mekanlardır.
Hamam kültürü, Bizans’tan günümüze,
halkın düğün, adak, kırk gün, sünnet,
kız beğenme gibi birçok geleneğinde
ritüellerin bir parçası olmuştur.

İstanbul Koleksiyonu’ndaki Hamam
Mumluk, İstanbul’un hamamlarından
esinlenilerek tasarlanmıştır ve üzerinde
Topkapı Sarayı Harem Dairesi içinde,
1585’te Sultan III.Murat tarafından
yaptırılan Hünkar Hamamı’nın altın

yaldızlı bronz parmaklık motifleri stilize edilerek kullanılmıştır.
Hamam Mumluk, el imalatı amber renkli camdan altıgen formunda üretilmiştir

ve  üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile dekorlanmıştır. Mumluk üzerinde
kullanılan parmaklıklar el işçiliği ile bronzdan üretilmiştir.

Temenni Kandil
İstanbul’da çeşitli

zamanlarda ve çeşitli 
yerlerde yapılan arkeolojik
kazılarda “özellikli kandiller”
bulunmuştur.

Bizans döneminde
Tanrı’nın ışığı olarak kabul
edilmiş, mabetlere adak

olarak sunulmuş ve kutsal objeler olarak nitelik kazanmış kandillerde, hayat ağacı ve
geometrik motiflere sıklıkla rastlanır. Bunlardan bazılarının üst kısımlarında 
temenniler yazılıdır.

İstanbul Koleksiyonu’ndaki Temenni Kandil, Bizans kandillerinden esinlenilerek
tasarlanmıştır. 

Temenni Kandil, el imalatı mor camdan üretilmiş, eser üzerindeki rölyef 
desenlerin tümü el işçiliği ile 24 ayar altın yaldız kullanılarak dekorlanmıştır.

Vitraylı Abajur 
İstanbul’un simgeleşmiş yapılarından Topkapı

Sarayı, mimarlık tarihine getirdiği yenilikler ve
içindeki yapıtların yanı sıra, büyük bir imparator-
luğun yönetim biçimini ve dönem boyunca 
geçirdiği evreleri yansıtan değerlerle dolu olması
açısından da İstanbul için bir simge yapı niteliği
kazanmıştır. 

Topkapı Sarayı 1460 yılında yaptırılmıştır. 
19. yüzyılın devlet protokolü ve merasimleri için
saray yetersiz kalınca 1850’lilerin başında yönetim
Dolmabahçe Sarayı’na taşınmış, Topkapı Sarayı ise
saltanat hazinesi ve mukaddes emanetlerin
muhafazası için kullanılmıştır. Osmanlı monarşisi
1922’de kaldırıldıktan sonra Topkapı Sarayı 1924
yılından itibaren müze olmuştur. 

İstanbul Koleksiyonu’ndaki Vitraylı Abajur, Topkapı Sarayı, Fatih Köşkü’nün
vitray desenlerinden esinlenilerek tasarlanmıştır. 

Vitraylı Abajur, el imalatı camdan üretilmiş, eser üzerindeki rölyef desenlerin
tümü el işçiliği ile tek tek boyanarak dekorlanmıştır.
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Sırçalı Saray Aynası
İstanbul’un simgeleşmiş yapılarından saraylar ve saraylarda

kullanılan eşyalar güç, ihtişam ve zenginlik göstergeleri olarak
dikkatle izlenmiştir. Bunların arasında özellikle aynalar; zümrüt,
yakut, elmas ve firuze gibi değerli taşlarla süslenerek sarayın
ihtişamına ve zenginliğine yakışacak şekilde yapılmışlardır.

İstanbul Koleksiyonu’ndaki Sırçalı Saray Aynası, Topkapı
Sarayı Müzesi’nde sergilenen ve 16.yy sonu 17.yy başına tarihlenen
Murassa Ayna’dan esinlenerek tasarlanmıştır. 

Murassa Ayna üzerindeki orjinal süslemeler, Sırçalı Saray
Aynası’nın rölyeflerinde stilize edilerek kullanılmıştır. Sırçalı Saray
Aynası el işçiliği ile 24 ayar altın yaldız ve renkli cam boncuklar
kullanılarak dekorlanmıştır. 

Çinili Lokumluk 
İstanbul’un simge

lezzetlerinden biri
lokumdur. 15. yy.’dan
itibaren bal ve
pekmezle üretilen
geleneksel Türk
Lokumu, 17. yüzyılda
Osmanlı İmparator-
luğu içinde
yaygınlaşmış, 
üretimde nişasta ve
rafine şekerin
kullanılmaya
başlamasıyla da
bugünkü terkibine
ulaşmıştır. 

18. yüzyılda
seyyahlar vasıtasıyla
Avrupa’ya yayılan
lokum, bugün “Türk
Lokumu” adı ile en
bilinen Türk tatlısı ve

İstanbul’un simge lezzetlerinden biri olmuştur.
İstanbul Koleksiyonu’ndaki Çinili Lokumluk formunu,

Osmanlı İmparatorluğu döneminde saray mutfağında kullanılan
geleneksel lokumluklardan almıştır. Rüstem Paşa Camii’nin çini
motifleri Çinili Lokumluk üzerinde stilize edilerek kullanılmıştır.

Çinili Lokumluk, el imalatı beyaz opal camdan üretilmiş, eser
üzerindeki rölyef desenler el işçiliği ile dekorlanmıştır

Akikli Sütun Vazo 
İstanbul’da çeşitli

zamanlarda ve çeşitli 
yerlerde yapılan 
arkeolojik kazılarda
“özellikli sütunlar”
bulunmuştur.

Bunlardan Saraçhane
bölgesinde bulunan,
6.yy’a tarihlenen ve
Arkeoloji Müzesi’nde
sergilenen bir mermer
sütun parçası, üzerindeki
akik taşı 
kakmaları ile dikkati 
çekmektedir. Akik 
kakmalı mermer sütun
parçasının Ayasofya’dan
sonra en büyük bazi-
likalardan biri olan
“Ayios Polyeuktos
Kilisesi“ne ait olduğu
sanılmaktadır.

İstanbul
Koleksiyonu’ndaki Akikli
Sütun Vazo, akik kakmalı
sütun parçası üzerindeki süslemelerden esinlenilerek tasarlanmış
ve el imalatı mor cam üzerindeki el işi rölyefler akik taşları ile
dekorlanmıştır.

Kubbe Mumluk
İstanbul’un

simge mabet-
lerinden biri olan
Aya Sofya, M.S.
532- 537 yılları
arasında Bizans
İmparatoru
Justinianus
tarafından inşa
ettirilmiş bazilika
planlı bir  kate-
draldir. İç dekoru-
nun görkemi,
kubbesinin büyük-
lüğü ve yüksekliği
sebebi ile, İstan-
bul’un kentsel
uygarlık eserlerinin
en görkemlisidir.
“Sofya” sözcüğü

eski Yunanca’da “bilgelik” anlamındaki sophos kelimesinden gelir,
“Aya Sofya” adı “kutsal bilgelik” ya da "ilahî bilgelik” anlamına
gelmektedir.

Ayasofya’nın doğu yönünde yer alan ve  kubbeyi üçe bölen
kemer nişleri ve kemer alınlığı ile kemeri taşıyan sütunlar
üzerindeki motifler, İstanbul Koleksiyonu’ndaki Kubbe Mumluk
üzerinde stilize edilerek kullanılmıştır.

Kubbe Mumluk, el imalatı mor renkli camdan üretilmiş, eser
üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile 24 ayar altın yaldız
kullanılarak dekorlanmıştır.



Türkiye'nin ekonomi dergileri
arasında yer alan Capital
Dergisi’nin bu yıl 12'nci kez

düzenlediği "Türkiye'nin En Büyük
500 Özel Şirketi" araştırmasında
ödüller Borusan Telekom'un ana
sponsorluğunu, Oatar Airways’in ise
co-sponsorluğu üstlendiği özel bir
törenle sahiplerine verildi. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat
Ergün ile iş dünyasının önemli
isimlerinin katıldığı ve 24 Kasım
2009’da Ritz Carlton Oteli’nde
yapılan törende toplam 8 katego-
ride performanslarıyla öne çıkıp
önemli başarı kaydeden toplam 
24 şirket ödül aldı. Cirosu en 
yüksek şirket TÜPRAŞ olarak 
belirlenirken Türk Sanayici ve
İşadamları Derneği (TÜSİAD) eski
başkanlarından ve Şişecam’ın eski
Genel Müdürü Şahap Kocatopçu'ya
da "Ömür Boyu Başarı Ödülü" 
verildi. 

En çok istihdam sağlayan

şirketler kategorisinde Türk
Telekom ilk sırayı alırken, Şişecam,
17.983 kişiye istihdam sağlaması
nedeniyle Enka İnşaat’ın ardından
3. oldu. 

Şişecam adına ödülü İnsan
Kaynakları Genel Müdür
Yardımcısı Ali Nafiz Konuk “Ömür
Boyu Başarı Ödülü” sahibi Şahap
Kocatopçu’nun elinden aldı. 
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Cirosu en büyük üç şirket (milyon TL) 
• Tüpraş 30.404
• Petrol ofisi 17.202
• Shell & Turcas 10.872

Cirosunu en çok artıran üç şirket (yüzde) 
• Albayrak Turizm 204,6 
• Troy Kıymetli Maden Ticareti 192,1 
• Erciyas Çelik Boru 153,4 

En çok istihdam sağlayanlar (kişi)
• Türk Telekom 34.700 
• Enka İnşaat 23.892 
• Şişecam 17.983 

İstihdamı en çok artıranlar (yüzde) 
• Oltan Fındık 804,8 
• TAV Tepe Akfen 579,9 
• Assan Alüminyum* 242,4 

En çok kâr eden üç şirket (milyon TL) 
• Turkcell 2.895
• Türk Telekom 2.136
• Türk Hava Yolları 1.305

Kârını en çok artıran şirketler (yüzde)
• Vilmeks İç ve Dış Tic. 2507,2 
• Etsun Entegre Tarım Ürünleri 1656,2 
• Aksa Akrilik 1609,2 

En çok ihracat yapan üç şirket (milyon $)
• Tüpraş 4.484
• Ford Otosan 3.737
• Oyak Renault 3.269

İhracatını en çok artıranlar (yüzde) 
• Nobel İlaç 99298,0 
• Shell&Turcas Petrol 5687,3 
• Çimko Çimento 3291,3

Capital'in seçtiği en büyük şirketler

fiiflecam’a bir ödül daha



Derleyen: Özgür DEMREN
Eğitim Uzmanı, 
T.Ş.C.F.A.Ş. Eğitim Müdürlüğü

18. Kalite Kongresi 16-18
Kasım 2009 tarihlerinde her
yıl olduğu gibi bu yıl da

KalDer’in organizasyonu ile
gerçekleştirildi. Kongrenin ana
teması  “Sürdürülebilir topluma
dönüşüm ve yeni iş yapma 
biçimleri”ydi. Yurtiçinden ve
yurtdışından çeşitli akademisyen-
ler, üst düzey yöneticiler ve
uzmanlar ana temayı çeşitli
açılardan ele alan konuşmalarla
katıldılar. 

