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KÜRESEL MÜKEMMELLİĞE DOĞRU

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Pandeminin damga vurduğu 2020 yılını geride bırakırken kurumsal tarihimiz açısında 

önemli bir dönüm  noktasını olan birleşme işlemini de başarıyla tamamlayarak Geleceğin 

Şişecam’ının inşasında önemli bir dönemeci de geçtik. Önümüzdeki dönem  Şişecam için 

yeni bir atılım dönemi olacaktır. 

Geleceğin Şişecamı’nı inşa ederken odağımızda “küresel mükemmellik” ilkesi yer alıyor. 

Önümüzdeki dönemde yetkin insan kaynağı ve akıllı teknoloji kullanımı ile bütünsel 

kurumsal yönetim yaklaşımını merkezine alan, daha entegre, dijital, optimize ve 

operasyonel açıdan mükemmel bir Şişecam, hedefliyoruz.

Küresel salgın sonrasında kurulacak olan yeni dünya düzeninde, değişen konjonktüre 

uyum sağlayabilmek için gerekli altyapıya sahip kurumlar avantaj yakalayacak. 

Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz dijital dönüşüm yolculuğumuzda hızla ilerliyor, 

ard arda büyük yapısal projeleri hayata geçiriyoruz.

Şu anda SAP/4 hana platformunda dünyanın en büyük üç projesinden birisi Şişecam’da 

hayata geçiyor. Süreç tamamlandığında, diğer projeleri ile birlikte Şişecam, bulut tabanlı 

sistemler ve büyük veri işleme becerilerine ek olarak, yapay zekâ analitiği ve ileri 

teknolojiler kullanılması için gereken temel araçlara sahip olacak.

Hedef tüm sistemi dijital altyapı ile tek hale getirmek. Bu kapsamlı dönüşüm projeleri 

ile daha hızlı çalışan, daha hızlı düşünen ve daha hızlı uygulayan, paydaşları için daha 

sade yaklaşımlarla daha iyi çözümler üreten, daha efektif, daha verimli bir Şişecam 

hedefliyoruz.  

Hızlandırılmış operasyonel mükemellik hedefimizi destekleyecek bir kurumsal yapıya 

ulaşmak için tedarik zinciri, finans ve insan kaynakları alanlarındaki dönüşüm projelerimizi 

başarıyla devreye aldık. Önümüzdeki dönemde satış, pazarlama, üretim, kalite alanlarında 

da sadeleştirmeye yönelik organizasyonel tasarım süreçlerini hayata geçirerek teknoloji 

yaratma kabiliyetimizle desteklenmiş “Sürdürülebilir Değer Yaratarak Büyü ve Küresel 

Ayak İzini Genişlet” stratejimize uygun kurumsal altyapı oluşturma süreçlerimizi 

tamamlayacağız. Yeni yapımız, yönetişim ve kilit önem taşıyan karar alma süreçlerinde 

hız ve etkinliğimizi daha da yüksek bir seviyeye taşımamıza imkân verecek.

Odağında sürdürülebilir bir geleceğe hizmet etmek ve tüm paydaşları için değer yaratmak 

olan Şişecam, küresel vizyonuna kararlılıkla devam ederken çok zorlu bir yılı büyük bir 

başarıyla tamamlamıştır. Bu başarının en önemli temel taşı çalışanlarımızdır. Geleceğin 

Şişecam’ını inşa ederken de en önemli unsur yine siz değerli çalışanlarımız olacaktır. 

Bu vesileyle, bütün bu süreçlere ve Şişecam’ın geleceğine katkı sağlayan, Şişecam’ı 

hedeflerine taşımak için büyük bir özveriyle çalışan ve çalışmakta olan tüm Şişecamlılara 

teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Ahmet Kırman 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

ŞİŞECAM, KÜRESEL SALGIN 

SONRASINDA KURULACAK 

OLAN YENİ DÜNYA DÜZENİNDE, 

DEĞİŞEN KONJONKTÜRE UYUM 

SAĞLAYABİLMEK İÇİN HAYATA 

GEÇİRDİĞİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

YOLCULUĞUNDA BÜYÜK 

YAPISAL PROJELERİ HAYATA 

GEÇİREREK HIZLA İLERLİYOR.



D O S Y A4.5        

ŞİŞECAM’IN 
YENİ 
ATILIM 
DÖNEMİ 
KURULUŞUNUN 85. YILINDA KÜRESEL REKABET 
GÜCÜNÜ DAHA DA ARTIRMAK AMACIYLA TÜM 
FAALİYET ALANLARINI TEK ÇATI ALTINDA 
BİRLEŞTİREN ŞİŞECAM, DÜNYANIN EN BÜYÜK 
ÜÇ ÜRETİCİSİ OLMA HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA 
EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR. İŞTE, DÜNDEN 
BUGÜNE ŞİŞECAM’IN BAŞARILARLA DOLU 
GLOBAL YOLCULUĞU...



Yıl
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Kurumsal ArGe çalışmaları, 
Dünya Cam Sektöründe temsil 
(ICG), ihraç pazarlara odaklanma 
dönemi

Dünya standartlarında üretim 
hacmine ulaşılması ve Türkiye 
dışında yatırımların başlatılması

Ürün portföyünün 
genişletilmesi, yeni 
işkollarına yatırım dönemi

1980-1990

1960-1980 1990-2000

KURUMSAL ARGE 
YETKİNLİKLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ VE 
DÜNYADA BİLİNİRLİK

İŞ KOLLARININ 
ÇEŞİTLENDİRİLMESİ

DÜNYA 
STANDARTLARINDA 
ÜRETİM VE 
ULUSLARARASI AÇILIM

Şişecam’ın yolculuğu 1934’te, Atatürk tarafından 

Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Cam Sanayii’ni 

kurma görevinin Türkiye İş Bankası’na verilmesiyle 

başladı. Aynı yıl, dönemin ihtiyaçları doğrultusunda 

toplumun şişe ve cam eşyası ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere ülkenin ilk cam üretim tesisinin temeli Beykoz 

Paşabahçe’de atıldı. 1935’te 400 çalışanıyla üretime 

başlayan Paşabahçe fabrikası, sadece bir yıl içerisinde 

ülkenin tüm şişe ve cam eşya talebini karşılayacak 

kapasiteye ulaştı. 1955’te cam ev eşyasında mekanik 

üretime geçen fabrikanın ürünlerini tüketicilerle 

buluşturmak üzere 1957’de İstanbul’da iki, Ankara’da 

bir mağazası ile faaliyete başladı. Ülkenin artan cam 

ihtiyacını karşılamak üzere 1961’de Çayırova’da düzcam 

fabrikası,  1969’da Topkapı Şişe Fabrikası üretime 

başladı. Farklı faaliyet alanlarında peş peşe açılan 

fabrikalar, Şişecam’ın üretim gücünün katlanarak 

artmasını beraberinde getirdi. 

1935 yılında genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınma ve 

sanayileşme atılımına öncülük etmek için yola çıkan 

Şişecam, faaliyet gösterdiği her alanda öncü olma 

vizyonuyla ilklere imza attı. Şişecam, 2020 yılı başında 

tüm faaliyetlerini tek çatı altında toplamak üzere  

harekete geçti. 30 Eylül tarihi itibarıyla tamamlanan 

birleşme ile Şişecam Türkiye sermaye piyasalarında 

gerçekleştirilen en büyük birleşme işlemine imza 

attı. Tüm faaliyet alanlarında sürdürülebilir değer 

yaratmaya odaklanan ve operasyonel mükemmelliği 

hedefleyen bir strateji izleyen Şişecam, bu 

doğrultuda dört ana faaliyet alanını tek çatı altında 

topladı. Birleşme sonucunda Topluluk tüzel kişilik 

ve hissedarlık yapısında sadeleşmeye gidildi. Borsa 

İstanbul’da işlem gören; Anadolu Cam, Denizli Cam, 

Soda Sanayii ve Trakya Cam ile birlikte Paşabahçe 

Cam, Şişecam çatısı altında konsolide etti. 

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar, 

otomotiv, cam elyaf, maden, enerji ve geri dönüşüm 

olmak üzere 9 iş kolunda faaliyet göstermeye devam 

eden Şişecam, bu iş kollarında sektörünün öncüsü olma 

rolünü üstleniyor. 1990’larda başlattığı ilk yurt dışı 

yatırım hamlesinden bu yana 4 kıtada, 14 ülkeye yayılan 

üretim faaliyetlerini, 22 bine yakın çalışanıyla sürdüren 

Şişecam, 150’yi aşkın ülkedeki satışlarıyla dünyanın 

sayılı üreticileri arasında yer alıyor.

Şişecam, üretim faaliyetlerine Türkiye’nin yanı sıra 

Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, 

Macaristan, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, 

Gürcistan, Ukrayna, Mısır, Hindistan’daki modern 

tesislerinde devam ediyor. 

1935-1960

Cam ev eşyası ve cam 
ambalaj üretimiyle 
birlikte Türk cam 
sanayinin kurulması ve 
büyüme evresi…

KURULUŞ VE TÜRKİYE 
CAM SEKTÖRÜNÜN 
TEMELLERİNİN 
ATILMASI



Şişecam, kuruluş ve büyüme evresini kapsayan 1935-1960 

yılları arasında cam ev eşyası ve cam ambalaj üretimiyle birlikte 

Türkiye’de cam sanayinin kurulmasında öncü rol üstlendi.  

1960-1980 yılları arasında iş kolları çeşitlendirildi ve ürün 

portföyü genişletildi. 1980-1990 yıllarına en gelişmiş teknolojilerin 

kullanılması amacıyla Kurumsal Ar-Ge  faaliyetlerinin başlaması 

damga vurdu. Bu dönemde Şişecam,  “Dünya Bizim Pazarımızdır” 

anlayışıyla ihraç pazarlarına odaklandı. 1990-2000 yılları 

arasında Şişecam, dünya standartlarında üretim hacmine ulaştı 

ve Türkiye dışında yatırımlarına başladı. 2000-2010 yılları arası 

bölgesel liderliğe ulaşan Şişecam, faaliyet gösterdiği bölgelerde 

pazar payını artırmaya odaklandı.  2010-2020 yılları arasında 

Şişecam küresel vizyonu çerçevesinde global pazarda “ana faaliyet 

alanlarında ilk üç oyuncu arasında yer alma hedefi” doğrultusunda 

global stratejileri hayata geçirildi. 2020’de tüm faaliyetlerin 

tek çatı altında toplanması sonrası  Tek Şişecam vizyonu ile 

global çapta dijital dönüşüm hız kazandı. İşte, Şişecam’ın global 

yolculuğunun dönüm noktaları...

ŞİŞECAM’IN 
GLOBAL 

YOLCULUĞUNUN 
DÖNÜM 

NOKTALARI

Faaliyet gösterilen bölgelerde 
artan pazar payı, yeni pazarlara 
yatırımlar, kurumsal yapının 
dönüşüm çalışmalarının 
başlaması

Tüm faaliyetlerin tek çatı altında 
toplanması, geleceğin Şişecam’ı 
için global çapta dijital dönüşüm 
ve fonksiyon bazlı yönetim 
prensibinin hayata geçirilmesi 
odaklı projeler

Küresel pazarda ana 
faaliyet alanlarında ilk üç 
oyuncu arasında yer alma 
hedefi

2000-2010 2020- 

2010-2020

BÖLGESEL LİDERLİK, 
YENİ PAZARLAR VE 
KURUMSAL DÖNÜŞÜM

TEK ŞİŞECAM/BİRLEŞME

KÜRESEL VİZYON
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ŞİŞECAM KÜRESEL VİZYONU ÇERÇEVESİNDE “ANA FAALİYET 

ALANLARINDA İLK ÜÇ OYUNCU ARASINDA YER ALMA HEDEFİ” DOĞRULTUSUNDA 

KARARLILIKLA İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR.



