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Bu doğrultudaki çalışma-
larını yoğun bir şekilde
sürdüren, ülkemizin 

düzcam alanındaki lider kuruluşu
olan Trakya Cam, 2010 – 2012
döneminde gerçekleştirilecek ve
toplam tutarı 300 milyon doları
aşacak olan yatırımlar tamam-
landığında Rusya’nın gelişen bu
bölgesinde pozisyon almış olacak. 

Trakya Cam, Rusya projelerini

düzcam alanında dünyadaki en
büyük şirketlerden biri olan
Saint-Gobain ile ortaklık yaparak
gerçekleştirecek. İki şirket
arasında Mısır ve Rusya’da 
düzcam faaliyetlerinin ortaklaşa
gerçekleştirilmesini içeren niyet
anlaşması Nisan 2009’da imza-
landı. Yakın zamanda da ortaklık
anlaşmaları yapılacak.

Bu çerçevede Şişecam Yönetim

Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Prof. Dr. Ahmet Kırman ve
Düzcam Grup Başkanı Gülsüm
Azeri, 15 Mart 2010’da Tataris-
tan’a bir ziyaret gerçekleşti-rerek
Tataristan Cumhuriyeti Başbakanı
Rustem Minnikhanov ve yetkili-
lerle bir toplantı yaptı. Toplantı-
da, Tataristan yetkililerine Trakya
Cam’ın yatırım projeleri hakkında
detaylı bilgi verildi ve projelerin
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Trakya Cam, Rusya’ya yat›r›ma
haz›rlan›yor
Trakya Cam, bölgesel
büyüme stratejileri
çerçevesinde düzcam
sektöründe ciddi
büyüme potansiyeli
sergileyen Rusya
Federasyonu’nda 
düzcam ve otomotiv
camları alanında yatırım
yapma kararı aldı. 



zamanında ve başarıyla tamam-
lanabilmesi için destekleri talep
edildi. Rustem Minnikhanov da
Trakya Cam’ın yatırım projele-
rine her türlü yardımı ve katkıyı
sağlayacağını belirtti.

Yapılan toplantıya, Tataristan
Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret
Bakanı Ravil Zaripov, Küçük ve
Orta Ölçekli Sanayileri Geliştirme
Komitesi Başkanı Timur Shagi-
valeev, Alabuga Özel Ekonomik
Bölgesi Genel Direktörü Vasily
Kudryashov, T.C. Tataristan
Başkonsolosu Ahmet Tuta ve
Trakya Yenişehir Cam Sanayii
A.Ş. Fabrika Müdürü Mehmet 
Ali Tiryaki’nin yanı sıra, doğalgaz

şirketleri Gazprom ve Tatgasin-
vest ile elektrik şirketi

Tatanergo’nun genel müdürleri
de katıldı.

Toyota Avrupa, Trakya
Otocam’ın tasarım ve
proje çalışmalarını ayrı

ayrı ödüllendirdi.
Toyota Avrupa,

Trakya Cam’a 2009
yılında devreye
alınan Yeni Verso
aracı projesindeki
cam tasarım
çalışmalarından
dolayı “Değer
Analizi”, projenin
yönetimindeki 
performansından
dolayı da “Proje
Yönetimi”
dallarında mansi-
yon ödülü verdi.
Ödül, Toyota
Avrupa’nın 11
Mart 2010 tari-
hinde Brüksel’de
yapılan toplantı-
sında verildi.

Toyota Avrupa 2009 yılında da
Trakya Cam’a proses iyileştirme
ile elde ettiği maliyet düşürme

performansından dolayı “Ma-
liyet Yönetimi Başarı Ödülü”
vermişti. 
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Toyota’dan Trakya Otocam’a çifte ödül

Toyota Avrupa’nın bu yıl Trakya Cam’a verdiği “Değer Analizi” ve “Proje Yönetimi” ödülleri.
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Otomotiv Sanayii Derneği
(OSD), “100 bin araç üzeri
kapasite” ve “ticari

araçlara tedarik” kriterlerinin her
ikisini de sağlayan firmalar kate-
gorisinde kalite ve teslimat güvenir-

liği, teknoloji geliştirmedeki işbirliği
ile uygun fiyat yönünden Trakya
Cam Sanayii A.Ş.’yi “2009 Yılı OSD
Yan Sanayi Başarı Ödülü ile” ödül-
lendirdi. 

Trakya Cam’ın ödülü OSD’nin

19 Mart 2010 tarihinde Sanayi ve
Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün de
katıldığı 36. Genel Kurul
Toplantısı’nda Düzcam Grubu
Otomotiv Camları Başkan Yardım-
cısı Reha Akçakaya’ya verildi. 

Trakya Cam’a OSD’den ödül

OSD’nin 2009 yılında başarılı bulduğu yan sanayi ve ihracatçı ana sanayi firma 
temsilcileri törende bir araya geldi.

Otomotiv Sanayii
Derneği tarafından 
firmalar kategorisinde
kalite ve teslimat
güvenirliği, teknoloji
geliştirmedeki işbirliği
ile uygun fiyat 
yönünden Trakya Cam
Sanayii A.Ş., “2009
Yılı OSD Yan Sanayi
Başarı Ödülü ile” 
ödüllendirildi.
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Trakya Cam, 1 Mart 2010 
tarihinde İstanbul – İTÜ
Ayazağa Yerleşkesi

Süleyman Demirel Kültür
Merkezi’nde düzenlenen 
“Türkiye Genç İşadamları Derneği
(TÜGİAD)  İTÜ Yeni Enerji
Teknolojilerinde Üniversite-
Sanayi İşbirliği Zirvesi”ne 
katıldı. 11 – 14 Mart 2010 tarihleri
arasında ise İstanbul’da 
düzenlenen “3. Güneş Enerjisi ve
Teknolojileri Fuarı”nda yer aldı.
Trakya Cam’ın yenilenebilir enerji
konusuna verdiği önem ve 
gerçekleştirdiği atılımların bir
parçası olarak katıldığı etkinlik-
lerde, güneşten enerji üretimine
yönelik yüksek geçirgenlikli, 
düşük demirli enerji camları
sergilendi. 

Yeni Enerji Teknolojilerinde
Üniversite-Sanayi İşbirliği Zirvesi
sırasında yapılan törende İTÜ
Enerji Enstitüsü Sektörel Danışma
Kurulu Ortaklık Beyannamesi,
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları

A.Ş. adına Araştırma ve Teknoloji
Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Yıldırım Teoman tarafından
imzalandı. Sektörel Danışma
Kurulu, enerji sektörünün ihtiyaç
duyduğu donanıma sahip insan
gücü yetiştirilmesinde, sektörün
teknik problemlerinin çözümünde
ve ArGe / ÜrGe / GeUy 
süreçlerinde sektör ile enstitü
arasında etkin işbirliğinin sağlan-
masını amaçlıyor.

Fuarda yeni ticari 
bağlantılar kuruldu
3. Güneş Enerjisi ve

Teknolojileri Fuarı’na ise 200’ün
üzerinde firma katıldı ve yaklaşık
20 bin sektör profesyoneli fuarı
ziyaret etti. Trakya Cam, gelişmekte
olan önemli pazarlardan biri olan
güneş enerjisi sektörü ile ilgili
Türkiye’de ilk kez katıldığı bu fuar-
la sektördeki imajını güçlendirdi ve
yeni ticari bağlantılar kurdu.

Trakya Cam, enerji ürünlerini tan›tt›

Trakya Cam, Türkiye Genç İşadamları Derneği - İTÜ Yeni Enerji Teknolojilerinde Üniversite-Sanayi İşbirliği Zirvesi’ne katıldı.

200’ün üzerinde firmanın katıldığı 3. Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı’nı 
20 bin sektör profesyoneli ziyaret etti.



Cam Elyaf Sanayii
Polyester İşletmesi’nde
reaksiyon sürelerini

kısaltmak amaçlı planlanan proje
çalışmalarından biri olan katı
hammaddelerden Maleik
Anhidrit’in sıvı olarak kullanımı
projesi tamamlandı. 12 Ekim 2009
tarihinde çalışmaları başlatılan
proje, 3 Mart 2010 tarihinde ilk
kez üretimde kullanıldı. 

Bu projeyi değerli kılan en
önemli faktörlerden biri,
çalışmaların başlangıcından
tamamlanmasına kadar olan 
süreci danışmanlık desteği
almadan Cam Elyaf çalışanlarının
tasarlayıp yürütmesi oldu.
Kurulan sıvı “Maleik Anhidrit”
tankı 40 m3 kapasiteli olup,
işletmede bulunan 5 reaktöre de
hizmet veriyor. Devreye alınan bu
proje sayesinde reaksiyon süreleri

Cam Elyaf Sanayii A.Ş.,
çok uçlu fitil ve direkt
sarma bobinleri otomatik

ambalajlanma projesini tamam-
ladı. 