Kongrenin ilk günü çalıştay-
lara, son iki günü ise genel ve
paralel oturumlara ayrıldı.

Kongrenin ana teması olarak
“sürdürülebilirlik” konusunun
seçilmesi, içinde bulunduğumuz
küresel sorunlara ivedilikle,
işbirliği içinde küresel çözümler
bulma çabası göstermenin artık
kaçınılmaz bir zorunluluk

olduğunu vurgulamaktadır.
Kongrede yapılan konuşma-

ları özetlemeden önce “sürdürü-
lebilirlik” kavramını açıklayalım:

Bugün dünyanın içinde
bulunduğu koşullar ele alındı-
ğında;  giderek kirlenen, doğal
kaynakların hızla tüketildiği,
küresel ısınma ve iklim değişik-
leri ile karşı karşıya; artan nüfus
artışı ile birlikte yoksulluğun ve
eşitsizliğin giderek arttığı, küresel
ekonomik krizle ekonomik 
dengelerin alt üst olduğu,
toplumsal sorunların tırmandığı
bir dünyada yaşadığımız gerçeği
ile karşı karşıyayız. Tüm bu
sorunlar küresel olarak ele
alınması gereken köklü bir
anlayış değişikliğini zorunlu hale
getirmiştir.

“Sürdürülebilirlik” ise bütün
bu sorunları tüm insanlık için
çözme amacını içinde taşır.
“Sürdürülebilir gelişme” kavramı
ilk kez 1972’de Birleşmiş Milletler
İnsan Çevresi Konferansı’nda

kabul edilen bildirgenin ilk mad-
desinde yer almıştır: “İnsan,
onurlu ve iyi yaşam sürmeye
olanak veren nitelikli bir çevrede,
özgürlük, eşitlik ve yeterli yaşam
koşulları temel hakkına sahiptir.”

Aynı kavram, 1987 yılında
Dünya Çevre ve Kalkınma
Komisyonu’nun raporunda
dünya kaynaklarının hakkaniyetli
kullanımına ilişkin ilkelerin yer
aldığı  “Ortak Geleceğimiz”
başlıklı raporda yer almıştır.
Bruntland raporu da denilen bu
raporda giderek ağırlaşan çevre-
sel sorunlar karşısında çözümün
çevresel gelişme ile ekonomik
kalkınma arasında yaşamsal
köprü kurmanın sürdürülebilir
olması ile mümkün olacağı
açıklanmıştır. Bu raporda
sürdürülebilirlik; “bugünün
gereksinim ve beklentilerini
karşılama olanaklarından ödün
vermeksizin karşılamaktır” olarak
tanımlanmıştır.

1992 yılında Stockholm Kon-
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Sürdürülebilir topluma dönüflüm 
ve yeni ifl yapma biçimleri



feransı’nda sürdürülebilirlik
kavramının hayata geçirilmesi
için uluslararası işbirliği içinde
özellikle gelişmekte olan ülkelerin
sürdürülebilir gelişiminin
hızlandırılması için yapılması
gerekenler üzerinde durulmuştur.

Sürdürülebilir gelişme
kavramı, herkesin yaşam
kalitesinin iyileştirilmesi ve
güvenli bir geleceğinin olması ile
ilgili bir kavram olması nedeniyle
toplam kalite yönetiminin insan
odaklı yapısı ile yakından ilgilidir
ve gerçekleşebilmesi için yine
TKY felsefesinin katılımcılık
ilkesinde olduğu gibi küresel
boyutta katılım ve işbirliğini
gerektirir. Bu kavram bu yılki
Kalite Kongresi’nin ana teması
olarak çalıştaylarda ve kongrede
yapılan konuşmalarda çeşitli
boyutları ile tartışılmıştır.

16 Kasım 2009 tarihinde kong-
re kapsamında yapılan çalıştay-
lardan birinin konuğu olarak
dünyaca ünlü MIT Sloan School
of Management’ta 'Öğrenen
Örgütler Topluluğu' başkanlığını
ve yine aynı okuldaki 'Sistem
Dinamikleri Topluluğu'nda öğre-
tim üyeliği yapan  Peter Senge
video konferansla katılmıştır.

Peter Senge meyvenin,
sebzenin pek yetişmediği bir
yerde her hafta markete
gittiğinde 1.5-2 dolara nefis bir
kavun alabilmenin tüketici için
ucuza taze meyve yemek
anlamına geldiğini ama
gelişmekte olan ülkelerde
yaşayan çiftçiler için bunun bir
facia olduğu örneğini vererek
konuşmasına başlamıştır.

Peter Senge, dünyada zengin-
fakir ayrımının giderek arttığını
ve senede 350 $ ile yaşayanlar
olduğunu ve sosyal dengelerin
bozulduğunu vurgulayarak
sürdürülebilirliği gezegenin
geleceği için kaçınılmaz çözüm
olarak ortaya koymuştur.
Yaşadığımız küresel sorunların
tüm taraflarının çabası ile ele
alınması gerektiğini ‘sistem
düşüncesi’nin bir parçası olarak
vurgulamıştır.

Senge; konuşmasında bir
kısım dünya devi şirketlerin ticari
sürdürebilirliklerini toplumsal ve
çevresel sürdürülebilirliğe bağlı
olduğu gerçeğini kavradıklarını
aşağıdaki örneklerle açıklamıştır: 

Unilever, küresel ısınmanın
getireceği krize hazırlıksız
yakalanmamak için 1999 yılında
çalışmalara başlamıştır.
Endonezya’da,  bir kısmı kadrolu,
bir kısmı sözleşmeli olmak üzere
5 bin personeli vardır. Ama çiftçi-
ler, küçük esnaf vb. işin içine
katıldığında bu rakam 300 bin
kişiye kadar çıkmaktadır.
Unilever, çevre sorunlarına sahip
çıkan Oxfam adlı bir sivil toplum
kuruluşuyla işbirliğine gider. Pek
çok yerel uzmanı, yerel yöneti-
ciyi, üniversiteleri, devlet kuru-
luşlarını, iş dünyasını işin içine
katan bir sistem kurar.

Benzer bir iş modelini Guata-
mela’da Wal Mart uygular. Wal

Mart’ın tedarikçilerle ilişkileri
uzun yıllar boyunca “bana iyisini
ve ucuzunu getirin de nasıl
getirirseniz getirin” şeklinde
olmuş. Sonradan iş yapma biçimi
çok farklı olan, işin bütün süreç-
lerine hakim bir başka perakende
zinciri Carcho’yu satın almış ve
bu yeni iş kültürüyle tanışmış ve
Wal Mart yöneticilerinin iş yapış
biçimleri değişmiştir.

Carcho, sivil toplum kuruluş-
ları, tarım kooperatifi ve toptancı
bir araya gelerek denetim yap-
maktadırlar. Toplumsal çevre
denetimi, tarım alanındaki zorun-
luluklar gibi konularında değerler
zinciri oluşturarak Guatemala’da-
ki yoksul çiftçilere yaratıcı çö-
zümler bulmada, sağlık ve eğitim
konularında destek vermişlerdir.
Senge bu örneği: Kentten göçü
engelleyen sıradışı bir inovasyon
örneği olarak nitelemiştir.

Senge sürdürülebilirliğin tüm
kurumlar, toplumlar için gerekli
olduğunu vurgulayarak temel
öğrenme yeteneklerini ‘inovas-
yonun’ üç bacağı olarak
açıklamıştır:

1) Yeni işler yaratmak
2) Sınırlar ötesi işbirliği 

yapmak
3) Sistemi görebilmek
Senge sürdürülebilirlikte iş

dünyası, sivil toplum kuruluşları,
devlet (kamu sektörü)  üçünün de
önemli rol oynadığını, ancak iş
dünyasının liderliği olmadan
sürdürülebilir toplumlar olmaya-
cağını vurgulamıştır.

Dünyada bugün yiyecek, su,
enerji, iklim değişimi, atıklar ve
ekonomik farklılıklar sosyal ve
politik eşitsizlik ve dengesizlik
gerçeği dile getirerek bundan 10
yıl önce küresel ısınma bireylerin
ve firmaların sorun olarak nite-
lendirmediği konular olduğunu
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bugün ise, bu konunun herkesin
önceliği haline geldiğini
söylemiştir. Ancak Senge hâlâ
başlangıcın başlangıcında
olduğumuzu düşünmektedir. Çin
ve ABD’nin aynı noktaya gelerek
harekete geçmesinin zaman
alacağı için sürdürülebilir
topluma dönüşebilmek için 500
yıl gerektiğini vurgulamıştır.

Kongrenin diğer iki önemli
konuşmacılarından biri Finlan-
diya eski başbakanı, ülkesinde 
4,5 yıl Inovasyon Fonu’nun baş-
kanlığını yapan ve halen Nokia
Kurumsal İlişkilerden Sorumlu
Başkanı Esko Tapani Aho idi. 

Aho, küresel krizlerde devlet-
lerin müdahalelerini “ağrı kesi-
ci”ye benzetmiş ve bunlarının
krizden çıkartmaya yetmediğini
yalnızca ağrıyı azalttığını ama
çözüm olmadığını söylemiştir.
Küresel büyüme için gerçek itici
güçlere ihtiyaç olduğunu vurgu-
lamıştır:

Tapani Aho, küresel ortamda
büyüme yaratabilmek için 5 nok-
taya dikkat etmek gerektiğini
belirterek şöyle sıralamıştır: 

1) Devrimsel teknoloji
2) Doğru zamanlama
3) Yeni yetenekler
4) Risk alma kapasitesi ve 

girişimcilik

5) Doğru ekosistemlere 
sahip olmak.