GELECEĞİN ŞİŞECAM’I 
Şişecam, 85’inci yılında ‘ana faaliyet 

alanlarında dünyanın en büyük üç 

üreticisinden biri olma’ hedefi doğrultusunda 

kararlılıkla ilerliyor. 2020 yılında Topluluğun 

geleceği açısından çok önemli bir gelişme 

yaşandı. Şişecam’ın tüm faaliyet alanları, uzun 

dönem stratejilerini hayata geçirebilmek ve 

küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflere 

ulaşmak için gerekli olan çevikliği, hızı ve 

esnekliği kazanmak amacıyla ‘Tek Şişecam’ 

çatısı altında birleştirildi. Birleşme hamlesi 

sayesinde öncelikle farklı iş kollarında dört 

kıtaya yayılan bir coğrafyanın etkin yönetimini 

mümkün kılan, çeviklik ve yalınlık sağlayan çok 

boyutlu bir dönüşüm süreci başladı. 

Şişecam’ın birleşme hamlesi, küresel salgın 

sonrasında şekillenen yeni dünya düzeninde, 

ağırlaşan uluslararası rekabet ortamına ve 

değişen konjonktüre uyum sağlayabilmek için 

de gerekli altyapıyı sunuyor. Şişecam, yeni 

normalde de iddialı küresel hedeflere ulaşmak 

için ana faaliyet alanlarında pazar payını 

artıracak stratejik adımların atmaya, faaliyet 

alanlarındaki yeni fırsatları değerlendirmeye 

ve yeni iş alanlarındaki yatırım fırsatlarını 

takip etmeye devam ediyor. İş kolları arasında 

birleşme ile doğan sinerji, yeni iş alanlarına 

açılma konusunda gerekli altyapıyı hazırlıyor. 

Yeni dönem, güçlendirilmiş finansal kaynaklar 

ve tekleşmiş sermaye yönetimi sayesinde pek 

çok organik ve inorganik fırsatı beraberinde 

getiriyor.

Geleceğin Şişecam’ının ana odağı; sürdürülebilir 

değer yaratan büyüme. Topluluğun stratejik 

hedefleri arasında uluslararası rekabetçi 

yapıya uygun faaliyet modeli, dijital dönüşüm, 

operasyonel mükemmellik, tüzel kişilik ve 

hissedarlık yapılarında sadeleşme yer alıyor. 

Birleşmeyle hayata geçen yeni yapı, yönetişim 

ve karar alma süreçlerinde hız ve etkinliği daha 

ileri bir seviyeye taşıyor. Ayrıca tedarik zinciri, 

satış ve pazarlama, üretim ve planlama gibi 

ana fonksiyonların merkezileştirilmesi maliyet 

optimizasyonu da sağlıyor. Çok boyutlu 

bir dönüşümün tam içinde olan Şişecam, 

küresel organizasyonel yapısını kusursuz 

hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 

Bu doğrultuda yetkin insan kaynağı ve akıllı 

teknoloji kullanımı ile bütünsel kurumsal 

yönetim yaklaşımını merkezine alan Şişecam; 

daha entegre, dijital, optimize olma ve 

operasyonel mükemmelliği yakalama yolunda 

emin adımlarla ilerliyor. 



ŞİŞECAM TECHNOLOGY

ŞİŞECAM’DAN DÜNYADA BİR İLK!
ANTİMİKROBİYAL KAPLAMALI  CAM EV EŞYASI

ULTRA HİJYEN SAĞLAYAN CAM TEKNOLOJİSİ İLE
SEVDİKLERİNİZ VİRÜS VE BAKTERİLERE KARŞI

KORUMA ALTINDA.

Detaylar için QR kodu okutun veya
pasabahce.com’u ziyaret edin.

*T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız laboratuvarlar tarafından
camın dış yüzeyi için yapılan testlere göre.

GLASSWARE

Şişecam
bilim insanları

tarafından geliştirilen
teknoloji

7/24
hijyen sağlayan
antimikrobiyal

özellik 

Virüs ve
bakterilere karşı

%90 - 99.5
etkili*

Covid-19’a
karşı

%94.1 etkili*
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Sahibi & Yazı İşleri

Müdürü

Hale Elif Ergün

Yönetim Yeri

İçmeler Mahallesi, 

D - 100 Karayolu

Caddesi, No: 44A

34947 Tuzla/İSTANBUL

T 0 850 206 50 50

Türkiye Şişe ve Cam 

Fabrikaları A.Ş. ve bağlı 

kuruluşların çalışanları için 

yayınlanır.

Yapım

AjansMedya

Vişnezade Mah. Acısu Sok. 

Cem Apt. No: 1 1 D: 5 

Beşiktaş/ İstanbul

T + 90 212 287 19 90

www.ajansmedya.com

Yayın Yönetmeni 

Elif Eren 

Art Direktör

Belma Saraççı

Yazı ve görsellerin her 

hakkı saklıdır.

İzinsiz kopyalanıp 

çoğaltılamaz.

Türkiye Şişe ve Cam 

Fabrikaları A.Ş. ile bağlı 

kuruluşların personeli için 

dijital olarak yayınlanmıştır.

Kuruluşudur.

3836

42

46 48

52

58 59

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K
Pandemiden Dirençli Çıkmak: 

Toplum Temelli İş Modeli 

TEKNOLOJ İ
Alışkanlık 

Tasarımı

40 R Ö P O R T A J 
Dr. Erdem Aksakal 

ile Pandemi Sonrası 

İş Dünyası Üzerine

S E Y A H A T
Kış İçin Kamp 

Rotaları

G A S T R O N O M İ
Kestane Mevsimi

S A N A T
İkonik Sanat 

Eserlerinin 

Öyküleri

B İ Z D E N 54
•  Şişecam Çayırova Spor Kulübü 
    Başarılarıyla Göz Doldurdu 

S O S Y A L 
S O R U M L U L U K 56 B A S I N D A N

E N D Ü S T R İ 
İ L İ Ş K İ L E R İ

S A Ğ L I K
Covid-19 Pandemisi 

ve Evde Yaşam

34 D İ J İ T A L
Y A Ş A M

04 D O S Y A
Şişecam’ın Yeni 

Atılım Dönemi 

•  Şişecam Ormanları
    Büyüyor
•  E-spor Turnuvalarının  
    Kazananları Belli Oldu!
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ŞİŞECAM CAM EV EŞYASI, PAŞABAHÇE MARKASI İLE  YENİ TASARIMLARINDA 

İŞLEVSELLİĞİ VE ESTETİĞİ BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR. 

ŞİŞECAM CAM EV EŞYASI’NDAN

YENİLİKLER 

      WOODY SERİSİ 

Paşabahçe’nin yeni kavanoz serisi Woody, bambunun doğallığı 

ve yumuşak dokusu ile mutfakları güzelleştiriyor. Üç farklı hacim 

seçeneği ile üretilen kavanozlar, vakumlu kapaklarıyla bakliyattan 

kuruyemişlere kadar tüm kuru gıdaların uzun süre taze kalmasını 

sağlıyor. Woody, silindir formu ve bambu kapakların üzerindeki hasır 

tutamaçlarıyla sadece şık değil, aynı zamanda işlevsel tasarıma sahip. 

Bu özelliğiyle seride yer alan kavanozlar hem evlerin mutfaklarında 

hem de kafe, restoran gibi mekanlarda kullanıma uygun. 

      ESTRELLA 
Paşabahçe; yemek tabağı, çukur tabak, pasta tabağı, servis kasesi 

ve küçük kaseden oluşan yeni serisi Estrella ile sofralara şıklık ve 

işlevsellik katıyor. Klasik ve modern çizgileri bir araya getiren ve 

yıldıza benzeyen tasarımı ile Estrella serisi, hem günlük kullanım 

için hem de şık davetler için uygun seçimler sunuyor. Serinin yemek 

tabağı, formu ve büyüklüğü ile akşam yemeklerinde tercih edilirken, 

çukur tabağı ise sulu yemeklerin tek kişilik servisi için ideal. Salata 

servis kasesi, küçük kase, kahvaltıda da kullanılmaya uygun pasta 

tabağı ile Estrella, tüm öğünlerin vazgeçilmezi olmaya aday.

SOFRALARDA ŞIKLIĞIN ADI: 

BAMBU KAPAKLI 

İLE MUTFAKTA DÜZEN



      NAPA 
SERİSİNDEN 
Paşabahçe’nin yeni serisi Napa, zarif ve ince tasarımı 

ile göz dolduruyor. Klasik kadeh formunu modern 

bir tarzla yorumlayan serinin tüm kadehlerinde ağız 

kısmına doğru incelen tasarım, işlevselliğiyle dikkat 

çekiyor. Ağız kısmı soğuk kesim tekniği ile üretilen ve 

bu sayede ekstra dayanıklılık kazanan kadehler, en 

özel sofralara estetik katıyor. Klasik kadeh formunu 

modern bir tarzla yorumlayan serinin tüm kadehleri 

lezzetin en yüksek seviyeye taşınması için ağız kısmına 

doğru incelecek şekilde tasarlandı. 

ZARİF VE DAYANIKLI KADEHLER

Şişecam Cam Ev Eşyası ürünlerinin yakından incenebildiği, 

ürünler hakkında detaylı bilgilere kolayca ulaşılmasını sağlayan 

Cam Ev Eşyası Showroom’u, dijitale de taşındı. Pandemi 

nedeniyle fiziksel ziyaretin zorlaştığı Showroom, dönemin 

olağanüstü şartlarından kaynaklanan fiziksel ziyaret zorluğunu 

aşmak tüm ürün ve koleksiyonlarını dijital bir platforma 

aktarıldı. İş ortaklarıyla kesintisiz iletişimi sürdürmeyi mümkün 

kılan  Şişecam Cam Ev Eşyası Dijital Showroom’u, iş ortakları 

tarafından 7/24 ziyaret edilebiliyor. Kategori bazlı koleksiyonları

ve ürünleri yakından incelemeyi mümkün kılan Şişecam Cam Ev 

Eşyası Dijital Showroom platformuunda, ürün ve koleksiyonlara 

ait bilgilerin yanı sıra görsellere ve videolara da kolayca 

erişilebiliyor. Fiziksel toplantıların yapılamadığı bu dönemde

Şişecam Cam Ev Eşyası Dijital Showroom, toplantılara da

yine dijital ortamda ev sahipliği yapabiliyor. Böylece online 

toplantı sırasında showroom’u gezmek, koleksiyonları incelemek 

ve ürünlerle ilgili detaylı bilgi almak mümkün oluyor.

ŞİŞECAM GENEL MERKEZİ’NDE YER ALAN 

ŞİŞECAM CAM EV EŞYASI SHOWROOM’U 

PANDEMİ DÖNEMİNDE FİZİKSEL ZİYARETLERİN 

ZORLAŞMASIYLA TÜM ÜRÜN VE OLANAKLARIYLA 

DİJİTAL PLATFORMA TAŞINDI. 

      DİJİTAL SHOWROOM HAZIR
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NUDE, SEÇKİN ÜRÜN YELPAZESİYLE YENİ YILDA 

GUSTO SAHİBİ SEVDİKLERİ İÇİN ÖZEL HEDİYELER 

ARAYANLARIN TERCİHİ OLDU. 

YENİ YIL HEDİYELERİNDE 

NUDE 
İMZASI 

NUDE, bu sene de güzel ve eşsiz parçaları seven koleksiyonerler 

ile sıcak ve şık bir yaşam ortamı yaratmak isteyenler için 

en ideal hediyelerin adresi oldu. Bulundukları ortama değer 

katan sanatsal objeler, koleksiyonerlere hitap eden hediyeler 

arasında yerini aldı. Kokteyl tercih edenlerin yüzünü ise modern 

tasarımlı NUDE kokteyl koleksiyonları güldürdü. Zarif ve sofistike 

NUDE tasarımları, evlerinde özel davetler vermeyi ve şık 

sofralar hazırlamayı sevenlerin yeni yıl coşkusuna ortak oldu. 

Günümüzün modern ev aşıkları, NUDE imzalı dekoratif objelerle 

yaşam ortamlarına güzellik kattı. 