9 Eylül 2009 tarihinde başla-
yan proje, 25 Şubat 2010 tarihinde
sorunsuz olarak devreye alındı.

Cam Elyaf otomasyon pro-
jelerinden biri olan çok uçlu fitil
ve direkt sarma bobinlerinin
otomatik ambalajlanması projesi,
cam elyafı sektöründe deneyimli,
sayılı otomasyon firmalarından
biri olan Fransız BCI firmasına
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Cam Elyaf Sanayii’nde reaktörler 
daha h›zl› flarj olacak

Ambalajs›z bobin kalmayacak



hedeflenen noktaya erişilerek her şarj üre-
tim için ortalama 3 saat azaldı. 

Tamamlanan projenin işçi sağlığı ve iş
güvenliğinin yanı sıra belgelendirme
çalışmaları tamamlanıp alınan çevre yöne-
tim sistemi ISO 14001’e  kattığı değer önem
taşıyor.

yaptırıldı. Toplam üç adet hattın ikisi çok
uçlu fitil üretiminde, biri direkt sarma üreti-
minde kullanılıyor. 

Elyaf bobinlerinin son kullanıcı
tarafından sonuna kadar sorunsuzca 
kullanılabilmesinde en etkili ambalaj 
yöntemi olan ‘wrapping’ işlemi, daha önce
çok fazla işçilik gerektirdiği için yalnızca bir
kaç müşteriye sınırlı miktarda yapılabil-
mekteydi. Bu otomasyon projesiyle üretilen
bobinlerin tamamı çok daha hızlı bir şekilde
ambalajlanabiliyor. Projenin devreye
alınmasıyla birlikte verimlilik artışı, 
ürün standardizasyonu ve kalite artışı 
hedefleniyor.

Cam Elyaf Sanayii’de ilk yardım ekibine verilen
eğitim, 3 yıl aradan sonra güncellendi. İlk
yardımın insan hayatı için önemi her geçen gün

daha güçlü bir şekilde fark edilirken, Cam Elyaf Sanayii
de bu farkındalıkla ilk yardım eğitimine verdiği önemi
çalışanlarının eğitimlerini güncel tutarak gösteriyor. 

İnsanlığa sağlıklı ve mutlu bir yaşam sunmak, kaza
ve yaralanmalardan sağ kalımı artırmak ve kalıcı sakat-
lanmaları en aza indirmek için ilk yardım eğitimini
yaygınlaştırmak gerekiyor.

Trafik canavarına her yıl binlerce kurban verilen bir
ülkede yaşıyoruz. Bunun yanında iş ve ev kazaları,
şiddet olayları, deprem ve diğer afetler nedeniyle oluşan
kayıplar da küçümsenmeyecek sayıda bulunuyor. Ancak
bunlardan daha acı olanı ise yanlış ilk yardım uygula-
maları nedeniyle insanlara yardımcı olmaya çalışırken
zarar vermek. 

Hasta veya yaralının yaşam şansını artırmak,
oluşabilecek sakatlanmaları önlemek ve  iyileşmeyi
kolaylaştırmak için ilk yardım gerekiyor. İlk yardımın
doğru yapılabilmesi için de ilk yardım eğitimi zorunlu. 

Kaza ölümlerinin yüzde 10’u ilk beş dakika içinde,
yüzde 54’ü ise ilk yarım saat içinde meydana geliyor. Bu
vakaların yüzde 18 - 25’i yeterli müdahale ile
kurtarılabilecek vakalar. Ülkemizde ilk yardım eğitimi
yasal zorunlu eğitimler kapsamına alınmış durumda.

Tüm bu nedenlerle, Cam Elyaf Sanayii ilk yardım
ekibinde yer alan 2007 yılında ilgili eğitimi almış 10
kişinin ilk yardım eğitimleri ABC İlkyardım Eğitim
Merkezi tarafından 26 Mart 2010 tarihinde güncellendi.
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Cam Elyaf Sanayii’nde 
ilk yard›m e¤itimi



Hacı Cemil Ercan tarafından
1957 yılında temelleri
atılan Beypazarı Maden

Suyu, bugünlere uzanan başarı
öyküsünü II.Ulusal Spa & Wellness
Kongresi’nde aldığı “En İyi Maden
Suyu” ödülü ile taçlandırdı. Gazi
Üniversitesi’nin hazırladığı anket
sonucu birinci gelen firma, kalitesine
büyük önem verdiği ürünlerini
müşterilerine Şişecam’dan temin
ettiği cam şişelerde sunuyor.
Teknolojisini ve ürünlerini sürekli
geliştiren firma, yüzde 100 doğal
aromalı limon, elma, vişne ve çilekli
maden sularıyla da beğeni topluyor.
53 yıllık deneyimle ürettiği ürünleri
ile pazarda söz sahibi firmalardan
biri olan Beypazarı Maden suyu,

bunu II.Ulusal Spa & Wellness
Kongresi’nde aldığı “En İyi Maden
Suyu” ödülüyle de kanıtlamış oldu.
Şubat’ın ilk haftasında gerçekleşti-
rilen kongrenin gala yemeğinde
ödüller sahiplerini bulurken, gecede
Beypazarı adına ödülü Yönetim
Kurulu Başkanı Niyazi Ercan aldı. 

Niyazi Ercan’ı başarıya götüren
yolculuğu hakkında bilgi aldık.

İçecek sektörüne nasıl adım
attınız?

Gaziantep’ten Ankara’ya uzanan
bir yolculuk bu aslında. Babam
Cemil Ercan o dönemlerde sabuncu-
lukla uğraşırmış. Hayatın neler
getireceğini bilemezsiniz,
Gaziantep’ten kalkıp Ankara’ya

gelmiş ve ilk kez içecek sektöründe
“Cem Kola” ismi ile kola üretmeye
başlamış. O zamanlarda bile şişe
camın ürettiği kahverengi şişeleri
kullanmış, üzerine de Cem Sultan’ın
resmini bastırmış. Ufak bir yerde,
kendi çabalarıyla, çok beğenilen bir
tat yakalamayı başarmış ancak o
dönemlerdeki hammadde, özellikle
de şeker, kıtlığı yüzünden büyük
sıkıntılar çekmiş. Meşrubat sek-
töründen zamanla uzaklaşsa da 
içecek sektöründen kopamayıp,
Beypazarı’nda maden suyu çıkan bir
kaynak yeri olduğunu duymuş ve
araştırmalara başlamış. Tabi şimdiki
gibi doğru düzgün yolu bile olma-
yan, her tarafı uçurum olan, elektrik
ve su sıkıntısının olduğu bu yerde
işe girişmek büyük cesaret ister.
Babam da bu cesareti göstermiş ve
1957 senesinde aldığı dolum
makineleri ile işe başlamış. Ankara -
Beypazarı arası gidip  gelerek,
maden suyunu şişeleyip satmaya
çalışmış. O dönemlerde şimdiki gibi
dönüşümsüz şişe yok tabi, kasalı
dönüşümlü şişelerde “Karakoca” ve
“Ankara Karakoca” adı ile ürün
satışı yapmış. 1977 sene-sinde
ismimiz “Beypazarı” olarak tescil-
lenerek bugünlere gelinmiş.

Siz de baba mesleğini devam
ettiriyorsunuz, başka bir alanda
çalışmayı düşünmediniz mi?

Çocukluktan beri içecek sektö-
rünün içinde olduğum için başka
hiçbir alternatif düşünmeden kendi-
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En iyi maden suyu ödülü                 ’n›n

II. Ulusal Spa & Wellness Kongresi’nde “En İyi Maden Suyu” ödülü Beypazarı’na
verildi. Gazi Üniversitesi’nin hazırladığı anket sonucu birinciliği elde eden firmanın
Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, amaçlarının maden suyunun faydaları
konusunda halkı bilinçlendirerek, tüketimi artırmak olduğunu söyledi.



mi bu işte buldum tabi. Su, insan
hayatında vazgeçilmez bir yere
sahip. Hele bir de içinde minerali
bol, sağlığınıza faydalı, maden suyu
gibi bir içecek varsa. Ben bu içecekle
insanlara sağlık sunmayı seviyorum.
Maden suyu gibi sağlıklı bir içeceği,
yine sağlıklı ambalajında sunmak
gerektiğini bildiğimiz için hep cam
şişe içinde tüketicilerimize ulaşmaya
çalıştık. Mecburi olarak bu işe
başladım diyemem. İşimi severek
yapıyorum. Babamın dolum yaptığı
sene-lerde ben de onunla fabrikaya
gelip çalışmaları izler, çocuk olarak
kendi çapımda yardım etmeye
çalışırdım. Eğitim hayatımı tamam-
ladıktan sonra kendimi sektörde
bulmam pek şaşırtıcı olmadı benim
için. Derler ya birlikten güç doğar
diye, işte biz de babamla o şekilde
çalıştık. Şimdi bakıyorum da, bu işe
verdiğimiz emek, ayırdığımız 
ve harcadığımız bütçeden daha
büyük.

Beypazarı Maden suyu şu anda
pazarında lider konumda. Bu
başarıyı nasıl yakaladınız?