“Gelecekte büyüme fırsatları
nerede” sorusuna yanıt olarak
Aho, dünyayı kurtarabilecek üç
itici güç olduğunu söylemiştir: 

1) Üretkenlik
2) Büyüme
3) Çok çalışmak 
1950’li yıllarda yaşanan nük-

leer savaş korkusunun global
topluluğun ortak çabasıyla kont-
rol altına alındığını ve bugün de
karbon silahsızlanmasının ihtiyaç
olduğunu söyleyerek ortak
çabanın önemini dile getirmiştir.
Tapani Aho, iklim değişikliğinin
dünya için taşıdığı riskin yüksek-
liğine dikkat çekerek önlem
almak için para harcamak gerek-
tiğini savunmuştur.

Kongre bölümünün diğer
önemli konuğu da ABD’nin
Kaliforniya eyaletinde yaşayan,
SoloPower şirketinin kurucu
ortağı elektronik mühendisi Dr.
Bülent Başol’du. Başol, güneş pili
konusunda yaptığı buluşlar ve
geliştirdiği teknolojilerle pek çok
başarıya imza atan önemli bir
bilim adamı.

Güneşten elde edilen elektrik-
le fosil kaynakların kullanımı ile
elde edilen elektriğin aynı
maliyete getirilmesinin hedefinin

önemine değinen Başol,  ince film
güneş pillerini tarihçesi ve bugün
içinde bulunduğu durumu
tanıtarak, güneş pillerinin
önümüzdeki yüzyılın en önemli
teknolojilerinden biri olacağını
söylemiştir. Başol, güneşin
demokratik, sosyal adalet duygu-
ları gelişmiş, “Beni kullanın, he-
piniz için eşit dağıldım” diyen bir
kaynak olduğunu vurgulamıştır.
Türkiye’nin İspanya’dan sonra en
zengin güneş kaynağına sahip
olmasına karşın, güneşe yatırım
yapmadığını, önümüzdeki beş
yılda bu konuya yatırım yapılma-
ması durumunda treni
kaçıracağını söyleyerek uyarıda
bulunmuştur.

Kongrenin paralel oturum-
larının konuşmacıları da
sunuşlarında “sürdürülebilirliği”
ekonomik ve çevresel yönleriyle
ele almışlar ve devlet, şirketler,
sivil toplum kuruluşları, üniver-
sitelerin yaşanabilir bir dünya
için birlikte çalışma, işbirliği
yapma zorunluluğunu vurgu-
lamışlardır.

7- 18 Aralık 2009 tarihlerinde
Kopenhag'da gerçekleştirilen
COP 15 İklim Zirvesi'nde, sera
gazı emisyonlarının azaltım oran-
ları, az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler için yapılacak iklim
yardımı, ormanlar sorunu, taah-
hütlerin takip edilmesi, pazar
mekanizmaları, yasal çerçeve
konularında başlangıçta umut
edilen düzeyde bir anlaşma
sağlanamadı.

Zirvede istenilen düzeyde
anlaşma olamaması ise özellikle
gelişmiş ülkelerin bilim
adamlarının uyarılarını dikkate
almadıklarını ve “sürdürülebilir-
liği” henüz bir vizyon olarak 
benimsemediklerini düşündür-
mektedir...
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Tüketicinin tercihlerinden
yola çıkılarak, AVM’lerdeki
marka çeşitliliğini artırmak,

başarılı örnekleri ön plana çıkarmak
amacıyla yapılan çalışmada 
dekorasyon-mobilya alanında 
belirlenen isim Paşabahçe oldu.

Araştırma, 5 Eylül-2 Kasım
2009 tarihleri arasında, İstanbul,
Ankara, İzmir, Antalya, Adana,
Bursa, Trabzon, Gaziantep,
Diyarbakır, Denizli ve Konya’dan
oluşan 11 ilde kantitatif araştırma
tekniklerinden CATI (Bilgisayar
Destekli Telefon Anketi)
kullanılarak, 18-55 yaşları
arasında AVM ziyaretçisi bin 275
kişi ile görüşülerek yapıldı. 

Araştırma kapsamında
markaların tüketici algısındaki
değerinin ölçülmesi amacıyla GfK
BPI® - Brand Potential Index 
analizi yapıldı. GfK BPI® ile
marka cazibesinin üç önemli
boyutu; bir markanın tüketicinin
zihninde oluşturduğu rasyonel

değerler, duygusal değerler ve
marka ile ilgili gelecekteki davra-
nış eğilimi ölçüldü. Bu üç önemli
boyutu ölçmek üzere, tanınan ve
sık gidilen her markaya toplam 
11 ifadenin uygunluğu beşli bir
skala üzerinde soruldu. Markala-
rın algıdaki değeri belirlendikten
sonra, bu analize “bir markanın
bulunduğu AVM’nin tercihini 
etkileme düzeyi” değişkeni dahil
edilerek ‘Kadın Tekstil’, ‘Erkek
Tekstil’, ‘Çocuk’, ‘Ayakkabı-
Çanta’, ‘Kişisel Bakım-Kozmetik’,

‘Restoran-Kafe’, ‘Dekorasyon-
Mobilya’, ‘Elektronik (üretici 
perakende)’, ‘Elektronik-
(perakende) kategorileri olmak
üzere toplam 10 kategoride en
beğenilen ve en tercih edilen 
perakende markaları seçildi.  

AYD’nin perakende markaları
arasında, tüketicilere sorularak
belirlenen markalar arasında
Dekorasyon-Mobilya katego-
risinde Paşabahçe markası en
beğenilen ve en tercih edilen
marka seçildi. 

AVM’lerin en be¤enilen ve 
tercih edilen markas› “Paflabahçe”
Alışveriş Merkezi
Yatırımcıları
Derneği’nin (AYD),
GfK Türkiye işbirliğiyle
gerçekleştirdiği
“AVM'lerde En
Beğenilen ve Tercih
Edilen Perakende
Markaları” araştırması
sonuçlandı. 

Kategoriler En beğenilen perakende markalar
• Kadın Tekstil Zara
• Erkek Tekstil Sarar
• Çocuk LCW
• Ayakkabı-Çanta Nine West
• Kişisel Bakım-Kozmetik Tekin Acar
• Restoran Köfteci Ramiz
• Kafe Mado
• Dekorasyon- Mobilya PAŞABAHÇE
• Elektronik (Üretici Perakende) Sony
• Elektronik (Perakende) Teknosa



Bu özel günde Soda ve Krom-
san çalışanları ile emeklileri,
aileleriyle birlikte fabrika

içerisinde bir araya geldi ve 25.
yıldönümünü bir piknik havasında
kutladı. Kutlamaya grup yönetici-

leri, şirket yönetimi, Soda ve
Kromsan personeli ile emekli olan
personel katıldı.

Yapılan konuşmalarda gelinen
noktanın gurur verici bir yer
olmasının Kromsanlılar için 
yeterli olmadığı, daima ilerleme
ve gelişmenin kaçınılmazlığı 
vurgulandı. Kromsan yöneticileri
kuruluşun bunu başaracak
kadroya sahip olduğunu ve
kendilerine güvendiklerini ifade
ettiler. Kromsan fabrikasının
kuruluşundan bugüne gelişini
gösteren slayt gösterisi, davetliler
tarafından ilgiyle izlendi. Emekli
sağlık memuru Salih İlgar’ın
anıları herkesi kahkahaya
boğarken, uzun süreden beri
görüşmeyen eski dostlar bir 
araya gelmenin mutluluğunu
yaşadılar.

Kromsan fabrikasının 
bugünlere gelmesinde ve dünya
şirketleri arasında yer almasını
sağlayan ve emeği geçen herkesi
kutlarız.

HABERLER

Soda Sanayii A.Ş. Kromsan fabrikası, kuruluşunun
25. yıldönümünü yaşıyor. Bir dönüm noktası olan
kuruluşun 25. yıl dönümü, 14 Haziran 2009 günü
özel bir etkinlikle kutlandı.
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• Çukurova Grubu ile Rusya’nın
Neftchimpromexport firması ile 4
Kasım 1978 tarihinde lisans ve kredi
sözleşmesi imzalandı,

• 19 Ocak 1979 tarihinde Ticaret Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Teşvik
Belgesi alındı,

• 17 Aralık 1979 tarihinde Çukurova
Grubu tarafından Çukromsan
Çukurova Krom Bileşikleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş. olarak kuruluş çalışmaları
tamamlandı,

• Yönetim kurulu ilk toplantısında
Türkiye’de Krom Kimyasalları 
üretiminin fikir babası olan Ömer
Kaymakçalan’ı proje
koordinatörlüğüne getirdi,

• Fabrikanın 1980 yılında Mersin
Kazanlı beldesinde kurulmasına karar
verildi,

• 1981 yılında arsa alım işlemleri
tamamlandı,

• 14 Haziran 1981 tarihinde üretim
tesislerinin temeli atıldı,

• 1982 yılı sonuna kadar şirketin
altyapı, idari binalar, ambarlar,
yemekhane ve mekanik atölye 
inşaatları tamamlandı,

• 28 Nisan 1982 tarihinde Çukurova
Grubu, şirket hissedarlığından çekildi
ve Şirket yönetimi İş Bankası ve T.
Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ye

geçerek Kromsan Krom Bileşikleri
Sanayi Ticaret A.Ş. unvanını aldı,

• Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Soda
Sanayii A.Ş. Kurucu Genel Müdürü
T.S.C.F.A.Ş. III.Grup Koordinatörü
Kemal Doğan Sungun atandı,

• Fabrika üretim tesislerinin yapım işi
GAMA A.Ş.’ye ihale edildi, montaj
çalışmalarına Kasım 1982 tarihinde
başlandı,

• 18 Ağustos 1983 tarihinde üretime
başlayan Kromsan’ın resmi açılışı 
19 Ekim 1984 tarihinde, merhum
Başbakan Turgut Özal tarafından
yapıldı,

• 31 Ekim 1986 tarihinde Soda Sanayii

A.Ş. ile birleşme kararı alındı ve Soda
Sanayii A.Ş. Kromsan Krom
Bileşikleri Fabrikası adını aldı,

• 18 ay gibi kısa bir sürede montaj 
ve devreye alma çalışmaları tamam-
landı.