Youemus’un sirklerin eğlenceli 

atmosferinden ilham alarak NUDE’a özel 

tasarladığı Big Top koleksiyonu; içecek 

sunumlarına şıklık katıyor. Farklı işlevlere 

ve boyutlara sahip bardak ve kadehlerden 

oluşan koleksiyon, çok yönlülüğü sayesinde 

kullanım kolaylığı sağlıyor. Kurşunsuz kristal camdan 

üretilen koleksiyon, modern formu ve çizgili kabartma 

deseniyle minimalizmi yansıtıyor. Zarif görünümleriyle tüm 

sofralarla mükemmel uyum sağlayan, farklı boyutlardaki 

bardaklar işlevsellikleriyle de dikkat çekiyor. Bardak setleri 

de yenilikçi ve zarif tasarımlarıyla kusursuz servis ve 

sunuma odaklanıyor. Kurşunsuz kristal camdan üretilen 

bu  şık set, sadeliğiyle sofraların vazgeçilmez bir parçası 

oluyor. Koleksiyonun en yeni üyesi Big Top ikili kup kadeh 

seti ise etkileyici tasarımı ile sofralara modern bir 

görünüm kazandırıyor.

NUDE Marine koleksiyonunun yeni üyesi AHOY bardaklar, 

çok amaçlı kullanımları ve marin temalı tasarımıyla deniz 

tutkunlarına hitap ediyor. İçecek sunumlarında kullanılabilecek 

bardaklar, özel silikon kaplama tabanları sayesinde 

bulundukları zemine adeta tutunuyor ve sarsıntılarda 

kaymıyor. Dalgalı denizler ve zorlu koşullar için ideal olan 

AHOY bardaklar, deniz tuzuna oldukça dayanıklı, bulaşık 

makinesinde kolayca yıkanabiliyor ve çizilmiyor. Sıcak ve soğuk 

içeceklere yönelik işlevsel dışbükey ağız, tekneler için önemli 

bir özellik olan üst üste konularak saklanabilme, tutma kolaylığı 

sağlayan ergonomik formuyla AHOY bardaklar, sadece deniz 

tutkunlarının değil şık ve fonksiyonel tasarımlarla sunumlarına 

farklılık katmak isteyenlerin de tercihi oluyor.

       BIG TOP 

       NUDE AHOY 
BARDAKLAR 

İLE SOFRALARA ZARİF DOKUNUŞ

DENİZ TUTKUNLARININ GÖZDESİ 

YOUMEUS TARAFINDAN NUDE İÇİN TASARLANAN BIG 

TOP KOLEKSİYONU, MİKSOLOJİ SERVİSİNİ ÖZEL BİR 

DENEYİME DÖNÜŞTÜRÜYOR. KOLEKSİYON, CAM VE 

KRİSTAL IŞILTILARINI BULUŞTURUYOR.

NUDE MARİNE KOLEKSİYONUNDA 

YER ALAN AHOY BARDAKLAR, İŞLEVSEL 

TASARIMLARIYLA DALGALI DENİZLER İÇİN 

İDEAL BİR KULLANIM SUNUYOR.
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PAŞABAHÇE MAĞAZALARI ÖZENLE TASARLANAN, HER ZEVKE UYGUN ÜRÜNLERİYLE ŞIK SOFRALARA, 

MUTFAKLARA VE YAŞAM ALANLARINA KEYİF KATIYOR.

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI’NDAN

 STİL SAHİBİ
TASARIMLAR

      HAYAT 
EN GÜZEL HEDİYE 
PAŞABAHÇE MAĞAZALARI, YILBAŞI SÜSLERİNDEN 

DEKORATİF OBJELERE, KADEHLERDEN KUPALARA 

UZANAN HEDİYE ALTERNATİFLERİYLE YENİ YILA 

KEYİFLİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTEYENLERİN 

TERCİHİ OLDU. 

Yeni yıla girerken sevdiklerini mutlu etmek isteyenler, aradıkları 

hediyeleri Paşabahçe Mağazaları’nın zengin koleksiyonlarında buldu. 

Dünya temalı ve coğrafi unsurların yer aldığı koleksiyondan Dünya 

kağıt ağırlığı, Dünya şişe, Dünya obje ve Atlas dekoratif kum saati 

sevdikleri için özgün tasarımlı, el imalatı hediyeler arayanların tercihi 

oldu. Tarih boyunca tartışmalara konu olan zaman kavramından yola 

çıkarak tasarlanan Zaman-sız temalı ürünler de özel birer hediye 

alternatifi olarak öne çıktı.

Çay ve kahve sevenler için en ideal hediyeler arasında İznik, Selçuklu 

ve Çini Türk kahvesi fincan setleri, dikkat çekti. Aslında hiçbir şeyin 

gerçekten kırılmadığı fikrine dayanan antik Japon felsefesi Kintsugi 

tekniğiyle hazırlanan Kintsugi kupa ve çay setleri de gözde hediye 

alternatifleri arasındaydı. 

Yaşam alanlarına özen gösterenler için 

kapakları Galata Kulesi, Kız Kulesi ve 

Beyoğlu görselleriyle süslenen kapaklı 

mumlar, hoş ve dekoratif hediye 

seçenekleri arasında yer aldı. Şık 

sofralar kurmayı sevenler için ise Kar 

Tanesi tabaklar, latte seti, kaşıklı kupa 

ve Çam Ağacı latte seti güzel birer 

sürpriz oldu.

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI’NDA 



      EVDE 
SONBAHAR RUHU
PAŞABAHÇE MAĞAZALARI, EVİNİ SONBAHARA 

HAZIRLAMAK İSTEYENLER İÇİN BİRBİRİNDEN 

FARKLI DEKORATİF ALTERNATİFLER SUNDU. 

Sonbaharın gelişiyle evlerine mevsimin ruhuna uygun, samimi bir 

hava kazandırmak isteyenler sepetlerden saksılara, demliklerden 

mumluklara aradıkları tasarımları Paşabahçe Mağazaları’nda buldu. 

Gücünü siyah ve beyazın asaletinden alan Tokyo sepetler ve Mozaik 

Terra Cotta saksılar ev dekorasyonunda ufak dokunuşlarla büyük 

fark yarattı. Elips metal mumluk ve Dome tealight mumluk, yer 

aldıkları ortamlara romantizm kattı. Toprak renkleriyle öne çıkan 

Stone seramik kupalar ve bitki çayları için kullanılan Herbal ve 

Theraphy demlikler, sonbaharın ruhunu yansıttı. İçli Dışlı üzüm bardak 

ve çilek bardak  tasarımları sofralara neşeli bir dokunuş kattı. Gül 

porselen ailesi, Felix seramik kase seti ve Glory seramik servis tabağı, 

sofralarına sonbahar esintisi katmak isteyenlerin tercihi oldu. 

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI İLE 

      KAHVE 
TUTKUNLARI İÇİN

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI, 29 EYLÜL DÜNYA 

KAHVE GÜNÜ’NÜ VE 5 ARALIK DÜNYA TÜRK 

KAHVESİ GÜNÜ’NÜ KAHVE TUTKUNLARININ 

KEYFİNE KEYİF KATAN ÜRÜNLERİYLE KUTLADI. 

DÜNYA KAHVE GÜNÜ’NDE KAHVEYE KEYİF 

KATAN TASARIMLAR

Kahveyi en iyi ve doğru fincanlarda içmek 

isteyenler, aradıkları tasarımları yüzlerce çeşit 

cam ve porselen kahve bardağı seçeneği sunan 

Paşabahçe Mağazaları’nda buldu. Electrum 

Stoneware serisinde yer alan renkli kahve 

bardakları, Tribe seramik espresso bardakları, 

Meraklısına 4’lü espresso seti ve Gül porselen 

espresso fincanı, espresso tutkunları için farklı 

alternatifler sunuyor. El imalatı olarak üretilen 

Impulse cam espresso bardağı, özel tasarımıyla 

kahve aromasını yoğunlaştırıp soğumayı 

yavaşlatıyor ve böylece espresso keyfinin 

uzun sürmesini sağlıyor. “Bazı kelimeler çok 

güzel” mottosuyla hazırlanan Lugat365 serisi 

cam ve porselen kupaları, kahve severlerin 

sevdiği tasarımlar arasında yer alıyor. Meraklısına 

serisinin filtre kahve setleri ile latte bardakları ise 

kahve konusunda farklı tercihleri olanlara hitap 

ediyor. 

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI’NDA 

“KAHVE BAHANE”

Paşabahçe Mağazaları, kahveye dair özel 

günlerden bir diğeri olan 5 Aralık Dünya Türk 

Kahvesi Günü’nü de geleneksel ya da modern

tasarımlı kahve fincanlarının yanı sıra kahve 

ikramına şıklık katan ürünlerle kutladı. Cam, 

porselen ve seramik kahve fincanlarından 

tepsilere, Türk kahvesinin vazgeçilmez eşlikçisi 

su bardaklarından şeker ve lokum ikramlarında 

kullanılan şekerliklere varana kadar yüzlerce 

ürün Paşabahçe Mağazaları’nda Türk kahvesi 

severlerle buluşuyor. 

Mevlana Celaleddin-i Rûmî’nin felsefesinden 

ilham alınarak tasarlanan 2’li Sema Yansımalı 

fincan seti  ve Derviş Yansımalı fincan seti, 

etkileyici tasarımlarıyla dikkat çekiyor. İstanbul 

Yansımalı fincan seti ise kahve sohbetlerinde 

İstanbul havası estiriyor.

 

İznik Silver porselen fincan seti ve İznik Lale 

Gold fincan seti, Türk motiflerinin en güzel 

örneklerinden ilham alıyor. İznik tabaklar ve 

Selçuklu kahve setleri ise uyumlu şekerlikleri ile 

kahve sunumuna şıklık katıyor.

İLK DURAK PAŞABAHÇE MAĞAZALARI



PAŞABAHÇE MAĞAZALARI, ANADOLU’DAKİ TARİH VE KÜLTÜR BİRİKİMİNİ CAMA YANSITTIĞI 

TARİH-KÜLTÜR-CAM KOLEKSİYONLARININ 14.’SÜ OLAN ‘KAYIP HAZİNELER’ 

KOLEKSİYONU’NUN 1. YAŞINI KUTLUYOR.

ANADOLU’NUN 
KAYIP HAZİNELERİ  

1 YAŞINDA 

Kayıp Hazineler Koleksiyonu; Hititler, Likyalılar, Karyalılar, Urartular, 

Doğu Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi Anadolu’da en parlak 

dönemini yaşamış uygarlıkların tarihi eserlerinden ilham alıyor. 

Koleksiyon ile izinli veya izinsiz olarak yurt dışına götürülen tarihi 

eserlere dikkat çekmek, geri alınmış eserlere ve kültür varlıklarına 

sahip çıkma konusunda bilinci artırmak hedefleniyor. 

Anadolu uygarlıklarının zengin kültür mirasını ürünlerine yansıtan 

Paşabahçe Mağazaları, 2019’da 38 parça ile satışa sunulan Kayıp 

Hazineler Koleksiyonu’na iki obje daha ekleyerek koleksiyondaki ürün 

sayısını 40’a çıkardı. 2020’de koleksiyona eklenen ilk obje, Çağatay 

Mini At Alınlığı oldu. Osmanlı’da 15. yüzyıla ait bir at alınlığından 

esinlenilerek oluşturulan Çağatay Mini At Alınlığı’nın üzerindeki 

Türk sanatının eşsiz bir örneği olan tombak tarzında işçiliğe sahip. 

Üzerindeki rölyef desenlerin tümü, el işçiliği ile 24 ayar altın, varak ve 

eskitme boyalar kullanılarak dekorlandı. Objeye ilham kaynağı olan 

tarihi alınlık bugün, New York Metropolitan Müzesi’nde sergileniyor. 

Koleksiyona eklenen diğer obje ise Osmanlı İmparatorluğu’na ait, 

16 - 17. yüzyıla tarihlenen bir kalkandan ilham alınarak tasarlanan 

Fetih Mini Kalkan. Fetih Mini Kalkan üzerinde bulunan motifler, 

Türk sanatının eşsiz bir örneği olan saray kuyumculuğu tarzında 

bir işçiliğe sahip. Üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile 

24 ayar altın, varak ve eskitme boyalar kullanılarak dekorlandı. 