53. yılımızdayız, yarım asırdan
fazla deneyimi olan bir firmamız

var. Biraz kader, biraz
şans diyelim ama en
önemlisi disiplinli bir
çalışma var bu
markanın kök-

lerinde. Çok şükür zirvedeyiz 
diyoruz ama daha da önemli olan
zirvede kalabilmek. Daha ileriye
gitmek, daha iyi hizmet vere-
bilmek için elimizden geleni
yapıyor, sektörle ilgili gelişmeleri
yakından takip ediyoruz. Bir söz
vardır; “tesisini yenilemeyen
işletme, sahibini yeniler”. 53
senedir sahibimizi yenile-
mediğimize göre tesisimizi
yenilediğimizi düşünüyo-
rum.

Maden suyu sektörü
hakkında bilgi verebilir
misiniz?

Maden suyu sektörü
büyük kar getiren bir sektör
değil ne yazık ki. Ülkemiz maden
suyu yönünden zengin bir ülke
olmasına rağmen Avrupa’daki tüke-
tim ile Türkiye’deki tüketim oranı
arasında uçurum var. Biz öncelikle
maden suyunun yararlarını halkı-
mıza anlatmaya çalışıyoruz. İyi-kötü
her konuda örnek aldığımız yurt
dışı ülkelerini içecek alışkanlığımız
konusunda, ki sağlığımız için son
derece önemli, niye örnek alma-
yalım. 

İnandığınız bir ürünü gönül
rahatlığı ile savunursunuz, hiçbir
tereddüttünüz olmaz. Biz de
ürünümüze inanıyoruz. Mineral
değerleri yönünden zenginiz, bu

bizim kalitemizdir. 2010 yılında
aldığımız “Kalitesine En Çok
Güvenilen Maden Suyu” ödülü de
bunun bir göstergesidir. Bu kalite-
mizi bozmamak için doğal, sağlıklı
ürünümüzü, olması gereken sağlıklı
ambalajında, yeşil cam şişede
sunuyoruz. Niye yeşil? Maden suyu
içindeki mineralleri gün ışığı ile 
kaybetmesin diye. Aslına bakarsanız
beyaz şişe dışında tüm renkler
maden suyu için uygundur.
Anadolu Cam’a teşekkür ederiz ki;
şişe stoklarında zorluk çektiğimiz
dönemlerde, maden suyu sektörü
için Bursa/Yenişehir’de tesis kurdu

ve şu anda ne zaman
istesek şişe temin 
edebiliyoruz. 

Tesisiniz ve üreti-
miniz ile ilgili bilgi
alabilir miyiz?

Firmamızda 6
adet üretim hattı
bulunuyor. İtalyan
yapımı, son sistemle
donatılmış bu hat-
larda saatte 252 bin
şişe üretebilen bir
tesisiz. Doğal olarak
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Anadolu Cam’ın şişe desteğine
büyük ihtiyacımız var. Tesisimizde
200 cc ve 500 cc olmak üzere 2 ayrı
boyutta doğal maden suyu üretim-
imiz mevcut. Ayrıca, yeni üreti-
mimiz olan meyve aromalı doğal
maden suyumuzu limon, elma,vişne
ve çilek olmak üzere 4 çeşit olarak
piyasaya sunduk. Çok fazla ürün
çeşidi yapmadık, aromalarda yüzde
100 doğal aroma kullandık ve doğal
maden suyumuzla birleştirdik.
Bizim kalite anlayışımız doğal olanı
doğal haliyle tüketiciye sunmak. Bu
nedenle yalnızca cam ambalaj kul-
lanıyoruz. Meyveli çeşitlerimizde
tüketicimizden gelecek olan arz ve
taleplere göre, yine doğallıktan ödün
vermeden, ürün yelpazemizi
genişletmeyi düşüne-biliriz.

Sektörde yaşanan sorunlar 
nelerdir? Size göre maden suyu
tüketiminin yeterli düzeyde
olmayışının nedenleri nedir?

Türkiye maden suyu yönünden
çok zengin bir ülke. Ama maalesef

bu zenginliğin çok az bir kısmını
kullanıyoruz. Sektörümüzde
yaklaşık 25 firma var ve bu 
firmaların çoğu yerleşim 
merkezlerine uzaktalar. Kuruluş
evreleri ve işleyişleri sırasında 
devlet desteğinden yoksun ve
yalnızlar. Bununla birlikte, üretim
yapan tüm tesislerden cirolarının
yüzde 1’i gibi bir oran, Özel İdare

tarafından talep ediliyor. Zaten
düşük kar marjıyla çalışan sektör
ortaklarımızın en büyük sorunu da
budur. Ayrıca maden suyu ve soda
kelimelerinin aynı anlamda
kullanılması da, biz maden suyu
üreticilerini son derece rahatsız 
ediyor.

Maden suyu, yerin katman-
larından kendi halinde çıkan veya
çıkartılan, 1 litresinde en az 1000 mg
çözünmüş mineral ihtiva eden,
tamamen doğal bir içecektir. Soda
ise herhangi bir suya, karbondioksit
gazı eklenerek elde edilen ve 
tamamen “yapay” olan bir içecek
türüdür.

Doğal mineralli maden suyu
insan yaşamı için doğal bir ihtiyaçtır.
Biz bu konuda halkımızı bilinçlen-
dirmek ve onları doğru ürüne yön-
lendirmekle görevliyiz. “Maden
suyu kaynağından içilir” derken,
onların ihtiyacı olan zengin mineralli
doğal maden suyunun, aslında hem
çıkış noktasını gösteriyor hem de
zaten ihtiyaçları olan bir ürüne
onları odaklıyoruz. Yani bir yerde
markanın gücüne ve ürünün 
kalitesine işaret ediyoruz. Gerisi
tüketicimizin içimine ve beğenisine
kalıyor.

HABERLER

Uzmanlar, sağlıklı yaşam için günde en az 2 şişe doğal mineralli
maden suyu tüketilmesini öneriyor. Zengin magnezyum içeriği saye-
sinde maden suyunun kalp ve damar hastalıklarını azalttığı görülüyor.
Günde en az 2 şişe doğal mineralli maden suyu içenlerde, magnezyum
alımıyla birlikte ani kalp krizi riski azalıyor. İçindeki kalsiyum sayesinde,
kemikleri kuvvetlendirerek osteoporozdan koruyor, magnezyumla da
birleşince damar ve kasların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.
Maden suyundaki bikarbonat, mide hastalıklarına iyi geliyor. Şeker
hastalığı ve gutun tedavisinde, böbrekteki taş oluşumunun engellen-
mesinde tavsiye ediliyor. İçeriğindeki sülfat, bağırsakların ve safra
kesesinin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Kalori içermeyen maden
suyu zayıflama programlarında yardımcı bir element vazifesi görüyor.
Selülit oluşumu engellemeye yardımcı oluyor. Sabahları güne maden
suyu ile başlamak, kişiye enerji veriyor. Florür içerdiğinden diş çürük-
lerini önleyen maden suyu, zengin içeriği ile hamileer ve emziren anne-
ler tarafından tercih ediliyor.

Maden suyunun yararları
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FUAR

Paflabahçe, Internorga’da Almanya 
ikram sektörünün be¤enisini kazand›

Paşabahçe, Almanya ikram
sektörüne yeni yaklaşımını
Internorga Fuarı’nda tanıttı.

‘f&d’ markasını ve HoReCa’ya
yönelik ‘Service Line’ ürün gamını
12-17 Mart 2010 tarihleri arasında
Hamburg’da gerçekleştirilen 84.
Internorga Uluslararası Otel

Ekipmanları, Gastronomi ve
Catering Fuarı’nda 72 m2’lik
standında profesyonel müşterilere
sunan Paşabahçe, büyük ilgi gördü.

Paşabahçe standında bu yıl;
Service Line ürün gamından seçile-
rek, Almanya ikram sektörünün en
temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere

özel olarak hazırlanan ‘Core Assort-
ment’ da beğeniye sunuldu. Sektörde
Almanya’daki pazar payını artırma-
yı hedefleyen Paşabahçe, lojistik
ortağı Tanay GmbH ile uzun süredir
devam eden işbirliğini geliştirerek
Nisan 2010’dan itibaren ‘Core
Assortment’ başlığı altında topladığı
50’ye yakın ürün için maksimum 
96 saatte teslimat garantisi veriyor. 

Paşabahçe standında yer alan 
bir başka yenilik ise 2007 yılında
lansmanı yapılan ve kısa sürede
HoReCa sektörünün favori markası
haline gelen ‘f&d’ idi. Bulaşık 
makinesinde 2000 çevrimin üzerinde
yıkamaya dayanıklı kurşunsuz
kristalin markası ‘f&d’nin ürün
gamına 2009 yılında katılan Reserva,
Chique, Cuvée Allegro, Club, Club
Ice ve Dynasty serileri, fuarın ilgi
gören ürünlerinden olmayı başardı.
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Metro Gastro’da hem ikrama 
hem markete hitap etti 

Paşabahçe, Metro Zincir
Marketleri’nin tedarikçi-
leri ve müşterilerini

buluşturmayı hedeflediği Metro
Gastro Fuarı’ndaki 96 m2’lik
standı ile beğeni kazandı. 08-10

Nisan tarihleri arasında CNR
Expo Fuar Merkezi’nde gerçek-
leştirilen fuarda Paşabahçe, f&d,
Denizli ve Paşabahçe Porselen
markaları için hem market
yöneticilerine hem de ikram kesi-

mi müşterilerine doğrudan pazar-
lama faaliyeti yapıldı. 