Günümüzde Kromsan; yönetimi,
bilgi ve becerisi yüksek insan kaynağı,
yapılan teknolojik yatırımlar ve atılımcı
yapısıyla üretim alanında yaşadığı
artışın yanı sıra, çevreyle barışık, çağdaş
yönetim sistemlerinin uygulandığı, 
bölgesinde ve dünyada söz sahibi,
geleceğe güvenle bakan bir şirket 
konumundadır.
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Kromsan fabrikas›n›n kilometre tafllar›

• Kuruluştaki kapasite Sodyum Bikromat 22.000 ton/yıl
BCS 5.500 ton/yıl
Sodyum Sülfür 8.500 ton/yıl

1998 Kromik Asit 6.000 ton/yıl
2008 Sodyum Sülfat 55.000 ton/yıl

• Kromsan tevsi çalışmaları 1983 Atık Su Arıtma Tesisi 
1997 Kromik Asit Tesisi
2003 Son Teknoloji Yeni Atık Su Arıtma Tesisi
2007 BCS Tevsiatı
2008 Sodyum Sülfat Tesisi

• Bugün Sodyum Bikromat 70.000 ton /yıl
BCS 100.000 ton /yıl
Kromik Asit 16.000 ton/yıl
Sodyum Sülfat 55.000 ton/yıl
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HABERLER

Satışların ve dolayısıyla üretim
kapasitelerinin düştüğü kriz
ortamında, satışları artırmak

için Avrupa’da rekabet gücü
zayıflayan rakiplerden pay almak
ve bugüne kadar bulunmadığı
pazarlara girmek amacıyla PE, gıda
kabı üretimi konusunda Kraft 
firmasıyla ortak çalışma başladı.
2009 Mart ayında başlatılan proje
çalışmasında, yapılan 450 bin
USD’lik yatırımla soğutma sonun-
da oluşturulan sarı bölge, temiz
oda, otomatik inspection makinesi,
otomatik paketleme robotu ve
temiz oda çıkışında bulunan 
thermo-shrink makinesinden
oluşan hatta, ürünler hijyen 
kurallarına uygun olarak temiz 
bir ortamda el değmeden
paketleniyor. Temiz oda çıkışında
şrinklenerek dış ortamdan 
izole edilip, özel olarak oluştu-
rulan gıda kabı ambarında
depolanıyor. 

Temiz oda, inspection (hatalı
ürün ayırma makinesi, paketleme
robotu, termo shrink) olmak üzere

tüm teçhizat yurtiçindeki firmalar-
dan temin edilmiştir.

Hat için yatırım dahilinde
oluşturulan makine ve ekipmanın
yanında gıda kabı üretimi için
gerekli alt yapının oluşturulması
için Kraft’ın denetlemesi öncesi PE
çalışanlarının HACCP ve GMP
eğitimleri tamamlanarak, gıda kabı
güvenliğine uygun ayrı bir kalite
yönetim sistemi kuruldu ve dokü-
mante edildi. Kalite yönetim 
sisteminin TS EN ISO 22000 stan-
dardına göre belgelendirilmesi için
TSE’ye başvuru aşamasına gelindi.

Gerekli eğitimler ve proje
süresinin tamamlanmasının
ardından PE fabrikasında Kraft 
firması tarafından proses ve sistem

tetkiki yapılarak, 100 tam puan
üstünden 92,4 gibi oldukça başarılı
bir sonuç alındı. Böylece Kraft’ın
dünyadaki tüm dolum tesisleri için
PE’nin gıda kabı üretimi yapması
onaylandı. 

Kraft firması için yapılan 
deneme üretimlerinin şirketin
dolum tesislerinde de denenerek,
başarılı sonuç alınmasından sonra
12-17 Ekim 2009 tarihleri arasında 
6 günlük ikinci adım üretim
başarıyla tamamlanarak, ürünler
firmaya sevk edildi.

Oluşturulan bu hat sayesinde,
süreç içerisinde PE fabrikası C4
gıda kabı hattında yıllık 25 milyon -
30 milyon adetlik üretim talebi
garanti edildi.

Paflabahçe Eskiflehir fabrikas›n›n 
“Temiz Oda Hatt›” devrede
Paşabahçe Eskişehir
(PE) fabrikasında 
C4 pres üfleme hattı
sonunda oluşturulan 
ve cam ev eşyası
grubunda bir ilk olan
temiz oda, gıda kabı
için yapılan üretimle
devreye alındı. 



Trakya Cam San. A.Ş. Otocam fabrikasında
görev yapan saat ücretli personel Erdal
Çalışkan'ın kızı Neslihan Çalışkan, Fas'ta

düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası’nda 47
kiloda Ümit Bayanlar Kategorisi’nde birinci olarak,
Dünya Şampiyonluğu’nu kazandı.
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Uluslararası fuar takvimlerinde de yer alan
İstanbul Deri Fuarı 12-14 Kasım 2009
tarihleri arasında Beylikdüzü Tüyap Fuar ve

Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Soda Sanayii A.Ş. Kromsan fabrikası ürünleri olan

deri kimyasalları'nın tanıtıldığı ve Kromsan'ın 25. yıl
etkinliklerine yönelik olarak donanımlı hale getirilen
stand, global kriz nedeniyle katılımın düşük
olmasına rağmen yine yerli ve yabancı ziyaretçilerin
ilgi odağı oldu.

Dünya Karate fiampiyonu, fiiflecam ailesinden

Kromsan, ‹stanbul Deri Fuar›'nda

FUAR
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10 Kas›m Atatürk’ü 
anma töreni 
• 10 Kasım 2009 günü Kule-3’te anma töreni

gerçekleştirildi.

• Bu törene konuk konuşmacı olarak Siyasetçi,
Yazar Dr. Alev Coşkun katılarak “Atatürk ve
Cumhuriyet’in 86. yılı” konulu bir konuşma
yaptı. Bu konuşma metnini aşağıda yayınlıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli 
konuklar,

Bugün büyük önder
Atatürk’ün aramızdan
ayrılışının 71. yılındayız ve

onun anısı için yapılacak bu
toplantıya Şişecam Kurumu
tarafından davet edildiğim zaman
buna bir dakika dahi tereddüt
göstermeden hemen o saniyede
kabul ettim. Bunun nedenlerini
uzun uzun anlatabilirim ama çok
kısa olarak Atatürk sadece
Cumhuriyetimizin kurucusu değil
birçok milli ve ekonomik
kuruluşunda bizzat kurucusudur.
Bunların en önemlilerinden birisi
de İş Bankası’dır bildiğiniz gibi.
Cumhuriyetin kuruluş tarihinde
1923’lerde Türkiye 13 milyon
nüfuslu, okuma yazma oranı
sadece  %4, kadınların okuma
yazma oranı ise %1’den az. Milli
gelir; kişi başına 33 ile 38 dolar
arasında. İşte 1929 dünya
buhranından sonra İş Bankası
kuruluşu ve Şişecam’ın 
1934’lerden sonra gelişmesi dünya
çapında bir olaydır. Bugün
Şişecam bir dünya kuruluşudur.
İşte böyle bir milli kuruluşumuzun
Atatürk’ü anma töreni için böylesi

bir toplantıya beni davet etmesin-
den dolayı çok çok onur duydum.
Gerçekten çok gurur verici, onur
verici bir tablo, O’nun unutul-
maya, unutturulmaya çalışıldığı
bir dönem içerisinde böylesi bir
tablonun ortaya çıkması beni çok
sevindirdi. 

Değerli dostlarım,
Cumhuriyetin kuruluşunu bir

hafta önce kutladık, daha doğrusu
86.yıl dönümü bitti, 87’ye bastık.
Bugün de Atatürk’ün aramızdan
ayrılışının 71. yıl dönümünü
anıyoruz. Acaba neden yapıyoruz
bunu?  Neden 86 yıl önce kurulan
Cumhuriyeti, her yıl dönümünde
kutlamaya çalışıyoruz? Neden
büyük lideri 71 yıl geçtiği halde
anmaya çalışıyoruz?  Buna 
gerçekten ihtiyaç var mı? Kimileri
diyor ki buna ihtiyaç yok, ölenle
ölünmez. Kimileri diyor ki Türkiye
tarihinin belki de en zor günlerini
yaşıyoruz. Cumhuriyeti kutlamaya
ve Atatürk’ü tekrar tekrar anmaya
gereksinim var. Bu çeşitli fikirler
üzerinde duracak değiliz. Benim
görüşüm; seyrettiğimiz Atatürk’ün
evrenselliğini ortaya koyan o
sunumda belirtildiği gibi bütün

dünyada çok önemli ses getiren
bütün dünyayı etkilemiş olan
Mustafa Kemal’i ve onun
yaptıklarını bizim anmamız ve her
10 Kasım’da bunun adeta bir
muhasebesini yapmamızda çok
büyük yararlar var.  

Bugün yapacağım konuşmada
sizin bilmediğiniz bir şeyi
söyleyeceğime inanmıyorum.
Söyleyeceklerimi zaten siz 
biliyorsunuz ama Atatürk’ün 
tarihsel önemini ve kurduğu
Cumhuriyetin tarihsel önemini
belki değişik bir açından, siyasal
ve sosyolojik açıdan yeniden 
irdelemeye çalışacağım. Bugünkü
konuşmamın temeli Atatürk ve
Cumhuriyetin evrenselliği ola-
caktır. 



Değerli dostlar,
İnsanlık tarihinin son 220-225

yılına baktığımız zaman bu insan-
lık tarihinde 3 büyük devrimin çok
etkin bir rol oynadığını görmekte-
yiz. Kuşkusuz bunların birincisi
1789 büyük Fransız ihtilali, ikincisi
1917 Sovyet ihtilali, bende diyo-
rum ki üçüncüsü de 1923 Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin kurulu-
şudur.