Orijinal tarihi eser, bugün Rusya’daki Hermitage Müzesi’nde 

sergileniyor.
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      ANADOLU’NUN KAYIP HAZİNELERİ  

      KANYON’DAKİ MAĞAZALARINI BİRLEŞTİRDİ

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI’NIN KAYIP HAZİNELER KOLEKSİYONU, 

ANADOLU UYGARLIKLARININ KÜLTÜREL VE SANATSAL BİRİKİMİNİ 

BİRBİRİNDEN ÖZEL TASARIMLARLA GELECEĞE TAŞIYOR. 

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI, MÜŞTERİLERİNE DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN 

KANYON’DAKİ BUTİK VE YAŞAM KONSEPTLİ MAĞAZALARINI BİRLEŞTİRDİ. 

Paşabahçe Mağazaları, Kanyon’daki Butik ve 

‘Yaşam’ konseptli mağazalarını birleştirmek 

üzere -2. katta bulunan Yaşam konseptli 

mağazasını genişletti. Paşabahçe Mağazaları, 

artık Kanyon’daki tek mağazada hem 

Yaşam hem de Butik ürünleri ile hizmet 

veriyor. Yenilenen ve genişletilen Kanyon 

mağazası, yaklaşık 400 metrekarelik alanında 

ziyaretçilerini ağırlıyor. Paşabahçe Mağazaları, 

Kanyon mağazasında dekorasyon ürünlerinden 

mutfak aksesuarlarına, el yapımı özel üretim 

hediye seçeneklerinden kupa ve bardaklara 

kadar yüzlerce ürün ile her zevke ve bütçeye 

uygun seçenekler sunuyor. 

ROMA’NIN KUTSAL IŞIĞI: 

GEYİKLİ KANDİL

Antik Çağ, Roma ve Doğu Roma (Bizans) 

döneminde “Tanrı`nın ışığı” olarak 

adlandırılan ve kutsal kabul edilen 

kandillerden ilham alınarak tasarlanan 

Geyikli Kandil, el imalatı granüllü camdan 

üretildi. Objenin üzerindeki rölyef desenlerin 

tümü, altın ve eskitme boyalar kullanılarak 

dekorlandı. Geyikli Kandil üzerindeki 

desenlerde, av sahnesi ile döneme ait bitki 

motifleri yer alıyor. Günümüzde Türkiye’den 

götürülen; Erken Roma dönemine ait 

kandiller, Rusya, Avrupa ve Amerika’da 

bulunan birçok müzede sergileniyor.

İLE TARİH YENİDEN CANLANIYOR

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI 

BİRGİ ULU CAMİİ’DEN İLHAMLA: 

BİRGİ MUMLUK

Kayıp Hazineler Koleksiyonu’nun dikkat 

çeken tasarımlarından biri olan Birgi Mumluk, 

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan, Birgi 

Aydınoğlu Mehmet Bey Camii’nin minber 

kapısından ilham alınarak tasarlandı. Birgi 

Mumluk üzerinde, Birgi Ulu Camii minberinin 

kapısı ve yan yüzeylerinde bulunan Rumi 

ve Selçuklu geometrik desenleri kullanıldı. 

El imalatı karamel camdan üretilen ve 

üzerindeki rölyef 

desenlerin tümü 24 

ayar altın ve eskitme 

boyalar kullanılarak 

dekorlanan Birgi 

Mumluk, küçük ve 

büyük olmak üzere iki 

mum haznesine sahip. 

1993’te çalınan minber 

kapısı Londra’da bir 

operasyon neticesinde 

bulundu ve 11 Kasım 

1995 tarihinde 

Türkiye’ye getirildi.

GÜMÜŞ SANATININ ZİRVESİ: 

FARİSİ GÜMÜŞ MAŞRAPA

Kayıp Hazineler Koleksiyonu’ndan Farisi 

Gümüş Maşrapa, Anadolu uygarlıklarının 

gümüş işçiliği mirasına saygı duruşunda 

bulunuyor. Objenin ilham kaynağı, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun en özgün 

gümüş sanatı işçiliği örneklerinden biri 

olan, 17. yüzyıla ait II. Osman tuğralı 

gümüş bir maşrapa. El imalatı camdan 

üretilen, hayvan betimlemeleri ve 

floral desenlerle süslenen maşrapanın 

üzerindeki rölyef desenlerin tümü, 

platin ve eskitme boyalar kullanılarak 

dekorlandı. 
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Türkiye’de olduğu gibi uluslararası pazarlarda da nihai ürün 

kalitesinden ödün vermek istemeyen Şişecam, projeli satışlar 

segmentine hizmet veren uluslararası pazarlardaki müşterilerine 

yönelik kurguladığı Uluslararası Akreditasyon Sistemini hayata geçirdi. 

Uluslarlarası Akreditasyon Sistemi kapsamında temperlenebilir 

kaplamalı camları işleme kabiliyeti bulunan cam işleme firmalarının 

teknik altyapıları ve cam işleme yetkinlikleri değerlendiriliyor. 

Gerekli kriterleri sağlayan firmalar, akredite edilerek sisteme dahil 

ediliyor. Sisteme dahil edilen firmalar düzenli olarak denetlenerek 

nihai ürün kalitesinde sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanıyor. 

2020 yılının ikinci yarısında lansmanı yapılan sisteme uluslararası 

firmalardan yoğun talep oldu. İlk etapta Hindistan’dan ve Birleşik Arap 

Emirlikleri’nden üçer firma Şişecam ürünlerini işlemek üzere akredite 

edildi. 2021 yılında uluslararası pazarlardaki akredite müşteri sayısının 

100’e çıkarılması, böylece temperlenebilir kaplamalı cam ürünlerin 

uluslararası pazarlarda kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İLE NİHAİ ÜRÜN KALİTESİNDE 
MÜKEMMELLİK 

       ULUSLARARASI 
AKREDİTASYON 
SİSTEMİ

Şişecam Düzcam’ın İtalya pazarına yönelik dijital iletişim kampanyası, 

Kasım 2020’de yayına girdi. #Chooserightglass,  #Scegliilvetrogiusto 

yani “Doğru camı seç” etiketiyle hayata geçirilen kampanya, İtalya’da 

hedef kitlelerin sıklıkla ziyaret ettiği web sitelerinde, sosyal medya 

platformlarında ve Google aramalarında kullanıcıların karşısına 

çıktı. Kampanyaya özel hazırlanan hareketli bannerlar ve içerikler, 

düzcam alanında faaliyet gösteren toptancılara, cam işlemecilere, 

PVC ve alüminyum doğrama firmaları ile mimarlar, mühendisler gibi 

sektör profesyonellerinden oluşan geniş bir hedef kitleye ulaştı. 6 ay 

süreyle yayında olacak kampanyanın 2 ay süreli ilk fazı Aralık sonunda 

tamamlandı. Bu ilk dönemin sonunda, 16 milyonu aşan gösterim elde 

edilirken, 4 milyondan fazla tekil kişiye erişim sağlandı.

İTALYA ŞİŞECAM İLE 

SEÇİYOR

       DOĞRU CAMI

ŞİŞECAM, İTALYA’DA DÜZCAM ALANINDA MARKA 

BİLİNİRLİĞİNİN ARTIRILMASI VE STRATEJİK ÖNEME 

SAHİP DÜZCAM ÜRÜNLERİNİN TANITIMI AMACIYLA YENİ 

BİR DİJİTAL İLETİŞİM KAMPANYASI BAŞLATTI.

Isıcam Sistemleri Kumbara Kart Kulübü, il bazında gerçekleştirdiği 

kampanyalarla üyeleri ile birlikte enerji tasarrufu sağlayan Isıcam 

ürünlerini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ağustos ayında 

Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa illerinde faaliyet 

gösteren Kumbara Kart üyesi PVC doğrama firmalarını kapsayan 

Serinleten Kampanya düzenlendi. Kampanya ile 15 Ağustos-30 Eylül 

tarihleri arasında, 150m2 ve üzeri Isıcam S ve Isıcam K alımı yapan ilk 

10 üye firma, klima kazandı. Ayrıca Kumbara Kart kampanyasını 

desteklemek ve hedef kitle iletişimini artırmak amacıyla, lokasyon bazlı 

sosyal medya reklam iletişimi de gerçekleştirildi. Reklamlı postlar yaklaşık 

3,6 milyon kere yayınlandı, 407 bin tekil kişi erişimi sağlandı ve 2.000’e 

yakın kullanıcı, reklamlı postlar aracılığı ile Isıcam web sitesini ziyaret etti.

KUMBARA KART KULÜBÜ’NDEN 

       SERİNLETEN 
KAMPANYA 
ISICAM SİSTEMLERİ KUMBARA KART KULÜBÜ, 

KAMPANYALARIYLA ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN 

ISICAM ÜRÜNLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR. 



Şişecam, yeni teknolojilerle donatılmış Yenişehir Fabrikası 

2. Kaplamalı Cam Hattı’nda geliştirilen yeni çift gümüşlü 

ürünleri Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 

70/37, Nötral 70/40  ve yeni üç gümüşlü ürünü Şişecam 

Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 63/29’u pazara 

sundu. Eş zamanlı olarak temperlenebilir ürünlerinin 

temperlenmeyen muadillerinin de geliştirilmesi projesi 

kapsamında, temperlenebilir Nötral 70/37 ve Nötral 70/40 

ile aynı görünüm ve performansa sahip olan Şişecam 

Solar Low-E Cam Nötral 70/37 ve Şişecam Solar Low-E 

Cam Nötral 70/40 da pazarda yerlerini aldı. Son teknoloji 

yeni ürünler, yüksek güneş kontrolü ve etkili ısı yalıtım 

özelliklerinin yanı sıra yüksek ışık geçirgenliği, düşük 

yansıtma değeri ve nötral görünüm ile ön plana çıkıyor.

ÜRÜN ÇEŞİDİNİ ARTIRIYOR

ŞİŞECAM

       TEMPERLENEBİLİR SOLAR
 LOW-E CAMLARDA 

       DOĞRU CAMI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’deki binalarda 

enerji performansı iyileştirme politikaları kapsamında, 

Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB) ile ilgili rehber 

dokümanını yayınladı. Doküman ile birlikte NSEB 

standartlarındaki binaların pencerelerinde Şişecam’ın 

iki plakası kaplamalı üçlü yalıtım camlarının kullanımı 

standart hale geldi. 

BAKANLIK REHBERİNDE

       ŞİŞECAM 
STANDARTLARI

Şişecam Düzcam, uluslararası pazarlarda Şişecam Flat Glass marka 

bilinirliğinin artırılması ve hızlı penetrasyon hedefine güç katacak 

TURQUALITY® destek programından yararlanmaya hak kazandı. Güçlü Türk 

markalarının devlet desteği ile uluslararası pazarlarda yaygınlaşmasına ve 

ihracatın artırılmasına yönelik program ile Şişecam Flat Glass markasının 

hedef pazarlarda daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

TURQUALITY®’DE

               ŞİŞECAM FLAT
  GLASS MARKASI 



H A B E R L E R22.23          

Şişecam Düzcam, yurt dışındaki mimarlarla 

buluşmaya devam ediyor. Şişecam Düzcam ürün 

ve projelerini Hint mimarlara anlatmak amacıyla 

düzenlenen etkinlikler, ülkenin önde gelen mimari 

platformları Architect and Interiors India ve Acetech 

Exhibitions ile iş birliği ile gerçekleştirildi. Haziran-

Ekim döneminde düzenlenen yedi online etkinlikte 

yedi farklı sunum yapıldı. 7000’e yakın sektör 

profesyonelinin katıldığı sunumlarda Şişecam 

Düzcam ürünleriyle gerçekleştirilen ikonik projeler 

tanıtıldı. Pandemi sonrası mimarlıkta camın yeni 

uygulama alanları ve mimaride doğru cam seçimi 

konuları masaya yatırıldı. Hindistan’ın önde gelen 

mimarları da etkinliklerde projelerini ve mimaride 

cam kullanımı hakkındaki görüşlerini paylaştılar.