Ayrıca Metro yetkilileri fuar
alanında direkt sipariş de alarak
fuar katılımının satışa dönüşmesi-
ni sağlamış oldu. 
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Anadolu Cam Yenişehir fab-
rikası, meydana gelebilecek

olası acil bir duruma karşı ne
kadar hazırlıklı olunduğunu 
05 Mart 2010 tarihinde AKUT
tarafından gerçekleştirilen bir 
tatbikatla değerlendirdi. 

AKUT tarafından belirlenen
gerçeğe yakın bir patlama
senaryosu üzerinden geliştirilen
tatbikat; tahliye, kurtarma, yangın söndürme, ilk yardım, kimyasal

döküntüye müdahale, üretimin
devamlılığını sağlama hususlarını
kapsayacak şekilde yapıldı. 
Acil Durum Yönetim Merkezi’nce
acil durum bilgisinin alınmasıyla
birlikte bina kısa sürede boşal-
tılırken, müdahale ekipleri eksik-
siz olarak toplanma noktalarına
geldi. Acil Durum Yönetim
Merkezi’nin hızlı ve doğru yön-
lendirmesiyle en kısa sürede olay
yerine intikal eden ekipler, ekip

liderlerinin sevk ve idaresiyle
olaylara müdahale ettiler. Bölge
güvenliğinin sağlanması,
yaralıların olay yerinden
uzaklaştırılması ve tedavi altına
alınması neticesinde tatbikat sona
erdi. Tatbikatın ardından AKUT
yetkilileri, Acil Durum Yönetim
Merkezi, ekip liderleri ve gözlem-
cilerin katıldığı bir toplantıda 
tatbikatın değerlendirmesini
yaparak, saptadıkları önemli
hususları paylaştılar.

AC Yeniflehir fabrikas›ndan haberler
Anadolu Cam Yeniflehir’de tatbikat

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü,
Yenişehir İlçe Milli Eğitim

Müdürü ile Bursa ve ilçelerinde
yer alan endüstri meslek
liselerinde görev yapmakta olan
okul müdürlerinden oluşan bir
grup eğitimci, Anadolu Cam
Yenişehir San. A.Ş.’yi ziyaret etti. 

27 Ocak 2010 tarihinde gerçek-
leştirilen ziyarette, misafirler ilk
olarak Şişecam’ı ve cam ambalaj
üretim sürecini tanıtan bir film
izledi. Ardından, fabrika müdürü
Habib Orhon eşliğinde işletmeyi
gezen konuklar, cam üretimi ve
üretim hatları hakkında bilgi aldı.

Sanayi-okul
işbirliği konusun-
da güzel bir
örnek teşkil eden
gezi sonunda,
ziyaretçilerin fab-
rika ve üretim
süreçleri
hakkında merak
ettikleri sorular
cevaplandırıldı. 

Ziyaretçiler,
camın üretim
sürecini çok
ilginç bulduklarını ve gösterilen
yakın ilgiden dolayı duydukları

memnuniyeti dile getirdikten
sonra fabrikadan ayrıldılar.

Sanayi okul iflbirli¤inde güzel bir örnek



Þiþecam • Mart-Nisan 2010 • 17

Camiş Madencilik A.Ş. Bilecik Cam ve Camelyaf
Hammaddeleri Hazırlama Tesisleri ISO
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi aldı.

Camiş Madencilik A.Ş. Bilecik Cam ve Camelyaf
Hammaddeleri Hazırlama Tesisleri, 22-24 Şubat 2010
tarihlerinde SGS Supervise Gözetme Etüt Kontrol
Servisleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen belge-
lendirme tetkiki sonucunda ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi belgesini aldı. Ayrıca aynı tarihlerde
Yalıköy Kuvarsit Maden İşletmesi’nde gerçekleştirilen
Kalite Yönetim Sistemi 2008 yılı güncelleme tetkiki 
“0” hata ile başarıyla gerçekleştirildi.

Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) yetkilileri tarafından 30
Mart - 1 Nisan 2010 tarih-

lerinde Anadolu Cam Mersin fab-
rikasında ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi Belge Yenile-me, ISO
14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemi gözden geçirme tetkikleri
entegre olarak yapıldı. 

Standart maddeleri kapsamında
uygulamalar gözden geçirilerek,
uygulamaların etkinliği ve doğruluğu
değerlendirildi. 

Tetkik sonucunda yapılan
değerlendirmede; standartlarda belir-
tilen şartların sağlandığı, yapılan ve

yapılması planlanan yatırımların
Anadolu Cam Mersin fabrikası için
‘kalite, çevre ve gıda güvenliği’
konusunda önemli gelişmelerin
sağlandığının bir göstergesi olduğu
belirtildi. Bu kapsamda TS EN ISO
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
(KYS) revizyonuna göre KYS bel-
gesinin yenilenmesine, TS EN ISO
14001-2004 Çevre Yönetim Sistemi ve
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemi belgelerinin bir yıl daha geçer-
li olmasına karar verildi. Tetkikçiler,
önerilerini ve bulgularını paylaşarak
tüm fabrika çalışanlarına yapılan iyi-
leştirmelerden ve tetkik sırasında veri-
len destekten ötürü teşekkür ettiler.

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.

Camifl Madencilik’e kalite yönetim sistemi belgesi

AC Mersin fabrikas›nda 
belgeler yenilendi



Şişecam Çayırova Spor
Kulübü’nün 11 Kasım 2008
tarihinde göreve başlayan 
yönetim kurulu, 2009 yılı

içindeki yapılanma çalışmalarını
kısa bir sürede büyük ölçüde
tamamladı. Sporcu sayısını
yaklaşık 4 kat artırıp; yöneticisi,
antrenörü, sporcusu, velisi ile tam
bir vücut halinde çalışarak 2009’u
beklenenin üzerinde bir başarı ile
geride bıraktı. 2009 sezonunda
gösterdiği performansla
Fenerbahçe ve Galatasaray gibi
köklü spor kulüplerini yakalayan
Çayırova Spor Kulübü’nün imza
attığı başarılar şöyle:

Kürek: 
• Büyük Bayanlar Türkiye

1’incisi,
• Hafif kilo Bayanlar Türkiye

1’incisi,
• BB Erkekler Türkiye 2’ncisi,
• Hafif kilo BB Erkekler

Türkiye 2’ncisi,
• Genç A Erkekler Türkiye

2’ncisi,
• Genç B Erkekler Türkiye

2’ncisi,
• Genç C Erkek ve Bayanlar

Türkiye 3’üncüsü 

Yelken:
• 12 Birincilik, 
• 10 İkincilik 
• 10 Üçüncülük 
Kano: 

• Minik Erkekler kategorisinde
şampiyonluk

2010 yılında çıtayı yükseltmeyi
hedefleyen Çayırova Spor Kulübü
yönetimi ve teknik kadrosu, bunu
gerçekleştirmek adına sporcu
velilerini de faaliyetlerinin içine
çekebilmek için geçen “2009 Yılı
Bilgilendirme Toplantısı” düzenle-
di. Geçen yılki faaliyetler ve bu

yılki hedefler hakkında bilgi 
verilen toplantıda kulübün
başarıları ve yönetimin
çalışmalarından duydukları 
memnuniyeti ifade eden velilerin,
camiaya fiilen destek verme ve
daha aktif olma konusundaki
öneri ve dilekleri dile getirildi.
Yönetim, veli temsilcileriyle bir
dizi toplantı yaparak başarıya
giden yolda atılacak adımları tek
tek tartıştı ve çözümler üretti. Bu
özverili çalışmanın sonuçlarını da
yılın ilk çeyreğinde almaya
başladı.

09-10 Ocak 2010 tarihleri
arasında Adana'da 8 il, 11
kulüpten toplam 95 sporcunun
katılımıyla gerçekleştirilen Kano
Olimpik Sporcu Seçme
Yarışları'nda Çayırova Spor
Kulübü’nü temsil eden 4 sporcu-
dan Yıldız Erkekler kategorisinde
yarışan Gökhan Aydemir; K-1
1000m Final yarışında ikinci ve 
K-1 500m Final yarışında üçüncü
oldu. 27 Şubat 2010 tarihinde,
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fiiflecam Çay›rova Spor Kulübü
baflar›lara doymuyor



Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı
tesislerinde Kürek Milli Takım
adayı sporcular için tüm kategori-
leri kapsayan, 2000m Ergometre
testi sonucunda Çayırova Spor
Kulübü’ne bağlı bir antrenör ve 
3 sporcu Sapanca Gölü’nde
yapılacak güç geliştirme kampına
katılmaya hak kazandı. Yine bu
test sonuçlarına göre; 1-10 Mart
2010 tarihleri arasında Sapanca
Gölü’nde yapılan güç geliştirme
kampına sporcu Salih Yıldırım ve
Baş Antrenör Lubomir Kisiov’a
asistanlık yapmak üzere üç
yardımcı antrenörden biri olarak
kulüp antrenörü Celalettin
Güneştan davet edildi. 