Şimdi kısa kısa bunların
üstünde duralım. 1789 Fransız
devrimi. Fransız devriminin
önemi; bütün dünyada feodal
yapıyı ve karanlık orta çağın o
karanlık düşüncesini, kralların-
derebeylerin ve kilisenin, papanın
baskıcı egemenliğini yıkmış
olması. Özgürlük, eşitlik, kardeş-

lik, adalet, devlet kavramlarını
geliştirmesi ve ulus devlet kavra-
mını ortaya çıkarmasıdır. İnsanlar-
da inanç olarak tek kutsal kitap
fikri yerine, kutsal kitabın insanla
insan arasındaki bir ilişkiye bağlı
kalmasını ve laik devletin kurul-
masını sağlayan son derece önemli
bir devrim. Buna küçük bir örnek
vermem gerekirse; Galileo ortaya
çıkıyor ve dünya dönmektedir
dediği zaman,  hemen onu alıyor-
lar hapse atıyorlar. Neden? İşte
karanlık orta çağ dediğimiz bu.
Çünkü kutsal kitap hayır dünya
yuvarlak değil, dünya düz diyor.
Sen kutsal kitaba karşı çıkıyorsun,
onun için. Son derece önemli ve
bütün dünyada etkileri olan bir
devrimdir Fransız devrimi. 
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Alev Coşkun
kimdir? 
1936 yılında Ödemiş’de doğdu.
İzmir Atatürk Lisesi, İstanbul
Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 
Evli ve 2 çocuk babasıdır.
ABD’de kamu yönetimi üzerine
master derecesi, siyaset bilim
üzerine doktora derecesi aldı. 
Ayrıca ABD’de New York
Üniversitesi’nde 3 yıl öğretim
üyeliği yaptı. 
Alev Coşkun, ülkemizin siyaset
yaşamında da bulunmuş bir
devlet adamıdır. 1961
Anayasası’nı hazırlayan kurucu
Meclis’in en genç üyesi oldu.
1973-1980 yılları arasında iki
dönem CHP’den İzmir
Milletvekili seçildi, 1978-1980
yılları arasında da Turizm
Bakanlığı görevini sürdürdü.
Nisan 1989’da İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreterliği’ne atanan Coşkun,
Nisan 1991’de kendi isteği ile bu
görevden ayrıldı. 
“Kuvayı Milliye’nin
Kuruluşu”,  “Sepetteki Laleler”,
“Demokrasi ve Basın Özgür-
lüğü Temel İlkeleri”, “Hasan Ali
Yücel Aydınlanma Devrimcisi”,
“Yeni Mandacılar” ve
Samsun’dan Önce 6 ay” adını
taşıyan kitapları, yüzlerce 
bilimsel makalesi yayınlanmıştır.
Alev Coşkun, Hacettepe, Kocaeli
ve İstanbul üniversitelerinde
Atatürk İlkeleri ve İnkılapları
Enstitüsü’nde ders vermiştir.
Halen Cumhuriyet Gazetesi’ni
yayınlayan Cumhuriyet Vakfı
Başkan Yardımcısıdır ve güncel
yazıları Cumhuriyet
Gazetesi’nde yayınlanmaktadır.



1917’de Sovyet proletarya işçi
ihtilali.  Fransız ihtilali nasıl eşitlik
kardeşlik, hukuk, adalet fikrini
ortaya koyduysa, 1917 Sovyet 
ihtilali de sosyal devlet, ekonomik
adalet, herkese fırsat eşitliği,
ekonomide milli gelirin adaletli
dağılımı gibi değişlik kavramları
ortaya attı ve sosyalizmin, 
kapitalizm karşısındaki ilk baş
kaldırışı oldu. Birçok fikirler
söylenebilir; geldi-kuruldu da ne
oldu? Yıkıldı. Bunlar hiç önemli
değil, yanlış yönetimler yüzünden
yıkılabilir. Sovyet ihtilalinin 
getirdiği fikirler hâlâ devam ediyor
ve bütün dünya kaldıkça bu
fikirler devam edecek. 

Şimdi gelelim 1923 devrimine.
1923 devrimi nasıl oluyor da 220
yıllık insanlık tarihinde bunu 1789
ve 1917 ihtilallari kadar önemli
devrim olarak ortaya koyuyoruz.
Çünkü Osmanlı Devleti yeniliyor,
Mondros Ateşkes imzalanıyor ve
daha sonra çalışmalar yapılıyor ve
1923 ihtilali Ortadoğu ve İslam
coğrafyasında bundan önce
olmamış bir olguyu, önemli olayı
gerçekleştiriyor. Bunu hiçbir
zaman unutmamalıyız. İslam
dünyasında laik cumhuriyetin
kuruluşu son derece önemli ve
konuşmalardan önce sunulan
etkinliklerde de bütün dünyada ve
bütün mazlum milletlerin ve
mazlum devletlerin Asya’da ve
Afrika’nın yeniden uyanışı. İşte bu
1923 ihtilalinin, bir sonucudur. Ben
birkaç örnek vermek istiyorum.
İşte Gandhi’nin söyledikleri Hint
bağımsızlık savaşının en önemli
kaynağıdır diyor. Cezayir
bağımsızlık savaşında yakalanan
mücahitlerin göğüslerinden
Atatürk’ün resimleri çıktı. Bütün
bunları bir tarafa bırakalım. Bugün
bütün dünya 6 milyarlık dünya
nüfusu içinde Çin aşağı yukarı

1/4’ine yakın 1 milyar 300 milyon
nüfusu var. Çin’in önümüzdeki
dönemde gerek ekonomik gerek
siyasal devlet olarak ortaya
çıktığını herkes biliyor. 1 milyar
300 milyon nüfuslu Çin’de binlerce
belki milyonlarca lise var ve orada
okuyan kaç yüz milyon lise öğren-
cisi var. Tam 80 yıldır Çin’de 
liselerde dünyayı değiştiren 
liderler diye bir kitap okutuluyor
ve bu 80 yıl içerisinde birçok 
yönetim değişti Çin’de, ama o
kitapta bir bölüm hiç değişmedi. O
da Atarük’e ait bölümdür. 1923’ün
önemini vurgularken bunun bize
bir ışık, bir işaret vermesi lazım. 

Şimdi bu 1923 devrimi bizim
tarih kitaplarında yazdığı gibi gel-
di, gitti, 19 Mayıs 1919’da Sam-
sun’a çıktı, şunu yaptı bunu yaptı
gibi değil. Ben bir yaprak cımbızla
çektim ve onu bugün size 2-3 daki-
ka içinde sunmak istiyorum. 

1918 Mondros Ateşkes
Antlaşması imzalanmış ve 10 gün
sonra (10 Kasım 1918) Mustafa
Kemal, Adana’da. Yıldırım
Orduları komutanı. Yıldırım 
Orduları dağıtılıyor ve kendisi
İstanbul’a çağrılıyor ve 13 Kasım
1918’de İstanbul-Haydarpaşa Tren
Garı’na geliyor ve yanında baş
yaveri Cevat Abbas. Kendisini bir
tek kişi karşılıyor. Düşünün o
kadar karışık ortam. Doktor Rasim
Bey çok yakın arkadaşı karşılıyor

kendisini. O sırada 37 yaşında bir
Osmanlı paşası. Kendisini
Eminönü tarafına geçirecek ufak
çatana Haydarpaşa İskelesi’nde 
beklemektedir. Fakat Mustafa
Kemal ve iki arkadaşı bu çatanaya
binemiyorlar ve 3-3,5 saat
Haydarpaşa Tren İstasyonu’nun
yanındaki çayhanede oturmak
zorunda kalıyorlar. Neden acaba?
Kaderin cilvesine bakın ki, 13
Kasım 1918’de Haydarpaşa’ya
gelen Mustafa Kemal, geldiği 
saatte İngiliz, Fransız, İtalyan ve
Yunan gemilerinden oluşan 55
parçalık donanma -müttefik
donanma- İstanbul’a girmektedir,
işgal için girmektedir. Toplarının
ucu Dolmabahçe Sarayı’na 
çevrilmiş olarak, Haydarpaşa
İskelesi’nin önünden bir tören
disiplini içerisinde geçmektedirler.
Bundan dolayı da İstanbul’da
deniz ulaşımı kesilmiştir 
–durdurulmuştur-. Mustafa
Kemal’de bu gelen gemileri 
seyretmek zorunda kalmıştır.
Mustafa Kemal genç bir adam ve
hüzün içerisinde, sıkıntı içerisinde,
acı içerisinde diyor ki;

- “Biz iki sene önce Çanakkale’de
bunun için mi savaştık? Bunun için
mi on binlerce vatandaşımız şehit
oldu.” 

Çanakkale Savaşı’nın esası ne
idi? İngilizler gelip, İstanbul’u işgal
etmek istiyorlardı. Bunu durdur-
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İstanbul Boğazı’nda demirli işgal kuvvetlerine ait savaş gemileri, Boğaz’da demirli
HMS Ajax, HMS Ramillies zırhlıları ve üç destroyer



mak için yapılmış bir savaş, 
binlerce şehidimiz var. Mustafa
Kemal belki de ağlıyordu ama
gözyaşları kalbinin içine doğru
gidiyordu, Mustafa Kemal’in 
o acıyı duyması gayet doğal.
Çünkü Anafartalar’da Gelibolu’da
çarpışan oydu ve sonunda 37
yaşındaki genç Kemal’in 
ruhundaki bu gelgitler, acı
içerisinde öfke, tasa duyguları
içinde boynu bükük bir şekilde şu
cümleyi söyledi. “Geldikleri gibi
gidecekler!’’. Bu durumdan sonra
Mustafa Kemal, 6 ay kadar 
İstanbul’da kaldı. Orada planlarını
yaptı ve 19 Mayıs 1919’da
Samsun’a çıktı, kafasında ne
yapacağını açık ve net bir şekilde
biliyordu. Zaten 23 Haziran’da da
hemen 1 ay sonrada Amasya’ya
giderek, Amasya Bildirgesi’ni
yayınlar ve orada söylediği şudur; 

“Vatanın bütünlüğü ve ulusun
bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul’daki
hükümet üstlendiği sorumluluğun
gereklerini yerine getirmemektedir.
Ulusun bağımsızlığını yine ulusun
azmi ve kararı kurtaracaktır.”