Şişecam Düzcam, bir kere daha Avrupalı mimarlarla buluştu. Mimarların yanı 

sıra cephe danışmanı ve cam profesyonellerinin katıldığı Share International 

Architecture and Engineering Forum’un hibrit olarak gerçekleşen Bükreş ve 

Sofya etkinliklerinde yeni fikirler, uygulamalar ve projeler tartışıldı. Sofya 

ve Bükreş’teki yerel katılımcıların fiziksel olarak etkinlik alanında bulunduğu 

konferansta, uluslararası konuşmacılar online sunumlar gerçekleştirdi. Mimar, 

cephe danışmanı, cephe firmaları ve mimarlık öğrencilerinden oluşan üç bine 

yakın katılımcının yer aldığı etkinliklerde ‘Mimaride Doğru Cam Seçimi’ ve 

‘Pandemi Sürecinde Cam Danışmanlığı’ başlıklı sunumlar yapıldı.

Şişecam, Türkiye’de cephe sistemi tasarımı ve 

teknolojisi konularına odaklı eğitim veren İTÜ 

Cephe Tasarımı ve Teknolojisi Yüksek Lisans 

Eğitim Programı kapsamında iki haftalık online 

ders programında yer aldı. 25 öğrencinin katıldığı 

‘Cephede Malzemeler; Cam’ sunumunda farklı bina 

fonksiyonlarına yönelik uygun cam çözümleri ve 

farklı tasarımlara olanak tanıyan Şişecam mimari cam 

ürünleri, standart ve yönetmelikler anlatıldı.

ŞİŞECAM DÜZCAM 

ŞİŞECAM DÜZCAM 

ŞİŞECAM DÜZCAM

       HİNT 
 MİMARLARLA 
BULUŞTU 

       AVRUPALI 
MİMARLARLA BİR ARADA

       İTÜ YÜKSEK 
LİSANS EĞİTİMİNDE



Isıcam Sistemleri, COVID-19 pandemisi nedeniyle bölge 

toplantılarını dijital ortamda gerçekleştirdi.  “Evimiz Isıcam” 

teması ile düzenlenen bölge toplantıları Isıcam yetkili üreticilerini 

bir araya getirdi. 29 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında beş 

farklı bölge için düzenlenen toplantılara 181 Isıcam yetkili 

üreticisi katıldı. Pandemi dönemi ve sonrasında camın yeni 

kullanım alanlarının, işlerin sürdürülebilirliği için alınabilecek 

önlemlerin ve Şişecam Düzcam tarafından gerçekleştirilen 

çalışmaların paylaşıldığı toplantılarda 45 yıldır olduğu gibi bu 

zorlu dönemin de birlikte aşılacağı vurgulandı. 

ISICAM YETKİLİ ÜRETİCİLERİ 

ŞİŞECAM DÜZCAM

       DİJİTAL BÖLGE TOPLANTILARINDA BULUŞTU

       İTÜ YÜKSEK 
LİSANS EĞİTİMİNDE

ŞİŞECAM DÜZCAM, “EVİMİZ ISICAM” TEMALI BÖLGE TOPLANTILARINDA 

ISICAM YETKİLİ ÜRETİCİLERİ İLE DİJİTAL ORTAMDA BİR ARAYA GELDİ. 



Şişecam’ın küresel salgına karşı sürdürülen mücadeleye katkı 

sağlama hedefi doğrultusunda geliştirdiği cam yüzeylerdeki virüs 

ve bakterileri etkisiz hale getiren yüzde 100 yerli özel V-Block 

kaplama teknolojisi, Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği Türkiye’deki 

laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen testler sonucunda, 

koronavirüs dâhil birçok farklı virüs ve bakteriye karşı etkili 

olduğunun onayını aldı. V-Block Teknolojisi için ruhsatlandırma 

ile uygulama ve satış faaliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı resmi 

onay ve ruhsat süreçlerini de tamamlayan Şişecam bu teknolojiyi 

öncelikle içecek ve masaüstü ürün grubunda yer alan seçili cam 

ev eşyası ürünlerinde kullanmaya başladı. Şişecam, ilk aşamada, 

Türkiye’deki toplam cam ev eşyası üretim kapasitesinin yüzde 

10’unu V-Block Teknolojisi uygulanmış ürünlerin üretimine ayırmayı 

planlıyor. V-Block Teknolojisi uygulanmış cam ev eşyası ürünleri 

başlangıçta Türkiye pazarında, perakende satış noktalarına ek 

olarak ikram ve B2B satış kanalları üzerinden satışa sunulacak. 

Şişecam, köklü inovasyon kültürü, üstün Ar-Ge kabiliyeti ve 

üretimdeki gücünü birleştirerek hayata geçirdiği bu teknoloji 

sayesinde küresel salgına karşı sürdürülen mücadeleye önemli 

ölçüde katkı sağlamayı hedefliyor.

Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nde geliştirilen 

koronavirüse karşı da etkisi kanıtlanan V-Block Teknolojisi, özel 

formülü ve uygulama tekniği sayesinde 7/24 hijyen sağlıyor. Üretim 

esnasında yüksek sıcaklıkta uygulanan kimyasal buhar biriktirme 

yöntemi ile ürünlerin üzerine uygulanan formül, sürekli aktif kalarak 

ev kullanımının yanı sıra oteller, restoranlar, kafeler, hastaneler, 

yemekhaneler gibi bulaş riski fazla olan ortamlar için de ideal olmasıyla 

dikkat çekiyor. Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi ile kaplanmış cam 

ürünlerin Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli bakterilerinde 

yüzde 99,5, Covid-19 (SARS-COV2) virüsü üzerinde yüzde 94,1, 

Human Coronavirus 229E ve Bovine Coronavirus üzerinde yüzde 

90, Poliovirus Tip 1 üzerinde yüzde 99, Adenovirus Tip 5 ve Murine 

Norovirus üzerinde de yüzde 99,5 etkin olduğu Sağlık Bakanlığı 

tarafından yetki verilen Türkiye’deki laboratuvarlar tarafından 

gerçekleştirilen testler sonucunda onaylandı. Şişecam Yönetim 

Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, 

V-Block Teknolojisi’ni dünyada cam ev eşyası alanında uygulayan 

ilk cam üreticisi olmanın heyecanını yaşadıklarına dikkat çekerek 

Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi ile küresel salgın döneminde sağlık 

endişelerinin azalmasına katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

       İLK ANTİMİKROBİYAL 
CAM EV EŞYASI ÜRETİMİNE BAŞLADI 
ŞİŞECAM, VİRÜS VE BAKTERİLERİ ETKİSİZ HALE GETİREN ÖZEL BİR 

KAPLAMA TEKNOLOJİSİ OLAN V-BLOCK İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI ONAY VE RUHSAT 

ALMA SÜREÇLERİNİ TAMAMLADI. ÖNCELİKLE TÜRKİYE PAZARINDA SATIŞA 

SUNULACAK ANTİMİKROBİYAL V-BLOCK TEKNOLOJİSİNE SAHİP CAM EV EŞYASI 

ÜRÜNLERİNDE SERİ ÜRETİM BAŞLADI.
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ŞİŞECAM DÜNYANIN 



2020’de 35. kez düzenlenen ve pandemi nedeniyle ilk defa dijital 

olarak gerçekleştirilen Uluslararası Cam Sempozyumu, 39 ülkeden 

yaklaşık 800 araştırmacı, bilim adamı ve sektör profesyonelini 

bir araya getirdi. Sempozyumun ana teması gündeme paralel 

olarak ‘Sürdürülebilir Gelecekte Cam: Pandemi ve Yeni Ekosistem’ 

oldu. Sempozyumda camın geleceği, küresel salgınla oluşan yeni 

koşul ve trendler,  sürdürülebilirlik ve yeni teknolojiler konuşuldu. 

Oturumların ‘Yeni Ekosistem’, ‘İleri Teknolojik Materyaller’, 

‘Sürdürülebilir Cam Üretimi’, ‘Operasyonel Mükemmellik’ gibi 

başlıklar altında gerçekleştirildiği sempozyumda 17 sunum 

gerçekleştirildi.

CAM ENDÜSTRİSİNİN ODAK NOKTASI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. 

Ahmet Kırman, camın çağımızın en etkileyici malzemelerinden 

biri olduğunu ve hayat kalitemizi yükseltmek açısından kilit bir rol 

oynadığını dile getirdi. Prof. Dr. Kırman; şeffaflık, şekil alabilirlik, 

sertlik, kolay bulunabilirlik, düşük maliyet gibi özellikleri ile camın; 

elektronik, sağlık, iletişim, savunma, enerji yönetimi ve akıllı 

uygulamalar gibi birçok alanda kendine yer bulabilen çok önemli 

bir materyal olduğunu sözlerine ekledi. Cam endüstrisinin en temel 

odaklarından birinin sürdürülebilirlik olduğunu hatırlatan Prof. 

Dr. Kırman, camın sonsuz kere geri dönüşebilme kabiliyeti ile hem 

insanlar hem de çevre için en güvenli ambalaj malzemesi haline 

geldiğine dikkat çekti. 

Şişecam’ın araştırma geliştirme gündeminin en önemli 

başlıkları arasında her tür atığı azaltmak, ergitme teknolojisini 

geliştirmek, emisyonları düşürmek, entegre kontrol 

sistemleri, gelişmiş fonksiyonel kaplamalar ve sağlığa yönelik 

uygulamaların yer aldığını belirten Prof. Dr. Kırman ayrıca, 

tüm katılımcıları Uluslararası Cam Komisyonu’nun 2022’nin 

Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Cam Yılı olarak 

kabul edilmesine yönelik çalışmalarını desteklemeye davet 

etti. 35. Şişecam Cam Sempozyumu, cam biliminin en saygın 

global kuruluşu olan ve toplamda 33 ülkenin temsil edildiği 

Uluslararası Cam Komisyonu’nun yıllık toplantılarına da üçüncü 

kez ev sahipliği yaptı. 

       DÜNYA CAM SEKTÖRÜ 
35. ŞİŞECAM CAM SEMPOZYUMU’NDA BULUŞTU
ŞİŞECAM, 1985 YILINDAN BU YANA DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI CAM SEMPOZYUMU’NU BU SENE 

PANDEMİ NEDENİYLE ONLINE ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRDİ. SEMPOZYUMUN ANA TEMASI ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR 

GELECEKTE CAM: PANDEMİ VE YENİ EKOSİSTEM’ OLDU.
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Şişecam, özellikle yurt içi pazar talebi paralelinde üretim 

kapasitesinde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak yaptığı 

yaklaşık 130 milyon dolarlık ek yatırımla Avrupa’nın en büyük 

düzcam üretim üslerinden biri haline gelen Ankara’nın Polatlı 

ilçesindeki tesisinde ürettiği ileri teknoloji ürünlerini Türkiye 

pazarına sundu. 

Küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına rağmen Türkiye 

için değer yaratmayı sürdüren Şişecam’ın Polatlı’daki Endüstri 

4.0’a uygun şekilde ileri teknolojiyle donatılan yıllık 240 bin 

ton kapasiteli yeni düzcam fırını 2 Ekim’de ateşlendi ve 26 

Ekim’de cam çekilmeye başlandı. Şişecam’ın en modern düzcam 

tesisi olan Polatlı’daki yeni fırınla gerçekleştirilen deneme 

üretimi, kalite standardizasyonu gibi gerekli tüm süreçlerin 

tamamlanmasının ardından gerçekleşti. Böylece Şişecam’ın üstün 

Ar-Ge yetkinliğinin ürünü olan yüzde 100 yerli son teknoloji 

çözümleri piyasaya sunuldu. İkinci fırınla birlikte toplam yatırım 

tutarı 268 milyon doları aşan ve yıllık üretim kapasitesi 540 bin 

tona ulaşan Polatlı tesisi, Avrupa’nın en büyük düzcam üretim 

üslerinden biri haline geldi. Söz konusu yatırımla Şişecam’ın yurt 

içi tesislerindeki yıllık düzcam üretim kapasitesi 2 milyon ton 

seviyesinin üzerine ulaştı. 