20 Mart 2010 Gölcük Donanma
Komutanlığı’nda Kocaeli ve
Yalova bölgesinden 9 kulübün
katıldığı "Açık Açılış ve Çanakkale
Zaferi Kupası" Yelken Yarışları’nda
Çayırova Spor Kulübü sporcuları
şu dereceleri elde etti:

Optimist Genel Klasman: 
• Mert Köse-İkincilik
• Ege Turan-Dördüncülük
Optimist Junior Klasman 
• Mert Köse-İkincilik
• Ege Turan-Üçüncülük

Kızlar Klasmanı 
• Bedriye Köse-Birincilik
• Şeyma Coşkun-İkincilik

Zagrep Kürek Yarışları Milli
Takım seçmeleri sonucunda, aday
kampa katılan toplam 26 sporcu-
nun 7 tanesi, Çayırova Spor
Kulübü’ndendi. Fenerbahçe’den 7,
Galatasaray’dan 6 ve Sakarya’dan
ise 3 sporcu kampta yer aldı.
Kampa kulüp antrenörü Celalettin
Güneştan da davet edildi. Kampta
yapılan testler sonucunda 10-11
Nisan 2010 tarihinde gerçekleştir-
ilen Zagrep Kürek Yarışları kadro-
suna ise kulüp sporcularından

Eralp Özkanlı, Uğur Polat, Salih
Yıldırım ve yardımcı antrenör
olarak da Celalettin Güneştan
seçildi. Zagrep Kürek Yarışları!nda
Eralp Özkanlı ve Uğur Polat, Genç
A İki Tek Finali’nde birinci gele-
rek, altın madalya kazandı. Salih
Yıldırım ise 40 ekibin katıldığı
Hafif Kilo Büyük A, B Finali’nde
birinci oldu.

Engellilere ‘sportif’
destek
Çayırova Spor Kulübü,

engellilerin gönüllü antrenörler ve
üniversite öğrencisi akranları ile
bir arada kürek sporunu öğren-
meleri ve bu sporu yapmaları
amacıyla Sabancı Üniversitesi ile
beraber yürütülen “Toplumsal
Duyarlılık Projesi”ne ortaktır.
Diğer proje ortakları, Türkiye
Kurek Federasyonu, Marmara
Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor
Yüksek Okulu ile Fenerbahçe Spor
Kulübü’dür. Türkiye’deki üç
engelli sporcudan biri Çayırova
Spor Kulübü’ndendir. Bu spor için
yasal ve teknik düzenlemeler
henüz yapılmıştır. Proje kapsamın-
da, engelli kürekçiler, antrenörler,
projeye destek veren kulüpler ve
konuya duyarlı gençlerin sayıları
arttırılmaya çalışılıyor. 
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Derleyen: Eğitim Müdürlüğü

Empati başkalarının
duygularını anlamaya
çalışma, tavırlarını

onların ruhsal durumlarına göre
ayarlayabilme becerisi, ikili
insan ilişkilerinin temelini
oluşturuyor. İnsanın
başkalarıyla iletişimini zorunlu
kılan hayatın tüm alanlarında
bu kabiliyet önemini artırmakta:
İster evlilikte olsun, ister
ebeveyn-çocuk ilişkisinde,
alışverişte ya da yönetimde
olsun karşınızdaki insanla
psikolojik iletişim kurmanız 
için size gerekli olan şeydir
empati. 

Birçok insan duygularını
sözlerle anlatmaktan çok başka
yollarla ifade etmeyi tercih eder.
Başkalarının ne hissettiklerini
anlayabilmek için öncelikle bu
sözlü olmayan ifadeleri çözmek
gerek: Beden duruşu, yüz ifade-
si, ses tonu ve bunun yanında
daha birçok şey. 

Eğer birinin söylediği sözle
beden duruşu veya yüz ifadesi
uyuşmadığı hissine kapılıyor-
sanız, bu durumda ne söylen-
diğine ve ne şekilde söylediğine
dikkat etmemiz gerekecek.
İletişim araştırmacılarına göre
duygusal mesajlar yüzde 90
oranında sözlü olmayan 
ifadelerdir. 

Bu şekilde dışa vurulan
duygular, ses tonundan
anlaşılan korku hissi veya yüz
ifadesinde kendini gösteren
kızgınlık gibi, genellikle bilinç-
sizce algılanır. Bu mesajlar

çoğunlukla anlamazlıktan
gelinerek suskunlukla cevap-
lanır ya da ona göre hareket
edilir. İnsanların gönderdiği
mesajları algılayabilme becerisi
sonradan öğrenilir. 

Empati insanlarla ikili
ilişkilerimizde başarıyı
belirleyen ve sosyal ilişkilerimizi
yönlendiren bir etmendir.
Toplumumuzun dokusunu
koruyan oldukça önemli ve
gerekli bir beceridir. 

Empatinizi geliştirmenin en
temel ilkesi olarak yine kendi
duygularını doğru algılama
karşımıza çıkıyor. Ne hissetti-
ğinizi tam olarak algılaya-
bildiğinizde ve duygularınızla
başa çıkmayı öğrendiğinizde
başkalarının duygularını
algılayabilmemiz mümkün 
olacaktır. 

Sahip olduğumuz duygular,
sadece bize ait ve bize özel
mülkümüzdür. Onlar hakkında
bizden başka kimse bilgi sahibi
olamaz. Duygularımızla ne
şekilde hareket edeceğimiz
hakkındaki bilgiler içgüdü
olarak bizimle birlikte doğar.
Gerisini ise eğitimler ve çevre
etkileriyle kendi kendimize
öğreniriz. 

Biz bu özelliğimizi çok
değerli görürüz, çünkü bu bizi
diğerlerinden ayıran özel bir
şeydir. 

Belki de bu yüzden diğer
insanlara duygularımızdan bah-
setmeye çekiniriz. İçimizin
derinliklerini birilerine
açtığımızda, açık verdiğimiz
düşünerek onun tarafından 

incinmenin daha kolay olaca-
ğına inanırız. 

Bütün insanlar birbirlerinden
farklı düşünürler. İnsanlar aynı
konu ve olay hakkındaki
duyguları birbirinden farklı ola-
bilir. Bazıları duran trafikte
çılgına dönerken, bazıları da
oldukça soğukkanlı davranırlar.
Bir kısım insanlar her olaya
büyük tepkilerle karşılık ver-
melerine karşın başkaları öyle-
sine sakindirler ki duyguları
olup olmadığından emin 
olamazsınız. 

Önemli olan tüm insanların
kendi duygularını ustaca idare
edebilmeleri için öncelikle onları
kabul etmeleridir. Buna daya-
narak çocuk eğitimi ile ilgili
yapılması gereken önemli bir
görev ortaya çıkmış oluyor;
çocukları mümkün olduğu
kadar çok durumlarının 
bilincinde yetiştirmek. Ancak 
bu şekilde onların ileriki
yaşamlarını kolaylaştırmak
mümkün olacaktır. 

Mesaj oldukça anlaşılır:
Duygularımıza biraz daha önem
vermek, hayatımızda birçok şeyi
kolaylaştıracaktır. Keşke anne-
baba ve çocuklar birbirleriyle ve
kendi duygularıyla olan
iletişimlerini kolaylaştırsalar ve
böylece duygusal zekâ ve bilgi-
lerini yükseltme konusundaki
umutlarını artırsalar. 

İş ve aile yaşamında 
başarılı olmanın 
anahtarı EQ 
(Duygusal Zekâ) 
İnsan beyni üzerinde yapılan
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son araştırmalar, insan zekâsının
gerçek ölçütünün IQ olmasa
bile, hayat başarısı konusunda
belirleyici olanın kişilerin 
duygusal olgunlukları (EQ)
olduğunu düşündürmektedir.
EQ, kişinin görünen bütün
davranışlarını yönlendiren
ihtiyaç, dürtü ve gerçek
değerlerini temsil etmekte ve
insanlarla olan ilişkilerin ve iş
yaşamındaki başarının belirle-
yicisi olmaktadır. 

Son on beş yıl içinde artan
rekabet, azalan kâr, çeşitlenen
müşteri ihtiyaçları
ve bilgi işlemenin
malzeme işlemek
kadar önem kazan-
ması, yönetim
anlayışını
değiştirmiştir.
Bunun sonucu
yönetim litera-
türüne bütünsel
kalite anlayışının
uzantısı olarak 
sinerji, yatay 
yönetim, iç müşteri
ve ekip çalışması
kavramları
girmiştir. 