Aslında bu cümle Cumhuriyeti
anlatıyor, demokrasiyi anlatıyor ve
bir ihtilal bildirgesidir. Birçok
sözler söylenmiştir; Mustafa Kemal
Anadolu’ya gönderildi, cebine
para verildi, padişah gönderdi vb.
Ama 1 ay sonra yani 23 Haziran
1919’da bildirge yayınlandıktan 1
gün sonra Mustafa Kemal’i
görevden azlettiler  -hani padişah
göndermişti.- Bir ay sonra
Erzurum Kongresi’ni yapmak için
Erzurum’a gider. Erzurum Kong-
resi’nde de hemen geri dön derler.
Geri dönmediği için de apoletlerini
sökerler. Ondan sonra biliyorsunuz
Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi.
Fakat Erzurum Kongresi’nde yani
23 Temmuz’dan 7 Ağustos’a kadar
geçen bu kongreden önce biliyor
musunuz ki Anadolu’da 8 tane
kongre var. Erzurum Kongresi’n-
den önce Anadolu’da böyle ateşler
var, bunlara çoban ateşi diyoruz.
Kuvayi Milliye’nin ateşleri ufak
ufak yanıyor, Kars da, Ardahan da,
İzmir de, Balıkesir de kongreler
var. Ondan sonra Mustafa Kemal 
4 Eylül’de Sivas’a geçer. Sivas

Kongresi’nden sonrada 14 ayrı yer-
de kongre yapılmıştır. Bu kongrel-
er çoban ateşleridir. Sivas Kongre-
si’nde Mustafa Kemal bu çoban
ateşlerini, Kuvayi Milliye ateşlerini
birleştirmiştir. Ulusal bağımsızlığı
yaratmak için çalışmıştır. 

İlk Meclis bildiğiniz gibi 23 Ni-
san 1920’de toplandı. Münakaşalı,
tartışmalı o Meclis Kuvayi Milliye
Meclisi, ulusun kurtuluşunun
konuşulduğu, bir Meclis. Sizlere
bir gerçek daha anlatayım. O Mec-
lis 23 Nisan 1920’de açıldı. 24 Ni-
san’da Meclis’te başkanlık seçimi
yapıldı. Meclisin başkanı kim ola-
cak? 109 oy Celalettin Arif Bey
Erzurum Milletvekili. Celalettin
Arif Bey Osmanlı Mebusan Mec-
lisi’nde başkandı. 110 oy Mustafa
Kemal. 1 oy! Türk milletinin kade-
ri 1 oy. 1 oy ile başkan seçilmiştir
Mustafa Kemal. Bu mücadeleler,
bu savaş, bu başarı öyle kolay ol-
madı. 9 Eylül 1922’de bağımsızlık
savaşı başarı ile sonuçlanıyor. 

İzmir’de gazeteciler Mustafa
Kemal’e yaklaşıyor, sanıyorum
Halide Edip olabilir, diyorlar ki;
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“Paşam savaş kazandınız, herhalde
dinlenmeye de ihtiyacınız var,
Washington gibi sizde çiftliğinize 
çekilip dinlenebilirsiniz.” Mustafa
Kemalin cevabı; “Hayır! Asıl savaş
şimdi başlıyor.” Ne idi bu savaş?
Asıl savaş işte çağdaşlaşma savaşı.
İşte benim konuşmamın başında
söylediğim 29 Ekim 1923’ün
devrim oluşu. Çünkü bağımsızlık
savaşını veren uluslar daha sonra
ya bir diktatörlüğe gidiyorlar veya
o ideal düşünceleri unutup başka
yerlere sapıyorlar. Ama Mustafa
Kemal’in düşüncesi bu coğrafya
da, bu Ortadoğu’da bütün İslam
coğrafyasında yeni bir çığır açmak. 

Bildiğiniz gibi 29 Ekim 1923’de
Cumhuriyet ilan edildi. Bu cumhu-
riyet acaba nasıl bir cumhuriyetti?
Bu Cumhuriyet; siyaset bilimi açı-
sından, sosyolojik açıdan anlat-
maya çalışırsak; bu Cumhuriyet
çerçevesi altın yaldızlarla çizilmiş
fakat içi boş bir Cumhuriyetti.
Diyeceksiniz ki içi boş bir cumhu-
riyet nasıl söylersin.  Bilimsel
olarak içi boş bir Cumhuriyet.
Çünkü o cumhuriyetin nasıl bir
cumhuriyet olacağı daha belli
değildi. Acaba bir diktatörlük mü
olacak, yoksa Bangladeş’teki veya
İran’daki gibi bir İslam Cumhuri-
yeti mi olacak bilinmiyordu. Bu

Cumhuriyetin unsurları ve ilkeleri
3 Mart 1924’de 4 ay sonra ancak
belli olmuştur. O da şudur: 3 Mart
1924’de üç büyük yasa çıktı. Birinci
yasa; halifeliğin kaldırılışı, ikinci
yasa; şeriye ve evkaf vekaletinin
kaldırılışı, üçüncü yasa; tevhidi
tedrisat, eğitimin birleştirilmesi
yasası. Şimdi bunlar çok önemli.
Halifeliğin kaldırılışı din devletini
ortadan kaldırıyor. Kulluk ve biat
kültürü yerine vatandaşlık ve ulus
düşüncesini ortaya koyuyor. Şeriye
ve evkaf vekaletinin kaldırılışı 
herhangi bir bakanlık herhangi bir
kararı vermeden önce şeriye veka-
letine soruyor. Neden? Şeriata uy-
gun mu değil mi? diye. Eğitim bir-
liği de en az halifeliğin kaldırılışı
kadar çok büyük bir devrimdir.
Bugünlere ulaşmamızın en önemli
devrimidir. Ama bugün Türkiye’-
nin içinde bulunduğu çıkmaz ve
siyasal kavganında nedeni budur.
Hâlâ da kavga devam ediyor. 

Bu üç yasanın çıkmasıyla;
emperyalizme karşı bir bağımsız
devlet kuruluyor, padişahlığa karşı
cumhuriyetçilik ortaya çıkıyor,
şeriatçılığa karşı laik bir devlet or-
taya çıkıyor.  Tutuculuğa/muha-
fazakârlığa karşı devrimcilik orta-
ya çıkıyor. Ümmetçiliğe karşı ulus-
çuluk ortaya çıkıyor, kulluk ve biat

kültürü yerine vatandaşlık ortaya
çıkıyor. İşte 1923 Cumhuriyeti dev-
rim olarak ortaya çıkartan unsurlar
bunlardır. Çünkü akıl inançtan,
bilim dinden bağımsızlaşıyor ve
eleştirel akıl ortaya çıkıyor. 

İşte büyük Önderin hayatta en
gerçek yol gösterici bilimdir diyen
“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir”
derken söylemek istediği budur.
Ve bu temel felsefe bugün çok
tartışılan anayasamızın ilk üç mad-
desinin de esasıdır. Ne diyor
anayasamızın 

1.  maddesi: Türkiye Devleti
bir Cumhuriyettir, 

2. maddesi: Türkiye
Cumhuriyeti milli dayanışma ve
adalet anlayışı içinde insan hak-
larına saygılı, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı, demokratik,
laik, sosyal bir hukuk devletidir. 

3. maddesi ise Türkiye Devleti
ülkesi ve milleti ile bölünmez bir
bütündür. Resmi dili Türkçe’dir. 

4. madde de bütün bu 3 madde
değiştirilemez hatta değiştirilmesi
dahi teklif edilemez. Sorunlardan
biride, kavgalardan biride budur. 

Ben size Atatürk’ün önemli gö-
rüşlerini ve 1923 devriminin neden
son 220 yılda ki en önemli devrimler-
den biri olduğunu anlatmaya çalış-
tım. Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
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İngiltere Başbakanı Lloyd George
Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsiz-
liğimize bakın ki, O büyük dahi, çağımızda Türk ulusu'na nasip
oldu. 
Mustafa Kemal'in dehasına karşı elden ne gelirdi? 
(İngiltere Başbakanı bu konuşmasından sonra istifa etmiştir.) 

ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt
Benim üzüntüm iki türlüdür; önce böyle büyük bir adamın
kaybından dolayı bütün dünya gibi üzgünüm. 
İkinci üzüntümse bu adamla tanışmak konusundaki şiddetli
isteğimin gerçekleşmesine artık olanak kalmamış olmasıdır.

Adolph Hitler
Büyük bir asker, dahi bir devlet adamı ve tarihsel kişiliğe sahip
biri yitirilmiştir.

İngiltere Başbakanı Winston Churchill
Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan
sonra da Türk Milletini yeniden 
dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız
yurdu için değil, Avrupa için de
büyük kayıptır. 
Her sınıftan halkın O'nun ardından
döktükleri içten gözyaşları bu büyük 
kahraman ve modern Türkiye'nin
Ata'sına değer bir görünümden başka
bir şey değildir.

General Ho-Yao-Su 
Türk devriminin bütün Doğu dünya-
sının ilerleme ve gelişmesindeki rolü,
Batı dünyasını kültür ve uygarlık 
yoluna yönelten Fransa Devrimi kadar
önemli ve etkilidir. Devriminizin kıvılcımlarından çıkacak ateş,
bütün Doğu uluslarını aydınlatacak, kamaştıracak ve gerçek
nuru yaratacaktır.

Claude Farrer (Fransız Edebiyatçı)
O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark 
edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O’na çok
uzaklardan bakmak gerekir. 

Prof.Dr.Fekete Lajos (Macar) 
Batıda ihtilal ve devrimlerin yavaş yavaş elde ettiklerini 
Atatürk'ün ülkesi birdenbire kazandı ve Türk hayatında o kadar
derin izler bıraktı ki, Batıdakilerde bu, ancak yüz yılda 
erişebilecek bir başarı idi.

Prof.M.Zaajti Franes (Macar)
Türkiye'yi bir arı kovanına ve bütün Türkleri de bal aramaya
çıkmış çalışkan arılara benzetiyorum. Nasıl arılar beylerinin
etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bugün büyük
dahi Mustafa Kemal etrafında toplanmışlardır

Profesör Maurice Baumant 
Eski Osmanlı İmparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, mil-
li bir Türk Devleti'nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı başarıların-
dan birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur.
Atatürk'ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur. 

Gladys Baker/Gazeteci
İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir,
hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir. 

Berthe Georges-Gaulis/Gazeteci-Yazar
Denilebilir ki onsuz, İslam alemi yolunu bulabilmek için elli yıl
daha bekleyecekti.

Heykeltıraş Krippel 
Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir,
bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez. 

Mahatma Gandhi 
Osmanlı'nın küllerinden çağdaş bir
ülke olan Türkiye'yi kuran ve İslam
inancını politikanın aracı olmaktan
kurtaran önder 

Albert Einstein
Siz biliyor musunuz? Dünyanın en
büyük liderine sahipsiniz.