ŞİŞECAM’DAN YURT İÇİ PAZAR TALEBİNİ KARŞILAMAYA 

YÖNELİK ÖNLEMLER

Şişecam, küresel salgın ortamında öngörülemeyen talep artışını 

karşılamaya yönelik olarak başta yeni fırın yatırımı ve toplam 

satışlarda yurt içi satışların payının artırılması olmak üzere ülkemizde 

ekonomik faaliyetleri destekleyen her türlü önlemi almaya devam 

ediyor. Bu kapsamda aylık düzcam sevkiyat kapasitesi olan 100 bin 

tonun tamamını kullanan Şişecam, yurt içinde gerçekleştirdiği düzcam 

üretiminin yaklaşık yüzde 90’lık kısmını da yurt içi pazara sundu. 

ŞİŞECAM’IN İDAME YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Şişecam, yeni yatırımların yanı sıra idame yatırımlarını da sürdürüyor. 

Yurt içi tesislerin sürekliliğini sağlamayı hedefleyen bu yatırımlar 

kapsamında Nisan 2020’de altı numaralı düzcam fırını, Haziran 

2020’de ise beş numaralı düzcam fırını soğuk tamire alınmak üzere 

durduruldu. Soğuk onarımlara ek olarak gelişen fırın teknolojileri, 

yenileme, makine donanım modernizasyonu, destek veren 

operasyonların revizyonu gibi sebeplerle düzenli idame yatırımları da 

devam ediyor. 2020’nin ilk dokuz aylık döneminde yaklaşık 1,1 milyar 

TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştiren Şişecam,  sürdürülebilir 

büyüme hedefi doğrultusundaki yatırımlarla tüm paydaşları için 

değer yaratıyor. 

       ŞİŞECAM TÜRKİYE İÇİN 
 DEĞER YARATMAYI SÜRDÜRÜYOR
ARALIKSIZ YATIRIMLARINA DEVAM EDEN ŞİŞECAM, POLATLI’DAKİ 130 MİLYON DOLARLIK 

YENİ DÜZCAM YATIRIMIYLA İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİ PAZARA SUNDU. 



Şişecam, çalışanların sağlığını korumak ve iş sürekliliğini 

sağlamak amacıyla Genel Merkezi’nde ve üretim 

tesislerinde birçok önemli önlemi hayata geçiriyor. 

Kişisel koruyucu malzemelerin dağıtılması, dezenfektan 

kullanımının yaygınlaştırılması ve düzenli ateş ölçümü 

gibi önlemleri Türkiye’de ilk vaka açıklanmadan önce 

hızla hayata geçiren Şişecam, üst düzey önlemleriyle 

Türk Standartları Enstitüsü’nden Covid-19 Güvenli Üretim 

Belgesi alan ilk cam üreticisi oldu. 

TSE tarafından yayınlanan Covid-19 Hijyen, 

Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’ndaki 

koşulları sağlayarak Korunma ve Kontrol 

Önlemleri, Uygulamaya Yönelik Önlemler, 

Eğitim, Atık Yönetimi, Sosyal ve Ortak 

Kullanım Alanları, Temizlik, İş Sağlığı ve 

Güvenliği Ekipmanları gibi ana başlıklarda 

gerçekleştirilen denetimler sonucunda Covid-19 

Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazanan 

Şişecam tesisleri:

Şişecam’ın 1935 yılında cam üretimine yönelik silis kumu üretimine başlayan ilk 

tesis olan İstanbul-Yalıköy Kum Hazırlama Tesisi’nde 2020 yılında başlanan yeniden 

yapılanma yatırımında sona yaklaşıldı. Şişecam Cam Ev Eşyası, Şişecam Cam 

Ambalaj ve Şişecam Düzcam fabrikaları ile şirket dışı pek çok sektöre uzun yıllar 

ham madde sağlamıştır. Yatırımın 2021 yılının ilk yarısında tamamlanmasıyla birlikte 

tesisin yıllık cam kumu üretim kapasitesi 250 bin tondan 500 bin tona çıkarılarak 

Mısır ve Bulgaristan’dan tedarik edilen kumun bir 

kısmı Yalıköy Tesisi’nden sağlanacak 

ve  yıllık ithalat gideri yaklaşık 

8 milyon USD azaltılacak. 

Tasarım ve kurulum işleri Camiş 

Madencilik A.Ş. tarafından 

gerçekleştirilen projenin 

tamamlanmasıyla birlikte bölgede 

ilave istihdam sağlanması da hedefleniyor. 

       TSE’DEN COVID-19 
GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ 

       YENİLENEN YALIKÖY KUM HAZIRLAMA 
 TESİSİ KAPASİTESİNİ İKİYE KATLIYOR

ŞİŞECAM TESİSLERİ PANDEMİ SÜRECİNDE GEREKLİ ÖNLEMLERİ HAYATA GEÇİREREK TSE’DEN 

COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ ALMAYA DEVAM EDİYOR. 

ŞİŞECAM’IN SİLİS KUMU ÜRETİMİNE BAŞLADIĞI İLK TESİS 

OLAN YALIKÖY KUM HAZIRLAMA TESİSİ, KAPSAMLI BİR 

YATIRIMIN ARDINDAN YENİDEN DEVREYE ALINIYOR.

• Şişecam Genel Merkezi

• Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi

• Şişecam Cam Ambalaj Mersin Fabrikası Şubesi, Şişecam 

 Cam Ambalaj Yenişehir Fabrikası Şubesi ve  Şişecam Cam Ambalaj 

Eskişehir Fabrikası Şubesi

• Şişecam Cam Ev Eşyası Eskişehir Fabrikası Şubesi, Şişecam Cam Ev 

Eşyası Kırklareli Fabrikası Şubesi ve Şişecam Cam Ev Eşyası Denizli 

Fabrikası Şubesi

• Şişecam Düzcam Mersin Fabrikası Şubesi, Şişecam Düzcam Bursa 

Fabrikası Şubesi, Şişecam Düzcam Ankara Fabrikası Şubesi ve Şişecam 

Otomotiv A.Ş.,Şişecam Düzcam Kırklareli Fabrikası Şubesi

• Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Camiş Madencilik 

A.Ş., Şişecam Kimyasallar Mersin Soda Fabrikası Şubesi, 

Şişecam Kimyasallar Mersin Kromsan Fabrikası Şubesi 

ve Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş

Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş. Tuzla Fabrikası ve Şişecam 

Otomotiv A.Ş için denetim ve onay aşamaları devam ediyor. 

Bu aşamaların tamamlanmasıyla birlikte tüm Şişecam 

tesisleri Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ne sahip olacak.



H A B E R L E R

SAYGI VE ÖZLEMLE 
ANIYORUZ…

Şişecam, 10 Kasım’da Ulu Önder Mustafa Kemal 

Atatürk’ü genel merkezde ve fabrikalarda düzenlenen 

törenlerle andı. Törenlerin yanı sıra Atatürk’ün 

çağının ötesini yansıtan vizyonunu gözler önüne 

seren bir seminer ve bir sergi düzenlendi. Fazıl 

Oral’ın gerçekleştirdiği ‘Mustafa Kemal Atatürk ve 

Liderlik’ başlıklı online seminerde Atatürk’ün dünyada 

bıraktığı izden ilham olduğu liderlere, hayvan ve doğa 

sevgisinden ekonomik dehasına pek çok farklı konu 

ele alındı. Açılış konuşması Şişecam İnsan Kaynakları 

ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül Arslan tarafından 

gerçekleştirilen seminere 300’e yakın Şişecam 

çalışanı katıldı. Genel merkezde düzenlenen ‘10 Kasım 

Atatürk ve Türk Kadını Sergisi’ ise Atatürk’ün Türk 

kadınının toplumda hak ettiği yere verdiği öneme ve 

bu konuda Cumhuriyet tarihinin ilklerine imza atan 

öncü kadınların hikayelerinde odaklandı.
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ŞİŞECAM YÖNETİM KURULU VE İCRA KURULU 

ÜYELERİ, ŞİŞECAM’IN 85. KURULUŞ 

YILDÖNÜMÜNDE ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ.

ŞİŞECAM’DAN 
ANITKABİR’E ZİYARET

Şişecam Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeleri, Şişecam’ın kuruluşunun 

85. yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Şişe ve Cam 

Fabrikaları’nın kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi 

istirahatgahında ziyaret etti. Her yıl olduğu gibi 29 Kasım tarihinde 

gerçekleştirilen ziyarette, Şişecam Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeleri 

Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Misak-ı 

Milli Kulesi’nde devam eden ziyarette Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı 

Adnan Bali ve Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür 

Prof. Dr. Ahmet Kırman Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.
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Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının 

ancak tüm çalışanların ortak bilinç ve 

katılımıyla mümkün olduğuna dikkat çeken 

Şişecam, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki 

bilinçlendirme çalışmalarına hız kesmeden 

devam ediyor. Tüm faaliyetlerini ‘sıfır iş 

kazası’ hedefi doğrultusunda yürüten Şişecam yurt içi üretim 

tesislerinde hem çalışanlarını hem de yerli/yabancı ziyaretçileri 

olası tüm risklere karşı bilgilendirmek ve bu risklere karşı  tesis 

içerisinde uyulması gereken kurallar konusunda bilinç yaratmak 

için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Filmleri hazırlıyor. Çekimleri 

pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen filmlerin 

hem Türkçe hem de İngilizce versiyonları üretim tesislerimizde 

gösterilmeye başlandı. Ziyaretçilere tesise giriş sırasında 

izletilen bu filmler çalışanlarla da dijital ekranlar aracılığıyla 

paylaşılacak. Daha rahat, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak 

için iyileştirme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Şişecam 

yerleşmiş bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün varlığını da 

sürdürülebilirliğin en önemli yapı taşlarından biri olarak görüyor.

Şişecam Cam Ambalaj Eskişehir Fabrikası Şubesi Şişecam Cam Ambalaj Mersin Fabrikası Şubesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

EĞİTİM 
FİLMLERİ 

HAZIR  

Şişecam Cam Ev Eşyası 

Eskişehir Fabrikası Şubesi

Şişecam Düzcam Ankara 

Fabrikası Şubesi

Şişecam Düzcam Kırklareli 

Fabrikası Şubesi

Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş. Tuzla Fabrikası



Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.

Şişecam Otomotiv A.Ş.

Şişecam’ın bu yıl 8. kez düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği Resim Yarışması, 

2020’de online gerçekleştirildi. ‘Hayalindeki uyarı tabelası’ temalı yarışmaya 

13 ülkedeki Şişecam çalışanlarının çocukları katıldı. Şişecam çalışanlarının 

İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla 

gerçekleştirilen yarışmada 73’ü yurt içinden, 218’i yurt dışından olmak 

üzere toplamda 291 resim değerlendirildi. Ödül kurulu tarafından online 

ortamda yapılan değerlendirme sonucunda yarışmaya katılan tüm çocuklar 

ödüllendirildi. Finalistlere hediyeleri hediye çeki olarak ulaştırıldı.

Şişecam Cam Ambalaj Mersin Fabrikası Şubesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

RESİM YARIŞMASI 
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ  

Yurtiçi kazanlar

Yurtdışı kazanlar

Şişecam Cam 

Ambalaj Mersin 

Fabrikası Şubesi 

çalışanımız Ahmet 

Özdoğan’ın kızı 

Başar Taylan 

Özdoğan birinci

Şişecam Flat Glass 

South Italy 

S.R.L çalışanımız 

Carmine Armillotta 

oğlu Giuseppe 

Armillotta 

birinci

Şişecam Flat Glass 

India çalışanımız 

Ajay Sharma’ın oğlu 

Yuvraj Sharma 

ikinci

Şişecam 

Soda Lukavac D.O.O. 

çalışanımız Edis 

Tokic’in oğlu İlan 

Tokic üçünçü

Şişecam Cam Ev 

Eşyası Denizli 

Fabrikası Şubesi 

çalışamız Osman 

Güven’in kızı

Ada Güven 

üçüncü

Şişecam Düzcam 

Ankara Fabrikası 

Şubesi çalışamız 

Emrah Kaya’nın kızı

Tuana 

Nuray Kaya 

ikinci

Şişecam Düzcam Kırklareli 

Fabrikası Şubesi

Şişecam Düzcam Mersin 

Fabrikası Şubesi

Şişecam Cam Ambalaj Yenişehir Fabrikası Şubesi



ŞİŞECAM AKADEMİ 
EĞİTİMLERİ DİJİTAL ORTAMDA DEVAM EDİYOR 

ŞİŞECAM AKADEMİ 

SANAL SINIFA TAŞINDI

Şişecam Akademi, pandemi nedeniyle insan 

temasını en aza indirebilmek ve sosyal mesafeyi 

koruyabilmek amacıyla fiziksel eğitimleri sanal 

sınıf uygulamasına taşındı. Uzaktan eğitim 

için gereken tüm temel bileşenleri bünyesinde 

barındıran ve eğitim yönetim sistemi ile entegre 

çalışan sanal sınıf uygulaması ile katılımcıların 

eğitimde geçirdikleri sürelerin kaydı tutuluyor ve 

bu kayıtlar otomatik olarak sisteme işleniyor.