Bu anlayış içinde çalışmaya
yönelen şirketlerin zihinsel 
kapasitesi yüksek, bilgi ve
becerisi üst düzeyde olan bazı
çalışanlarından bekledikleri 
verimi alamadıkları görülmüş-
tür. Bir işe başvuranlar
arasından seçilmiş olan en 
parlak CV’nin sahibinin, bazen
işletme içinde en önemli sorun-
ların kaynağı olması ender rast-
lanan bir durum değildir. Bunun
sonucu olarak psikologlar 
yönetim literatürüne “duygusal
zekâ” kavramını armağan
etmişlerdir. Duygusal zekâ

tanımı ile bizim on beş yıldır
seminerlerimizde “olgun insan”
kavramı çerçevesinde
anlattıklarımızın sınırlarının 
nispeten daha belirgin olarak
çizilmesine olanak sağlanmıştır. 

Üstün zekâ dendiğinde
hemen hemen herkesin aklına
Einstein gelir. Yüksek perfor-
mans gösteren kişilerin
doğuştan getirdikleri bir takım
özelliklerinin olduğu düşünülür.
Aynı zamanda neden bazı
kişilerin bu sahip oldukları
yeteneklerinin zamanla

ateşlenip gelişirken, kimilerinin
adeta söndüğünü de öğrenmek
isteriz. Peki, içimizden kimlerin
başarılı olacağını, zihnimizin
veya ruhumuzun hangi özellik-
leri belirlemektedir? 

Başarının yapıtaşları 
Kişilerin ilgi alanları, yap-

maktan hoşlandıklarını; zihinsel
ve fiziksel becerileri, yapabile-
ceklerini; duygusal zekâsı, neler
yaptığını ve gelecekte neler
yapabileceğini gösterir. 

Bir kişinin çok zeki, iyi bir
eğitim almış, işinde uzun yıllar

deneyimli, işini seven biri oldu-
ğu halde EQ’su yaptığı işe uy-
madığı için işinde başarısız ol-
dukları görülmektedir. Örneğin,
kendine güvenmeyen ve sosyal
özellikler taşımayan bir kişi satış
temsilcisi; ayrıntılara önem ver-
meyen, konsantrasyonu düşük
bir kişi başarılı kalite güvence
sorumlusu olamaz. 

İnsan ilişkilerinde ve iş
yaşamında “başarının gösterge-
si” sayabileceğimiz diğer
unsurlar: 
• Teknik beceriler 

• Belirli bir konuda-
ki bilgi 
• Zihinsel beceriler 
• Hayaller ve 
kariyer amaçları 
• Fiziksel görünüş 
• Belirli bir iş
alanına ilgi duyma 
• Genel sağlık

Duygusal
zekânın (olgunluk)
göstergelerinden
bazıları şunlardır: 
• Kendi beden dilini
kontrol edebilmek,
başkalarının beden

diline duyarlı olmak 
• Empati göstermek 
• Uzlaşmaya dayalı sinerjik

ilişki kurmak 
• İnsanlarla olumlu ilişkiler

içinde olmak 
• Başkalarını hesaba katmak 
• Yüksek duygusal enerji 
• İyimserlik 
• Çalışmaya adanmış olmak 
• Değişime istek duymak 
• Kendini yönlendirebilmek 
• Olumsuz duygularla başa

çıkma 
• Stresle başa çıkma 
• Kararlılık
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Araştırmalar EQ’nun her bir
alt başlığının pek çok derecesi
olduğunu göstermektedir.
Örneğin, bir kişi için “kararlı”
veya “kararsız” diyemeyiz.
Duygusal Zekâ Ölçeği’nin
"kararlılık"la ilgili bölümü
şunları içerir: 

Düşük puan almış kişi karar
vermekten kaçınır ve
başkalarından yardım alır. 

Orta derecede puan almış
kişi, kendisi karar alabilir ancak
başkalarının yardımını tercih
eder. 

Yüksek puan almış kişi,
problem çözme sürecin-
den hoşlanır, yine de
karar sürecini
başkalarıyla paylaşır. 

Çok yüksek puan
almış kişi, karar
almaktan çok
hoşlanır ve aldığı
kararın sonuçlarını
kontrol etme ihtiyacı
duyar.

EQ, IQ’nun karşıtı
değildir. Araştırmacılar
stresle başa çıkma yeteneğinin,
kişinin konsantre olabilme
yeteneğini ve zekâsını kullan-
abilmesini nasıl etkilediğini
ve bunun gibi iki kavram
arasındaki ilişkiyi anla-
maya çalışmaktadırlar.
Yapılan araştırmalar,
kişilerin başarısında
IQ’nun yalnızca yüzde 20 rol
oynadığını göstermektedir. 

Duygusal emek 
Bu kavram gelecek yıllarda,

özellikle hizmet sektöründe,
vazgeçilmez bir kavram olarak
sık sık karşımıza çıkacaktır.
‘Duygusal emek’ durumun
gerektirdiği duyguları, sosyal

olarak kabul edilen, uygun
biçimde ifade etmeye
verdiğimiz isimdir. Hizmet 
sektöründe müşteri ile yüz yüze
ilişki içinde çalışan bir görevli-
nin zor durumdaki müşterisine
yalnızca doğru davranışları
göstermesi yetmez; aynı zaman-
da doğru duygusal tepkiyi de
göstermesi beklenir. Bunun ise
tanımlanması ve öğretilmesi son
derece zordur. 

Bunu bir örnekle açıklamak
için, her gün benzeri sık sık
yaşanan, bir senaryo yaratalım:
Yolcu, havayollarının CIP salo-
nunda oturuyor ve gecikmesi
olan uçağının durumunu salon
görevlileriyle sık sık kontrol
ediyor. Salon görevlilerinin
verdiği hatalı bilgi sonucunda,
uzak bir şehre haftada iki sefer

yapan uçağını kaçırma tehlikesi
yaşıyor. Büyük sıkıntıyla güven-
liği geçtikten sonra, biniş kartını
kontrol eden görevli, yolcuya,
“Neredesiniz, deminden beri
sizi anons ediyoruz” diye
çıkışıyor. Bunun üzerine yolcu
yaşadığı sıkıntı ve gerginliği
denetlemekte zorluk çekiyor ve
tartışma büyüyor... 

Bazı işlerde işin ilişki boyutu
çok önemlidir. Örneğin
hostesler, satış elemanları,

hemşireler, banka şube
memurları, sekreterler,

çağrı merkezi
çalışanları, otel resep-
siyon görevlilerine,
çalıştıkları kuruluşlar
çok sayıda eğitim
verir. Bu eğitimlerde
temel olarak
müşteriye gösteril-
mesi gereken ‘doğru

davranışlar’
üzerinde durulur.
Doğru davranış-
lar tabii ki önem-

lidir ancak daha
önemli olan doğru
duyguyu göstermek-

tir. Bu da bu yazının
konusudur. 

İşi gereği doğru duy-
gusal tepkiyi göstermek
durumunda olanlar için

temel kavram ‘duygusal
emek’tir. Eğitimlerde bu

konu ‘empati’ başlığı altında
değerlendirilir. Bu bağlamda
empati genel bir kavramdır,
çünkü duygusal emek empati-
den çok daha özel bir durum-
dur. 

Yukarıda sıralanan işleri
yapanların, görevleri sırasında
duygularını denetlemeleri bek-
lenir ve hem yöneticiye hem de
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müşterilere karşı olumlu bir
tutum takınmaları istenir. Bu tür
bir çalışma biçimi ‘duygusal
emek’in yoğun olduğu çalışma
biçimidir. Kas gücüyle veya
zihinsel yetenek ve birikimlerle
değil de, duygusal yeteneklerle
yapılması gereken böyle bir işe,
‘yatkın olan’ ve ‘yatkın
olmayan’ çalışanlar vardır.
Yazıyı iki noktayı vurgulayarak
bitirmek istiyorum: Hizmet 
sektöründe başarılı olmak
isteyen kuruluşların başarısı
önemli ölçüde duygusal emek
vermeye yatkın olan çalışanları
seçmeleriyle mümkündür.
Çünkü gözlem ve yaşantıla-
rımıza göre, eğitimlerde doğru
davranışlar öğretilebilmekte
ancak doğru duygular 
öğretilememektedir. 

İkinci nokta ise şudur:
Duygusal emek vermeye yatkın
olmayanlar, örneğin güler yüzlü
hizmet verme konusunda
kurum tarafından dayatmayla
karşılaştıkları takdirde,
yaşadıkları duygusal ve fiziksel
stres sonucu gerçek anlamda
hastalanmaktadırlar. 

Duygusal Emeğin 
Sonuçları 
Birçok kişi iş hayatında

duygulara yer olmadığını
düşünür. Oysa ‘duygusal
zekâ’nın kazandığı popülerliğe
ve gördüğü geniş kabule
bakıldığı zaman ‘iş hayatı’ ve
‘duygu’ların birbiriyle ilişkili
olduğu ortaya çıktı. 