Mikhail Gorbaçov 
Atatürk büyük bir lider, büyük bir
devrimcidir. Birçok konuda karar 
vermeden önce Atatürk’ün o konuda
ne yaptığına bakarım.
(Gorbaçov’un çalışma masasında kırk
yıldır Atatürk’ün kabartmalı resminin

bulunduğunu, biliyor musunuz?)

Finlandiya basını 
Atatürksüz Türkiye, büyük bir devlet olamazdı!   

Pester Lloyd Gazetesi/Macaristan 
Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile
yoksul düşmüştür.

Loryan Gazetesi/Lübnan
Kelimenin tam anlamıyla bir yapıcı ve yaratıcı olan Atatürk,
dünya haritasında memleketine yepyeni bir sınır çizmiştir.

Sanerwin Gazetesi/Fransa
Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende
barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları;
O'nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı
1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.

Alman basını 
Atatürk, istiklâl hissini taşıyan bütün milletler için, ölmez bir
semboldür. 
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Atatürk’ün ardından...



İş sağlığı ve güvenliğinin temel
taşlarından birini teşkil eden

risk analizleri, Anadolu Cam
Topkapı fabrikasında ele alındı.
Yapılmakta olan işlerdeki
tehlikelerin çalışanlarca bilinmesi
ve buna yönelik tedbirlerin
alınarak çalışmaların sürdürülme-
si, iş kazası ve meslek hastalıkla-
rının önlenmesinde hayati önem
taşıyan risk analizi çalışması,
Topkapı fabrikasındaki tüm
şefliklerde gerçekleştirildi. İş
Güvenliği Uzmanı F. Teoman
Meriçli, İşyeri Hekimi Dr. Habil
Saygın, şefliklerden bir yönetici
ve İSG ekip liderinden oluşan
Risk Analiz ekibi, yapılan her iş
için tehlikeleri tanımlayarak, olası
etkileri dikkate aldı ve risk sevi-
yelerini tespit ederek, alınacak
önlemleri belirledi.

Geçmişte yapılan risk analiz-
lerinden bugüne değin alınan
önlemler sonucu risk seviyele-
rinde büyük düşüşler olduğu
tespit edilmiş, alınan tedbirlerin
sürekliliğinin önemi bir kez daha
ortaya konmuştur. Bu çalışmalar-

da görev alan İSG ekip liderleri-
nin tamamı SÜP’den oluşmuş;
bölüm yöneticisi, çalışanı, iş
güvenliği uzmanı ve işyeri heki-
mi ekip şeklinde çalışarak, güzel
bir uygulama örneği ortaya
koymuşlardır.

Anadolu Cam Topkapı fabrikası
İş Sağlığı ve Güvenliği ( İSG )

Yönetim Sistemi’nin temel unsurla-
rından birini oluşturan İSG ekip-
lerinde görev değişimleri gerçek-
leştirildi. 

İSG ekipleri ekim ayı içerisinde
yeniden yapılanmaya gitti. Bu kap-

samda yeni ekiplerin temsilcileriyle
bir araya gelen Anadolu Cam Top-
kapı fabrikası Müdürü Serdar Özer,
yaptığı konuşmada İSG ekip-
lerinin, iş kazalarının önlenmesin-
de, risklerin azaltılmasında çok
önemli fonksiyonları olduğunu be-
lirtti. Özer, bayrak değişimi sonucu

yeni bakış açılarının İSG açısından
mevcut dinamizmi artıracağını 
vurgulayarak, tüm katılımcılara
görevlerinde başarılar diledi.

Topkapı fabrikasında 20 farklı
ekipte toplam 144 kişi görev
yaparken, ekiplerin büyük
çoğunluğu SÜP’den meydana
geliyor. İSG ekipleri; risk analizleri,
planlı İSG ve ÇYS denetimlerine
katılmak, sahada gözlem yaparak
düzeltici işlemleri gerçekleştirmek,
İSG açısından öneriler ortaya
koyarak çalışanlar ve çalışma
ortamının daha sağlıklı ve güvenli
hale gelmesini sağlamak gibi
faaliyetlerde bulunuyor.
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AC Topkap› fabrikas›ndan haberler
Topkap›, ‘risklere’ karfl› haz›rl›kl›

Topkap› ‹SG ekiplerinde bayrak de¤iflimi



Gittikçe zorlaşan rekabet
koşullarında işletmelerin ayak-

ta kalabilmesinin en temel koşulu-
nun hammadde ve enerji maliyet-
lerinin azaltılması anlayışıyla yola
çıkan Topkapı fabrikası,
çalışmalarını sürdürüyor. Topkapı
fabrikası 2005 yılında 3 damla 
üretim, 2007-2008 yıllarında 
üretimde randıman artışı ile
başlayan iyileştirme çalışmalarına
2008’den bu yana da şişe hafifletme
denemeleri ile devam ediyor.

NNPB proses ile üretilen bu tarz
şişelerde, iç yüzeyde yabancı
madde olmaması sağlanarak, darbe
dayanım değeri düşürülmeden,
teorik cidar kalınlığı < 2mm olacak
şekilde ürünün hafifletilmesi
amaçlanıyor. Ultra hafif şişe (UHŞ)
basınçsız, geri dönüşsüz, gravürsüz
(azami 0,2 mm) ve omuzsuz olup,
meyve suyu, sirke, sos, su ve süt
gibi basınçsız dolum yapılan 
ürünlerde kullanılabiliyor.

Deneme üretimleri 
yapıldı
İlk olarak Mart 2008’de yapılan

deneme imalatında ağırlık yaklaşık
olarak yüzde 25 hafifletildi, üretim
hızı yüzde 25 artırıldı ve uygun
cidar kalınlığı sağlandı. Kasım
ayında litrelik UHŞ için yapılan

ikinci deneme imalatında ise ağırlık
yaklaşık olarak yüzde 28 hafifletile-
rek, üretim hızı yüzde 35 artırıldı. 

Kalite kontrol sonuçlarına
bakıldığında her iki denemede de
darbe ve dik yük dayanımı uygun
olup, mikroskop altında 20X
büyütmede iç yüzeyde herhangi bir
yabancı partiküle rastlanmadı
ancak litrelik deneme sırasında elde
edilen ürünlerde boyun kısmında
cidar kalınlığı istenilen seviyede
olmadığından tekrar deneme kararı
alınarak, yapılan iyileştirme ile
çözüm sağlandı. 

Üretim ve Mekanik Bakım
Onarım Şefliği’nin ortak çalışması
ile geçen yıl deneme üretimi
yapılan UHŞ, bu yıl ekim ayında ilk
kez olası bir müşteri için fiili olarak
çalışıldı, geliştirme faaliyetlerinin
devamı kararlaştırıldı. 

Böylelikle NFS üretim ile aynı
adette ürün, daha az cam
kullanılarak, daha kısa sürede
üretilecek, enerji ve hammadde
maliyetlerinin düşmesi ile birim
maliyetlerde önemli bir azalma
sağlanacaktır. Öte yandan küresel
ısınma ile karşı karşıya kalınan
günümüzde atmosfere daha az 
karbondioksit gazı salınacak olması
da ayrı bir gurur kaynağıdır.

Gelece¤in fliflesi “Ultra Hafif fiifle” 
(UHfi) için çal›flmalar sürüyor
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AC Yeniflehir
fabrikas›nda
‘Yüksekte
Çal›flma’ e¤itimi

Acil Durum Yönetim Sistemi
kapsamında, Anadolu Cam

Yenişehir fabrikasında 2008 yılın-
da başlamış olan acil duruma yö-
nelik eğitimlere bir yenisi daha ek-
lendi ve “Yüksekte Çalışma ve İp
Teknikleri Eğitimi” ile yüksekte ça-
lışmanın güvenli yöntemleri ele
alındı.

Avrupa Birliği direktiflerinde
2005 yılında yapılan son değişik-
lerle, yüksekte çalışma prosedür-
leri ile düşme sonucu yaralanma
vakalarının engellenebileceği tüm
mekânların, yüksekte çalışma
mekânı kabul edilmesi doğrul-
tusunda gerçekleştirilen bu eğitim,
uzman isimler eşliğinde gerçekleş-
tirildi. Fabrika bünyesinde verilen
tüm acil durum eğitimlerinde ol-
duğu gibi bu eğitim de AKUT’un
profesyonel eğitim uzmanları
Batuhan Canbulat ve Atilla Filmer
tarafından verildi. 

Fabrikadaki arama-kurtarma,
ilk yardım ve yangın söndürme
ekiplerinin katıldığı eğitim, teori
ve uygulama olarak iki ayrı bö-
lümde gerçekleşti. Renkli görün-
tülere sahne olan eğitim, katılım-
cıların başarılı performansları ile
tamamlandı. 
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Asmafl’tan haberler
Asmafl’ta çal›flmalar h›zla sürüyor

Girma Birru, Asmafl fabrikas›n› ziyaret etti

Asmaş tarafından proje, montaj
ve devreye alma dahil komple

anahtar teslimi olarak yapılan
Türkmenistan'ın ilk demir-çelik
tesisi METALLURGIYA ZAWODY,
Mayıs 2009'da Türkmenistan
Cumhurbaşkanı Gurbanguli
Berdimuhammedov tarafından
açıldı. Proje kapsamında 135.000
ton/yıl kapasiteli çelikhane; 100.000
ton/yıl kapasiteli çubuk haddehane-
si; 60.000 ton/yıl kapasiteli profil
haddehanesi tesisleri için yaklaşık 
6 bin ton imalat gerçekleştirildi.

SMS Meer’in sipariflleri
tamamland›

Asmaş, uzun yıllardır çeşitli projelerde
beraber çalıştığı Alman SMS Meer 

firmasının son dönemde gerçekleşen
siparişleri kapsamında boru tesisi hadde
makinesi ekipmanları imalatlarını 
tamamladı.  Bu kapsamda 12” boru tesisi
ekipmanı 1015 ton imalat Arvedi-İtalya’ya;
16” boru tesisi ekipmanı 335 ton imalat,
Severstal-Rusya’ya sevk edildi.

78. İzmir Enternasyonal Fuarı'na
onur konuğu ülke olarak katılan

Etiyopya'nın Ticaret ve Endüstri
Bakanı Girma Birru, 27Ağustos
2009’da Asmaş fabrikasını ziyaret
etti. Genel Müdür İlham Güven
tarafından Asmaş’ın üretim
olanakları, kapasitesi ve tezgahları
hakkında brifing verildi. Daha sonra
yapılan gezi ile Girma Birru’ya 
fabrika tanıtıldı.