SAAT ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR İÇİN 

ONLINE EĞİTİMLER BAŞLADI

Şişecam Akademi’nin saat ücretli çalışanlar için 

tasarladığı Mutlu Aileler Katalog Eğitimleri’nin 

birinci modülü olan Ebeveynlik Eğitimi’ne erişim 

başladı. Mutlu Aileler Katalog Eğitimleri’nin ilk 

modülü çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi, başarılı 

çocuklar ve ebeveynlik konularına ilişkin dört 

farklı kategoride videolardan oluşuyor. 

DÜZCAM BAYİİ EĞİTİMLERİ 

YURT DIŞINDA

Şişecam Düzcam ve Şişecam Akademi iş 

birliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında 

düzcam ürünlerinin tanıtıldığı e-eğitimler beş 

dile çevrilerek (İngilizce, İtalyanca, Bulgarca, 

Rumence, Rusça) uluslararası pazarlardaki iş 

ortakları ve müşteriler ile paylaşıldı. Yurt içinde 

toplamda 1070 müşteri ve sektör yetkilisinin 

katılım sağladığı online eğitimler, farklı dillere 

çevrilerek yurt dışındaki ilgililerle buluştu.

AKADEMİ SEMİNERLERİ 

DİJİTAL ORTAMDA

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 

Akademi Seminerleri bu yıl Bluejeans 

Events platformu aracılığıyla Şişecam 

çalışanları ile buluşmaya devam ediyor. 

Nisan ayı itibariyle pandemi döneminde 

öne çıkan ihtiyaçlara göre şekillenen 

seminerler; psikolojik dayanıklılık, 

uzaktan ekip yönetimi, Covid-19 

farkındalık ve kişisel korunma yöntemleri, ekonomide olası gelişmeler gibi konular odağında 

ele alındı.  Ekim ayında düzenlenen ‘Besinler İlacınız Olsun: Bağışıklık Sistemi ve Beslenme 

Semineri’nde bağışıklık sisteminin salgın hastalıklardan korunmadaki önemi ve bağışıklık 

sistemini güçlü tutmak için beslenme önerileri anlatıldı. Kasım ayında gerçekleşen ‘Dijital 

Ortamda Makro ve Mikro İfadeler Semineri’ ise anlık duyguların yüzümüzdeki mimiklere 

yansımasını ifade eden mikro ifadeleri mercek altına aldı. Seminerde insanların mimiklerini 

okumak ve iletişimde birkaç adım öne geçebilmek için ipuçları paylaşıldı. Seminer serisinin 

8’incisi ise  22 Aralık 2020 tarihinde Aylin Tüzmen’le “Dijital Akıllı Lider” konusuyla 

gerçekleştirildi.  

ŞİŞECAM AKADEMİ PANDEMİ ŞARTLARINA UYUM SAĞLAMAK ADINA 

PROGRAM TASARIMLARINI GÜNCELLİYOR, MEVCUT EĞİTİMLERİ ALTERNATİF 

YÖNTEMLERLE HAYATA GEÇİRİYOR.

Şişecam’a yeni katılan çalışanlara 

yönelik oryantasyon programı, dijital 

ortama taşındı. Şişecam’ın misyon ve 

vizyonunun, organizasyon yapısının, ana 

faaliyet alanlarının ve İnsan Kaynakları 

uygulamalarının tanıtılarak çalışanların 

kuruma uyum süreçlerinin hızlandırılabilmesi 

için Online Oryantasyon Programı 

gerçekleştirildi. 20 çalışanın katıldığı 

programda, Şişecam Organizasyon Yapısı, 

İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Yan Haklar 

konularına ait sunumlar gerçekleştirildi 

ve katılımcıların süreçlere dair soruları 

yanıtlandı.

Aynı zamanda, bitirme projelerini Şişecam ile 

gerçekleştirecek olan Endüstri Mühendisliği 

son sınıf öğrencilerinin Şişecam’ı daha 

yakından tanımaları, faaliyet alanlarının ve 

İnsan Kaynakları uygulamaların öğrenmelerini 

sağlamak için de 28 öğrencinin katılımıyla 

Online Oryantasyon Programı gerçekleştirildi. 

ŞİŞECAM 
ORYANTASYON 
PROGRAMI ONLINE 
GERÇEKLEŞİYOR

GLOBAL ORYANTASYON PROJESİ 

YAKINDA YURT DIŞINDA

Türkiye dışındaki Şişecam varlıklarına 

işe yeni başlayan çalışanlara Şişecam’ı 

tanıtmak ve kuruma adaptasyon 

süreçlerini hızlandırmak amacıyla hayata 

geçirilmesi planlanan Global Oryantasyon 

Projesi için çalışmalar tüm hızıyla devam 

ediyor. Global Oryantasyon Projesi’ne ait 

departman tanıtım videoları ile Şişecam 

tanıtımı, tarihçesi ve faaliyet alanlarına 

yönelik hazırlanan 360 derece video 

çekimleri 2021 yılı itibariyle Sanal Gerçeklik 

altyapısı ile de desteklenerek Şişecam 

çalışanlarına sunulmaya başlanıyor. 
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ŞİŞECAM AKADEMİ 
ÜNİVERSİTE 
ETKİNLİKLERİ 
SÜRÜYOR

DİJİTAL ORTAMDA

ŞİŞECAM MESLEK 
LİSELERİNİN YANINDA

ÜNİVERSİTE BİTİRME 
PROJELERİ BAŞLADI 

GENÇ YETENEK 
PROGRAMI TOGETHER 
BAŞLADI

Şişecam, gerçekleştirdiği etkinlikleri ile  gençleri iş hayatına en iyi 

şekilde hazırlamaya, deneyimlerini paylaşmaya ve gençlerin yeni fikir ve 

projelerinden ilham almaya devam ediyor.  Ekim - Aralık ayları arasında 

yurt içinden ve yurt dışından 18 farklı üniversite ile 36 online etkinlik 

gerçekleştirildi. Yaklaşık 9000  katılımcıya ulaşan etkinlikler, gençleri iş 

hayatına en iyi şekilde hazırlamaya devam ediyor. 

Satınalma Başkanlığı ve Süreç ve Sürekli Gelişim Direktörlüğü’nün 

sponsorluğunda Şişecam fabrikalarında yürütülen 16 projede ODTÜ, 

Boğaziçi, İTÜ, Bilkent ve Özyeğin Üniversitesi son sınıf Endüstri 

Mühendisliği öğrencileri ile çalışmaya başlanıldı.  

Şişecam Genç Yetenek programı Together’ın yeni dönemi başladı. 

Together programı için Eylül - Ekim ayında yayınlanan ilana 

gelen 9350 başvurunun değerlendirmeleri büyük bir titizlikle 

gerçekleştirildi. Program, 6 Ocak tarihinde gerçekleştirilen dijital 

açılış günü ile başladı.

Şişecam ve MEB arasında imzalanan iş birliği protokolü sürüyor. İş birliği 

kapsamında Denizli’de Seramik ve Cam Teknolojileri bölümü ile Yenişehir 

Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan Mekatronik dalına 

öğrenci kayıtlarının yapılabilmesi için tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi. 

Hazırlanan poster, dijital broşür ve kısa filmler okullar ile paylaşıldı. Aday 

öğrenciler ve aileleri için online tanıtım semineri gerçekleştirildi.

ÜNİVERSİTE ETKİNLİKLERİ 

ŞİŞECAM, YENİ EĞİTİM DÖNEMİNİN 

BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ONLINE 

ÜNİVERSİTE ETKİNLİKLERİNDE GENÇLERLE 

BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR. 
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ODAĞINDA COVİD-19’DA 
DEĞİŞEN SOSYAL MEDYA 
ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI

Yaşları genellikle 18 ile 34 yaş aralığında olan ve 14 ile 

65 arasında değişen katılımcıların bulunduğu araştırma 

sonuçlarına bakıldığında;

• Kullanıcıların sosyal medya kanallarından beklentisinin, 

sosyalleşmekten ziyade doğru bilgi almak yönünde değiştiği 

görülüyor. 

• Markaların dijitaldeki kampanyalarını yoğunlaştırdığı bu 

dönemde, katılımcılar, reklamlar özelinde en güvenilir 

buldukları sosyal ağın %54 ile LinkedIn olduğunu ifade 

ediyor.

• Katılımcıların % 67’si gün içinde LinkedIn’de en az yarım saat 

ve üzerinde vakit geçirdiğini belirtiyor.

• Covid-19 ile birlikte sosyal izolasyonun artmasıyla 

kullanıcıların %61’i sosyal medyada daha fazla vakit geçiriyor.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN MOBİL REKLAM PLATFORMLARINDAN ADCOLONY, SOSYAL MEDYADAKİ 

DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİNİ VE LİNKEDIN KULLANIMINI DAHA İYİ ANLAMAK VE ANALİZ ETMEK İÇİN 

TÜRKİYE’DE YAPTIĞI “COVİD-19 DÖNEMİNDE DEĞİŞEN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI 

ARAŞTIRMASI”NIN SONUÇLARINI YAYINLADI. 

675M Kullanıcı Her yıl 100M Yeni Kullanıcı 8.5 Milyon Kullanıcı 30 M+ İşletme Profili



Hazırlayan: Kurumsal İletişim Direktörlüğü

ŞİŞECAM LINKEDIN’DE PARLIYOR!   

İçinde bulunduğumuz süreçte LinkedIn, ülkemizdeki 

kullanıcılar için daha da önem kazandı. Hem güvenilir 

bilgiye ulaşmak hem de evden çalıştığımız bu 

dönemde, çalıştıkları sektöre dair haberleri daha 

yakından takip edebilmek herkes için çok daha 

önemli hale geldi. Pandemi süreciyle birlikte LinkedIn 

dünya çapında marka bilinirliğini artırmak, B2B veya 

B2C iletişimi kurabilmek için en etkili mecralardan 

biri oldu. Araştırma sonuçlarına göre en güvenilir 

sosyal medya platformu olan, Covid-19 sürecinde 

trafiğinin önemli ölçüde arttığı, profesyonellerin canlı 

yayınlarla ve yeni içerikler üreterek daha fazla zaman 

geçirdiği LinkedIn’de güçlü, çevik, global, yenilikçi ve 

dijital Şişecam kurum kimliğine uygun olarak Türkçe 

ve İngilizce dillerinde iletişimin yapıldığı Şişecam 

Kurumsal sosyal medya hesabı, bir yılda %36 büyüme 

kaydederek 230.000 takipçi sayısına ulaştı.

ŞİŞECAM WEB SİTELERİ TEK ŞİŞECAM ÇATISI 

ALTINDA BİRLEŞTİ

Şişecam’ın 85. Yılındaki birleşme hamlesi ve Tek 

Şişecam stratejisi web sitelerine de yansıdı. Tüm 

faaliyetlerini tek çatı altıdan birleştiren Şişecam’ın 

web sitesi, yeni kurumsal yapıya uygun olarak 

güncellendi. Altyapı çalışmalarına Temmuz 2020’de 

başlanan ve Ekim 2020’de Türkçe ve İngilizce dil 

versiyonları yayına alınan Tek Şişecam web sitesi 

projesi yıl sonuna kadar 8 yeni dil versiyonu daha 

eklenerek tamamlandı. Proje sonunda Tek Şişecam 

web sitesi toplam 10 dil versiyonunda yayına başladı.