Verilen her kararın ve atılan
her adımın ardında aklın
gerekçeleri olduğu kadar duygu
dünyasının izleri de vardır.
Bunu inkar etmek, var olan bir
şeyi yok saymak anlamına gelir.

Duygular, amaca hizmet ettik-
lerinde son derece yararlıdır. 
Bu şekliyle duyguların yol gös-
terici, harekete geçirici ve etkin-
liği artırıcı işlevleri vardır.
Ancak duygular aklı ve mantığı
egemenliği altına alıp onun 
ötesine geçtiklerinde kişinin
kendisine ve amacına zarar 
vermesine yol açar. 

Müşteri ile doğrudan ilişki
kurarak yapılan işlerde 
duygusal emek büyük önem
taşımaktadır. Çalışanlara doğru
davranışı öğretmek mümkün,
ancak doğru duygu ifadelerini
öğretmek çok güçtür. Çeki
karşılıksız çıkan bir müşteriye
banka çalışanı ne yapmalı?
Donuk bir ifadeyle ‘Karşılığı
yok’ mu demeli, yoksa aynı
durumda bir arkadaşı olsa, ona
davranacağı gibi mi davran-
malı? Bu noktada akla çeşitli
sorular gelmektedir: Günde
defalarca aynı tepkiyi göster-
mek mümkün müdür? Böyle bir
tepkiyi sürekli olarak gösteren
kişi tükenmez mi? Bu duyguyu
gerçekte yaşamadan, yaşar gibi
yaparak taklit etmek nasıl sonuç
verir? Bu tepkiyi göstermeye
yatkın olmayanlar buna zor-
landıklarında, yaşadıkları stres
ve baskı nedeniyle çeşitli fizyo-
lojik tepkiler verdikleri ve
hastalandıkları araştırmalarla
ortaya konmuştur. 

İyi müşteri hizmeti vermek
için çalışanlardan duygularını
yok saymaları veya bastırmaları
değil, özellikle kızgınlık, kaygı,
kötümserlik gibi olumsuz
duygularını iyi yönlendirmeleri
ve kızgın insanlarla başa
çıkmaları beklenir. Böyle bir
durumda kendi ile ilgili
farkındalığın ve empatinin

önemi büyüktür. Bunun için de
kendi duygularını fark etmek ve
bunları isimlendirmek gerekir.
Çünkü kendisinin ne
hissettiğinden haberi olmayan
kişinin başkalarının ne
hissettiğini bilmesi mümkün
değildir. Oysa hizmet sek-
töründe çalışan bir kişinin, bir
satıcının, bir yöneticinin başka
birinin ne hissettiğini bilmesi
kişiye rekabette özel bir üstün-
lük kazandırır. 

Taklit etmek ve duyguyu
yaşıyormuş gibi yapmakla, 
benimseyerek yapmak arasında
benzerlikler ve farklar vardır.
Benimsenen rol sonucunda
kişiler rolleriyle özdeşleşir ve
bu rol ortam tarafından da
desteklenirse, ifade edilenle
hissedilen arasında uygunluk
artar. Bir başka şekilde söyle-
mek gerekirse, kişi duyguyu ve
buna eşlik eden davranışı
‘içselleştirir’. 

Duygusal emek vermeye
yatkın olmayan çalışanlar, bunu
gerektiren bir iş yapıyorlarsa bir
savunma mekanizması olarak,
müşterilerine karşı olumsuz
önyargılar geliştirir, onlarla sık
sık çatışır, müşterilerini suçlar
ve tartışmalarla ‘haklı’ çıkmaya
çalışırlar. 

Sürekli olarak duygusal
emek veren kişiler işleriyle
özdeşleştikleri ve birlikte
çalıştıkları arkadaşlarıyla güçlü
bir ekip dayanışması kurdukları
takdirde olumsuz etkilerden
kurtulabilirler. Hem kurum hem
de kişi için önemli olan doğru
işte doğru insanın çalışmasıdır.
Böylece kurum başarılı, çalışan
mutlu olur. 
Kaynak: donusumkonagi.net sitesinden
alınmıştır.
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Acil durumlara hazırlık
amacıyla yapılan faaliyetler

kapsamında Trakya’da eğitimlere
devam ediliyor. 

Şişecam’ın Trakya Bölgesi’ndeki
Trakya Cam Sanayii A.Ş, Trakya
fabrikası, Otocam fabrikası ve
Paşabahçe Kırklareli fabrikasına ait

acil kurtarma ekipleri ve yangın
ekiplerinde görevli çalışanlara acil
durum eğitimleri verildi. Arama
Kurtarma Derneği (AKUT) 
uzmanlarınca, katılımcılara teorik
bilgilerin yanı sıra, uygulamalı
olarak da eğitimler verildi. 

Bu kapsamda, Ocak ve Şubat

aylarında 31 kişi afet organizas-
yonu ve enkaza yaklaşma ve
enkaza ilk müdahale, 73 kişi temel
yangın, 11 kişi yüksekte çalışma ve
ip teknikleri, 21 kişi teknik 
kurtarma malzemeleri, acil 
durum lojistiği ve haberleşme
eğitimi aldı.

Trakya acil durumlara haz›r

HABERLER

Trakya Cam Mersin
fabrikasında çalışanlar iş

sağlığı ve güvenliği eğitimi aldı.
Mart ayının ilk haftasında Trakya
Cam Sanayii A.Ş. Mersin
fabrikasında çalışan saat ücretli per-
sonele endüstri ilişkileri müdürlüğü
uzmanları Muhteber Güvendi ve
Fatih Babuşçu tarafından ‘iş sağlığı
ve güvenliği’ eğitimi verildi. 

5 günde 8 oturum halinde
gerçekleştirilen eğitimlere 300 
saat ücretli personel katıldı. Eğitim
sonunda katılımcılar sertifikalarını
aldı. Çalışanlar, eğitim süresince iş

yaşamında karşılaşabilecekleri
kazaları önlemek için yapılması

gereken uygulamalar hakkında 
bilgiler edindiler.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimi
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Soldan sağa
1- Bilen, bilgili – Mektup
2- Bununla birlikte anlamında bir

söz – Bir erkek ismi.
3- Rütbesiz asker – Bir uzunluk

ölçüsü birimi
4- Utanmak – Müzikte bir nota
5- Yedirip içirme, besleme –

Uzaklık anlatır - Akıllı
6- Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı –

Kadınlara düşkün erkek.
7- Ayrılırken birbirine selam ve

esenlik dileme  – Tantal elementinin
simgesi – Kısaca kilometre

8- İlgi zamiri – Büyük ve sert 
taş kütlesi – Hayvanlara vurulan
damga

9- Anadolu ajansı – Özel gezinti
gemisi – İri taneli bezelye

10- Bir tür mandalina – Kara
kuvvetleri kısaltması.

11- Bir çocuk oyunu – Antalya’nın
ilçesi

12- Kalın ve kaba kumaş – Tenor
ve bas arasındaki erkek sesi 

13- Lak ile cilalanmış - Erken –
Boyun eğen

Yukarıdan aşağıya
1- Bir kıta – İlkel deniz taşıtı 
2- Bir çoğul eki – Utanma - 

Şehirden küçük, köyden büyük,
henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş
olan yerleşim merkezi, belde

3- İşaret – Lokanta – Suyun ivinti
yeri

4- Kalın iplikle elde örülmüş iş –
Yeni türk lirası

5- İri bir hayvan – İsim – Baston
6- Herhangi bir olayın başlangıcı

– Çocuk dilinde, yatağa atlama.
7- Denizli iline bağlı ilçe – İşletme

yönetimi yüksek lisansı
8- Milimetrenin kısaltması –

Büyükler, cet – İsviçre’de bir ırmak
9- Sümer mitolojisinde bir tanrı -

Tarihte bir uygarlık - Kayısı, erik,
zerdali vb. meyvelerin kurusu.

10- Delik açma aleti – Küçük su
kanalı

11- Eski dilde bulut - Zayıf ve
kuru - Işık saçacak beyazlığa
varıncaya kadar ısıtılmış olan

12- Aklını yitirmek – Temel, asıl
13- Boru sesi – Karışık renkli –

Ceset

Marka Bilmecesi
Duncan Bruce, David Harvey / 

219 Sayfa
Marka Bilmece-

si, iş geliştirme,
pazarlama ve ye-
nilik yaratma ko-
nularındaki gele-
neksel, yorgun
yaklaşımlara
güçlü bir panze-

hir oluşturuyor. Ana tema
olarak örgütlerin başarısında mar-
kaların artan rolünü işleyen bu ça-
lışma, çoğu zaman bir köşede saklı
kalmış veya unutulmuş daha derin
başarı dürtülerini ortaya çıkararak,
markayı bir işletme varlığına dö-
nüştürebilecek bir yaklaşımı ortaya
koyuyor.