Bulgaristan kampına
Bulgaristan-Tragovishte'de
bulunan Şişecam Trakya

Glass Bulgaria EAD tarafından
davet edilen spor kulübü sporcuları
30 Ağustos’tan itibaren mükemmel
bir ortamda 10 gün devam eden bir
kamp süresi gerçekleştirdi. 

Kürek ve kano sporları için
ideal olan gölde yapılan
antrenmanlar sporcular açısından
çok başarılı geçti. Kamp boyunca
fabrika yöneticileri sporcularla
yakından ilgilendiler. Sporcular,
yakın illere yapılan gezilerle de
ülkeyi ve çevreyi tanıma imkanı
buldu. 
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fiiflecam Çay›rova Spor Kulübü’nün
Bulgaristan kamp› 

fiiflecam’›n kalsiner yat›r›m› için 310 tonluk imalat

Asmaş, Şişecam Soda
Lukavac d.o.o./ Bosna-

Hersek tarafından Ekim 2008’te
sipariş edilen ve Kasım 2009
sonunda teslimi planlanan
kalsiner yatırımı kapsamında 310
ton imalatın sevkıyatını Ekim
2009 içinde tamamladı. Bosna-
Hersek kalsiner yatırımının
önemli kalemlerinden kalsiner
gövdesi ile kalsinere ait çift şaftlı
besleyici, çift şaftlı karıştırıcı ve
tahrik grupları Asmaş tarafından
imal edildi. 3,60 metre çapında
ve 33 metre uzunluğunda imal
edilen kalsiner gövde ağırlığı 225
ton dur.



‹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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ENDÜSTR‹ ‹ L ‹fiK‹LER ‹



Her yıl bu mevsimlerde yaygınla-
şan “grip” olağan karşılanıyor
ve kimsenin o kadar ilgisini

çekmiyordu. Bununla ilişkili televiz-
yonlarda oturumlar düzenlenmiyor, is-
tatiksel bilgiler medyada yayınlanmı-
yor, hele siyasi kişiler hiç fikir beyan et-
miyordu. Oysa normal gripten ABD’de
bir mevsimde 30 bin ölüm oluyordu.
Ülkemizdeki rakamı bilmiyoruz. Mek-
sika’dan ilk “domuz gribi” raporları ve
bazı ölüm olayları bildirilince işin rengi
değişti. Virüs beklenenden hızlı yayılım
gösterince, WHO (Dünya Sağlık Örgü-
tü) ve başta ABD sağlık birimleri, AB
ülkeleri etkili aşı için ilaç firmalarını
uyardılar. Yapılan çalışmalar sonu bir
aşı üretilebileceği, fakat bunun zaman
alacağı anlaşıldı. Kuzey yarım kürede
yaz mevsimi de geldiğinden virüs ya-
yılması yavaşladı, fakat soğuk mevsi-
min gelmesiyle, kapalı mekânların kul-
lanılması, okulların açılması, mevsimsel
grip salgınlarının da yaygınlaşma bek-
lentisi bilim adamlarını ve ilaç firmala-
rını daha ciddi çalışmalara itti. 

Sonuçta 2009 sonbaharında aşının
hizmete sunulabileceği bildirildi. Dün-
ya ülkeleri hastalığın ciddiyetini de göz
önünde tutarak, WHO’nun da önerileri
doğrultusunda aşı gereksinimlerini he-
saplayarak firmalara siparişlerini verdi-
ler. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığımız
da siparişini önde veren ülkeler arasın-
da oldu. Hatırlanacağı üzere öncelik
sağlık çalışanlarında olmak üzere sıra-
sıyla diğer risk gruplarına da bildirilen
takvime göre aşılama başlatıldı ve ha-
len sürüyor. Fakat görsel ve basılı med-
yada spekülasyonlara neden olan bir-
çok yayın yapıldı, siyasi kişiler de dü-
şüncelerini bildirdiler. Sadece bizim ül-
kemizde değil, diğer ülkelerde de karşıt
düşünceli tartışmalar oldu, halen olu-
yor da. Bu grip salgınının neden oldu-
ğu ölümlerin sayıları sık sık duyurulu-
yor. Bundan önceki sayılarımızda risk
guruplarını açıklamıştık. Sağlık Bakan-
lığı hamileler arasında ölüm riskinin 5
kat fazla olduğunu açıkladı. 

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Grip
Çalışma Grubu’nun 29 Eylül 2009 tari-
hinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen
“Grip Günü Basın Bilgilendirme Top-
lantısına” Prof. Dr. Emel Bozkaya, “Av-
rupa Grip İzleme Ağı (EISS) yöneticisi
ve “Fransa Ulusal Grip Referans Laba-

ratuvarı” Direktörü Prof. Dr. Bruno Li-
na, İstanbul Tıp Fakültesi, Ulusal Grip
Referans Laboratuarı Direktörü Prof.
Dr. Selim Badur, Sağlık Bakanlığı Grip
Pandemi Hazırlık Komisyonu Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Bakır ve Dr. Meral
Çiblak katıldı. 

Şimdi bu toplantıdan bazı alıntıları
bilgilerinize sunuyorum:

İnfluenza virüslerinin yol açtığı kli-
nik tablo olan grip, bazılarınca gereksiz
yere abartıldığı ileri sürülen, aksi dü-
şüncede olanların ise yakın bir gelecek-
te ölümcül pandemilere (geniş salgın)
yol açacağını savundukları, toplumda
hızla yayılan akut solunum yolu enfek-
siyonudur. Pandemiler arası dönemler-
de, her yıl ortalama olarak dünya nüfu-
sunun yüzde 5-30’unu tutan gribin ne-
den olduğu komplikasyonların ve bazı
özel gruplardaki yüksek ölüm oranları-
nın (dünyada her yıl yaklaşık 250 bin -
500 bin ölüm) yanı sıra ülkeleri ciddi
boyutlarda etkileyecek şekilde ekono-
mik kayıplara neden olduğu bilinmek-
tedir. Bu durumda özellikle risk grupla-
rı olarak tanımlanan bazı kesimlerde
hastalığın yol açacağı hasarı azaltabil-
mek için önerilen bağışıklık konusunu
dikkate almak gerekir. ABD’de risk
gruplarına tüm sağlıklı çocuklar eklen-
miş olup, aşılama önerilerinde çocukla-
ra öncelik verilmektedir. Bugün için söz
konusu yeni virüsün süratle yayılım
gösterdiği ve bulaşma özelliğinin yük-
sek olduğu kabul edilmektedir. Buna
karşın ölüm oranları, mevsimsel gripte
görülenin altındadır ve bu nedenle pa-
tojenitesi (hastalık yapma yeteneği) dü-
şük bir virüs olarak değerlendirilmekte-
dir. Ancak asıl korkulan, süratle mutas-
yona (değişim) uğrama özelliğine sahip
yeni virüsün kısa sürede “yüksek pato-
jenite” gösterme yetisi kazanma riski-
dir. 

Prof. Badur, “Toplumda paniğe ge-
rek yok, ama uyanık ve tedbirli olmak
zorundayız” diyor. Bildiğimiz klasik
grip yaşlılarda tehlikeli oluşuna karşın
“domuz gribi” daha çok 15-35 yaş gru-
bunda ön plana çıkıyor. Vakalar daha
çok İstanbul, Muğla ve Ankara’da gö-
rülüyor. Hazırlanan aşı yalnızca hastalı-
ğı önleme bakımından değil, salgının
şiddetini ve etkisini azaltmada da
önemli rol oynayacaktır. Gribe bağlı
ölümlerin büyük çoğunluğunun hasta-

lığın seyri sırasında meydana gelen za-
türreeye bağlı olduğu bilinmektedir. 

Prof. Dr. Bruno Lina, solunum yolu
hastalıklarının tüm dünyada arttığını
belirterek, “Aşı bizim dostumuzdur. Bir
takım asılsız söylentilerle aşıdan kaçın-
dığımızda büyük bir risk alıyoruz. Bu-
gün büyük bir salgınla karşı karşıya de-
ğilsek, bunu aşılanmaya borçluyuz. Do-
muz gribinden ve mevsimsel gripten
ölümleri aşıyla önleyebiliriz” diyor. 

Prof. Dr. Mustafa Bakır ise, domuz
gribinin daha çok çocuk ve genç eriş-
kinlerde yoğunlaştığını, Amerika verile-
rinde mevsimsel gripten bir mevsimde
200 binden fazla kişinin hastaneye yattı-
ğını aktardı. 36 bin kişinin öldüğünü,
aşının hastalığın şiddetini azalttığını,
çocuklarda hastalığın daha ağır bir gi-
diş gösterdiğini bildiren Bakır, çocukla-
rın hastalığın yayılmasını kolaylaştırdı-
ğını ifade ederek, çocukların korunma-
sının önemine değindi. Aşı çocuklarda
yüzde 60 - 75 etkili bulunmuş. Yan etki-
ler var mı diye birçok çalışma yapılmış.
Toplam 300 bine yakın bebek aşılanarak
yan etkiler araştırılmış ve önemli bir
yan etki görülmemiş. 5 - 9 yaş arası ço-
cuklar en yüksek enfeksiyon ve hastalık
oranına sahip. Çocuklarda aşılama grip
mevsimlerinde yatışları ve ölümleri cid-
di oranda azaltıyor. Buna karşılık en sık
söz edilen yan etki Guillan Barre send-
romu denilen ve çevresel sinir sistemi-
nin edinilmiş bağışıklık kökenli iltihabi
bozukluğunu ifade eden bir hastalık
ise, bir milyonda sadece bir tane vaka-
da tespit edilmiş.

Bu yazıda domuz grinin belirtileri
ve nasıl bir yol izlediğinden ziyade
“aşı” üzerinde odaklanmak istedim. Bu
konu görsel ve yazılı medyada da sıkça
işlendi, lehte ve aleyhte görüşler günde-
me geldi. Ben de görüşlerine güvendi-
ğim kaynakların önerilerini sizlere taşı-
maya çalıştım.

Her birey aklını kullanarak kararını
verecek.

Yeni yılın sizlere daha çok sağlık,
başarı ve mutluluk getirmesini dilerim.

Hoşça kalın.

Þiþecam • Kasım-Aralık 2009 • 27

Domuz gribi ve afl›s›...

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

SA⁄LIK