Markaları parçalarına ayırarak
yeniden kurgulama doğrultusun-
da, başarısı kanıtlanmış bir yöntem
öneren yazarlar, markayı iş yaşamı-
nın merkezine yerleştiren alterna-
tif, ama son derece heyecan verici
ve etkili bir yaklaşım geliştiriyor-
lar.
(İş Bankası Kültür Yayınları internet sitesinden
alınmıştır.)

Hayatımıza Yön Veren 
Tercihler
Bayram Recber / 176 Sayfa

Sonsuz yaratıcı
hiçbir mahlukatı se-
bepsiz yaratmamış-
tır. Hepimiz bu
dünyaya bir şey-
ler yapmak için
gönderildik. 

Hepimizin
içine, okyanusla-

rın dibinde bulunan deniz kabuğu-
nun içindeki inci taneleri gibi, mü-
cevher yetenekler yerleştirildi.

Ya da hepimiz, toprağın altında-
ki altın kaynakları gibi değerli ve
gizliydik. Değerlerimiz yetenekleri-
mizdi. Ve bizler öylece bekliyoruz.

İçimizdeki uyuyan devi uyan-
dırmanın zamanı gelmedi mi? 
(Beyaz yayınları internet sitesinden alınmıştır.)

BULMACA

Bulmacanın çözümü



‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i
Politikas›

fiiflecam, insanca
çal›flma ve yaflama
hakk›na verdi¤i önem
ve duydu¤u sayg›n›n
bir sonucu olarak,
tüm faaliyetlerini
sa¤l›kl› ve güvenli
çal›flma ortamlar›nda
gerçeklefltirmek
suretiyle ruhen ve
bedenen sa¤lam 
bir toplum ve iflgücü
oluflmas›n›
öngörmekte, bunun
gelece¤inin 
güvencesi oldu¤una
inanmaktad›r.
fiiflecam, yönetim
anlay›fl›n›n temel
ve vazgeçilmez bir
unsuru olan bu
inançtan hareketle,
sa¤l›k ve güvenlik
konusunda yasal
mevzuat›, standartlar›
ve ça¤dafl yönetim
sistemlerini 
uygulayarak teknolojik
de¤iflim ve geliflmeler
do¤rultusunda
çal›flma ortam ve
koflullar›n› sürekli
iyilefltirmeyi,
çal›flanlar›n› ve
iliflkide bulundu¤u
tüm taraflar› 
bilgilendirmeyi ve
böylece toplumun 
her kesiminde
gerçek bir “sa¤l›k
ve güvenlik
kültürü”nün
yerleflmesine katk›da
bulunmay› 
hedeflemektedir.

26 • Þiþecam • Mart-Nisan 2010

2008 2009 TOPLULUK

CAM EV EfiYASI DÜZCAM AMBALAJ K‹MYASALLAR

T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
KAZA SIKLIK ORANLARI 2009-2010 (fiUBAT) MUKAYESES‹

T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
GRUPLAR ‹T‹BAR‹YLE KAZA SIKLIK ORANLARI - 2010

ENDÜSTR‹ ‹ L ‹fiK‹LER ‹



Dergimizin 272’nci sayısında
hipertansiyonun oluş meka-
nizmasını ve ölçüm özellik-

lerini özetlemiştik. Bu yazımda belir-
tiler, hipertansiyon çeşitleri ve tedavi-
den söz edeceğim. 

Ama önce hipertansiyonun eski-
den bir yaşlılık hastalığı olarak düşü-
nülmesine karşın, şimdilerde 30-35’li
yaşlardan itibaren daha genç yaşlarda
görülebildiğini belirtmeliyim. Böyle
durumlarda ailesel soy geçmiş yanın-
da kişinin yaşam şekli, stres, çalışma
şartları, beslenme tarzı ve özellikle si-
gara kullanımı etkili olmaktadır. 

Anne-baba gibi yakın akrabalarda
hipertansiyon, diyabet, kalp-damar
hastalığı gibi kalıtsal da olabilen bazı
hastalıkların oluşu o bireyi zaten hi-
pertansiyona yatkın kılmaktadır.
Ama yaşam şekline dikkat eder, az
tuzlu yer, sigara içmez, fazla alkol al-
maz, elden geldiğince sedanter (masa
başı oturarak) yaşamaz ve fizik akti-
vite faaliyetleri yaparsa, (yürüyüş ve
jimnastik gibi) hipertansiyonun başla-
yışı ötelenebilir, kişi daha geç yaşlar-
da hipertansiyon ilacına gereksinim
duyar ve hipertansiyon komplikas-
yonları da daha az olur. 

Tabii, ideal olan kişinin yaşam bo-
yu sağlıklı olması, ilaç gereksiniminin
hiç olmaması, doğal beslenmeyle bir-
likte yaşlanmasıdır. Birçok kişi yaşam
boyu ufak tefek şikâyetleri için, soğuk
algınlığı, bazı hafif mide barsak şikâ-
yetleri v.s. için kısa sürelerle ilaç kul-
lanmak durumunda kalabilir. Önemli
konu sürekliliği olan bazı sistemik ve
organ hastalıklarına yakalanmamak
ya da mümkün olduğu kadar onları
geciktirmek. 

Hipertansiyon çoğu kere sinsi
başlayıp geç farkına varılıyor, tedavi-

ye de geç başlanıyor. Bu bakımdan ai-
lesinde hipertansiyon, şeker, kalp da-
mar hastalığı olanlar, kilolular, hare-
ketsiz yaşam tarzı olanlar, sigara içen-
ler şikâyetleri olmasa da ara ara tansi-
yonlarını ölçtürmeli, doktorlarının
önereceği bazı kan tahlillerini yaptır-
malılar. Bu kişilerin damaklarını az
tuza alıştırmaları, çocuklarını bu yön-
de eğitmeleri öğütlenir.

İki tip hipertansiyon vardır: 
1. Esansiyel (primer-birincil) hi-

pertansiyon, 
2. Sekonder (ikincil) hipertansi-

yon. 
Hipertansiyon olgularının yüzde

90’ının sebebi bilinmez, bunlar esan-
siyel hipertansiyonu oluşturur. Yüzde
10 kadarının nedeni bilinebilir, bunla-
rın içinde böbrek kökenli olanlar en
yaygınlarıdır.

Hipertansiyonun belirtileri birey-
sel olabilir, aşağıda sayacağım belirti-
lerden biri veya birkaçı bir arada bu-
lunabileceği gibi bazen hiçbir belirti
de olmayabilir. 

Sıklık sırasına göre belirtiler: Sü-
rekli baş ağrısı ve baş dönmesi, kulak
çınlaması, dengesizlik, çarpıntı, ense
kökünde zonklayıcı baş ağrısı, gör-
mede zayıflık ve gözler önünde sinek
uçuşması, nefes darlığı, bacaklarda
sık sık kramplar, el ve ayakların sü-
rekli üşümesi, uykusuzluk, fazla id-
rar çıkarma.

Hipertansiyonun diğer ikincil se-
bepleri arasında aortun (kalpten çı-
kan büyük damar) doğuştan dar ol-
ması, gebelik toksemisi ve beyin tü-
mörleri de sayılabilir. Bunlar ayrı ayrı
ele alınması gereken konulardır.

İlkbahar ve sonbahar ayları tansi-
yonun yüksek ölçüldüğü mevsimler-
dir, daha dikkatli olmak lazım.

Hipertansiyonlulara ve 
hipertansiyona yatkın 
olanlara öneriler:
Kesinlikle sigarayı bırakın, az tuz-

lu yiyin, kiloluysanız kilo verin, hare-
ketli olun (en iyisi tempolu yürüyüş),
stresten uzak durun, bazı ilaçların
tansiyonu yükselttiğini unutmayın
(doktorunuza danışın), ara ara tansi-
yonunuzu ölçtürün. 

Şu yanlışları yapmayın:
Her tansiyon yükselişinde dilaltı

ilacı kullanmayın. Kendi bildiğinize
tansiyon ilacınızı bırakmayın veya ar-
kadaş önerisiyle başka ilaca geçme-
yin, doktorunuza danışın, yan etki
oluşursa yine doktorunuzu haberdar
edin, doktorunuzun gerek gördüğü
kan tahlillerini ihmal etmeyin. Hiper-
tansiyon sürekli ilaç alımını gerektiren
bir hastalıktır, ilaç alımını bırakma-
mak gerekir, sarımsak, limon suyu v.s.
gibi ilaç olmayan ürünlerin ilaç yerine
geçebileceği yanlışına düşmeyin ve
bunlara güvenerek ilacınızı bırakma-
yın, deniz seviyesinden yükseklere
çıktığınızda tansiyonunuzu ölçtürün.

Hipertansiyonun ilaçla tedavisine
doktorunuz karar verecektir. Bugün
tedavide çeşitli seçenekler için birçok
ilaç var, yenileri de ekleniyor. Bireysel
tedavi için bazen tek ilaç, bazen de
çoklu ilaç tedavisi gerekebiliyor.

Bahar mevsiminin son ayına gi-
riyoruz, bundan sonra daha sıcak
yaz aylarında sizlere sağlıklı gün-
ler dilerim.
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