#SENHEPORADASIN KAMPANYASI 

BÜYÜK İLGİ TOPLADI

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında, Ulu 

Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı inkılapları 

ve o inkılaplar sayesinde ulaşılan çağdaşlık seviyesini 

anlatan #SenHepOradasın isimli kampanya, tüm 

dijital platformlarda yayınlandı. Kampanya, marka ve 

iletişim portallarında büyük beğeni topladı.

ŞİŞECAM’IN KURUMSAL WEB SİTESİNE 

‘COMMUNICATOR AWARDS’DAN İKİ ÖDÜL

Şişecam’ın kurumsal web sitesi www.sisecam.

com.tr, pazarlama ve iletişim alanındaki başarılı 

projeleri taçlandıran uluslararası ödül programı 

Communicator Awards tarafından iki ödüle layık 

görüldü. Şişecam kurumsal web sitesi, Communicator 

Awards’da ‘Community for Websites’ ve ‘Corporate 

Communications for Websites’ kategorilerindede 

‘Üstünlük Ödülü’nün sahibi oldu. Şişecam 

Topluluğu’nun web siteleri daha önce de pazarlama 

ve iletişim alanındaki en prestijli uluslararası 

ödül programlarından birçok kez ödüle layık 

görülmüştü. www.sisecam.com.tr geçtiğimiz yıllarda 

‘Communicator Awards’dan  5 ödül, interaktif ve 

kreatif medya sektörünün en prestijli yarışması olan 

Horizon Interactive Awards’dan 4 ödül, Interactive 

Media Awards’dan ise profesyonel hizmet ve otomotiv 

kategorilerinde 4 adet Üstün Başarı ödülü  almaya 

hak kazanmıştı. 



ALIŞKANLIK 
TASARIMI
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DİJİTALLEŞME VE ENDÜSTRİ 4.0 YAZI DİZİMİZDE GEÇTİĞİMİZ 

SAYILARDA PAYLAŞTIĞIMIZ NESNELERİN İNTERNETİ, BÜYÜK 

VERİ, YAPAY ZEKA, TÜRKİYE’NİN DİJİTAL YOL HARİTASI, DİJİTAL 

İKİZLER, MÜŞTERİ DENEYİMİ, SİBER GÜVENLİK, ROBOTİK 

SÜREÇ OTOMASYONU (RPA), SANAL & ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK, 

BLOKZİNCİRİ, DİJİTAL OFİS, KURUMİÇİ GİRİŞİMCİLİK, DİJİTAL 

ALGORİTMALAR & DİNAMİK FİYATLAMA YAZILARI SONRASI BU 

SAYIMIZDA ALIŞKANLIK TASARIMI KONUSUNU ELE ALIYORUZ.

Hazırlayan: Bilgi Teknolojileri Başkanlığı 

ALIŞKANLIK TASARIMI NEDİR?

Alışkanlıklar neredeyse hiç 

farkında olmadan yaptığımız 

kalıpsal davranışlardır. Beynimiz 

alışkanlıklar yaratmayı ve 

onları uygulamayı çok sever, 

bu alışkanlıkları yerine 

getiremediğimizde konforumuz 

bozulur. Günlük davranışlarımızın 

%40’ını alışkanlıklarımız 

oluşturur.  

Çoğu pazarlama teorisinin temel 

hatası, müşterilerin rasyonel, 

mantıklı ve bilinçli karar vericiler 

olduklarını varsaymasıdır. 

Nöropazarlama uygulamaları 

ise bilinçdışı zihinsel süreçlerin 

etkisi konusunda alışkanlıkların 

vazgeçilmez önemini ortaya 

çıkarmıştır. Bir alışkanlık 

oluştuktan sonra zihin çoğu 

zaman bununla meşgul olmaz. 

Alışkanlık tasarımı, müşteriler ile 

ürün arasında sürdürülebilir bir 

alışkanlık oluşturmaya yönelik 

dijital teknolojilere özgü bir tasarım 

modelidir. Tetik, aksiyon, ödül ve 

yatırım olmak üzere dört adımdan 

oluşur.

ALIŞKANLIK TASARIMININ 

OLMAZSA OLMAZI: 

DEĞER VAADİ

Müşteriye sunulan ürün ve 

hizmetlerin bir değer vaadi sunması 

gerekir. Müşteri ile güven üzerine 

dayalı sürdürülebilir bir ilişkinin 

başlaması için ürün veya hizmetin 

rakiplerden farklı bazı özelliklere 

sahip olması ve müşterinin hayatını 

kolaylaştırması, problemini 

çözmesi, ona hız, prestij veya 

yaşam kalitesi katması beklenir. 

Dijital dünyada müşterinin dijital 

verisini analiz etmek, davranış 

ve beklentilerini anlamak için 

fark yaratacaktır. Değer vaadi 

oluştururken kendinize şu soruları 

sorabilirsiniz:

• Ürün, müşterinin hangi 

 ihtiyacına çözüm olacak? 

• Ürünü almak için müşteriyi 

tetikleyen faktörler nedir? 

• Rakiplere göre ödül vaadi ne 

olacak?

• Daha fazlasının talep edilmesi 

durumunda hazır mıyız?

• Değer vaadimiz 

 sürdürülebilir mi? 

• Tüketicinin nasıl hissetmesini 

istiyoruz?

ALIŞKANLIK TASARIMI 

NASIL UYGULANIR?

Alışkanlık tasarımını hayata 

geçirmenin adımları şu şekilde 

sıralanabilir:

1. İşe hızı arttırmak ile 

başlayabilirsiniz. Bunun için 

süreçlerin gözden geçirilmesi, 

müşterinin geri bildirimlerinin 

analiz edilerek karar verme 

yetkilerinin daha alt seviyelere 

indirilmesi gibi aksiyonlar 

alınabilir. Bu yaşam döngüsü 

içinde müşterinin hızlıca yol 

alması gerekir.

2. İletişim sıklığını, deneyimsel 

arayüzler ile arttırmak 

alışkanlıkları yeniden 

şekillendirmek için gereken 

başka bir yöntemdir. Mobil 

cihazlardan giyilebilir cihazlara 

müşteri ile temas edeceğimiz 

her fırsatı kullanarak etkin bir 

iletişim sağlamak kaçınılmazdır.

3. Vaat ettiğiniz bu döngüye 

müşterinin ulaşımını 

kolaylaştırmak alışkanlıkların 

değiştirilmesi için önemlidir.

4. Rakiplerden ayrışmak ve bunu 

sunulacak değerli bir ödül 

ile yapmak, rekabette fark 

yaratacaktır. Ödülün duygusal 

olması (sizi güzelleştirecek, keyif 

aldıracak, sağlığınızı koruyacak, 

prestijinizi arttıracak, yaşam 

kalitenizi arttıracak gibi) 

vazgeçilmezliği artırır.

Modern tüketicinin dijital dünyanın 

başa çıkılmaz karmaşıklığından 

kurtulması için alışkanlıklar kritik 

öneme sahiptir. Dijital verileri 

kullanarak, alışkanlık tasarımı 

ile yaşam boyu sürdürülebilir bir 

müşteri deneyimi oluşturmak, 

rekabette fark yaratan en önemli 

stratejidir. 

Kaynaklar: 

1. Hooked Nir Eyal, 

https://www.rga.com/news/

articles/yakalamak-hooked-

aliskanlik-tasarimi-sanati-ve-bilimi

2. Bora Özkent, 

ALIŞKANLIK TASARIMI

https://www.slideshare.net/

ozkentb/alkanlk-tasarm

3. The Hooked Model https://

medium.com/i-want-to-be-

a-product-manager-when-i-

grow-up/the-hooked-model-

fa667c33951d
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TOPLUM TEMELLİ 
İŞ MODELİ 

PANDEMİDEN DİRENÇLİ ÇIKMAK: 

EĞİTİM DAHİL PEK ÇOK SOSYAL 

AMACIN SAF DIŞI BIRAKILDIĞI PANDEMİ 

DÖNEMİNDE, TÜM İNSANLIĞI BİR 

ARARAYA GETİREN ORTAK GAYE 

ÇOK SADE VE ÇOK TEMEL: “SAĞLIKLI 

GEZEGEN, SAĞLIKLI BEDEN”.



en önemli tarafı olan toplumun 

ihtiyaçlarını hızlı analiz etmeleri 

kaçınılmaz hale geldi. 

Dolayısıyla devletler kadar şirketlerin 

de insanlığımızın hayatta kalma 

mücadelesi için daha fazla empati 

kurmaları ve bu çabalara doğrudan 

ortaklık sağlamaları sürdürülebilir 

şirket olmanın başlıca değerleri 

arasına girdi bile.  

Bu noktada Şişecam’ın kuruluş 

amacını hatırlamakta fayda var. 

Şişecam; dönemin ihtiyaçları 

doğrultusunda toplumun  şişe 

ve cam eşyası 

ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere 

Ulu Önderimiz 

Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ün 

talimatlarıyla ve 

kuruluş amacında 

da belirtildiği gibi 

öncelikli ihtiyaç 

duyan şehirlere 

tedarikte bulunmak 

üzere kuruldu. Zamanın koşullarında 

kendi kendine yetme motivasyonu ile 

değer zincirinin pek çok noktasında 

hizmet vermek üzere kurulan 

Şişecam, bu sayede Türkiye’deki 

sürdürülebilir iş modellerinin en eski 

ve en köklü örneklerinden biri olma 

örneğini sergileyebilmiş bulunuyor. 

Perakende, tekstil gibi sektörler 

hızla kaybetmeye devam ederken 

cam ürünlerinin sağlık, tarım, gıda, 

içecek, meşrubat, elektrik-elektronik, 

beyaz eşya gibi  temel ve günlük 

yaşam ihtiyaçlarına yönelik çözümler 

sunması cam üretiminin önemini 

tekrar ortaya çıkardı.  Cam sektörü 

bu süreçte önemli bir sınavdan 

geçmiş oldu.  

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

PERFORMANSINA 

ODAKLANAN ŞİRKETLER 

PANDEMİYE DAHA 

DİRENÇLİ!

Pandemi ile beraber insanla doğa, 

doğayla toplum ve toplumla 

iş dünyası arasındaki ilişkiler 

kaçınılmaz olarak yeniden 

şekilleniyor. Kaynakların sınırlı 

olduğu düzende sınırsız büyümeye 

dayalı bugünkü ekonomik modelin 

sürdürülebilir olmadığı artık kabul 

edilen bir gerçek. 

Bu yüzyılın kalkınma modeli 

olan  5P dahi 

sorgulanırken yeni 

ekonomik düzen için 

“paydaş kapitalizmi 

(stakeholder 

capitalism)” 

yaklaşımı yeniden 

tartışılmaya ve 

“Yeniden Daha 

İyisini İnşa Etmek 

(Build Back 

Better)”, “Büyük 

Sıfırlama (Great Reset)” gibi yeni 

modeller ele alınmaya başlandı bile.  

Bu süreçte sürdürülebilirlik 

performansı yüksek olan 

şirketlerin pandemiyi daha 

dirençli karşıladıkları görüldü 

ve yatırımcıların bu şirketlere 

olan tercihlerinde yeni rekorlar 

kaydedildi.  2020 Ekim sonu 

itibariyle, sürdürdülebilirlik odaklı 

borsa yatırım fonları 120 milyar  

USD’ye ulaştı.

TOPLUMLA VAR OLMAK 

YA DA OLMAMAK

Şirketlerin bu süreçte tedarik 

zinciri, bayiler, müşteriler ve 

daha da ötesinde bu ekosistemin 

Hazırlayan: Sürdürülebilirlik Direktörlüğü

Çantamızdan eksilmeyen 

dezenfektanlar, ayrılmaz parçamız 

olan cerrahi maskeler ve aramıza 

giren mesafeler. Daha da ötesi; bir 

buçuk milyona yaklaşan can kaybı, 

sarsılan ekonomiler ve kitlesel 

işsizlik… 

DEĞERLERİMİZ HIZLA 

DEĞİŞİYOR!

Kendi sınırlarının dışına taşınmış bir 

pangolin ve bu pangolin üzerinden 

yarasalara adapte olmuş yeni tip 

koronavirüs gerçeği. Koronavirüsün 

Çin’in Wuhan canlı hayvan 

pazarında insanla buluşmasından 

bu yana, COVID-19 yaşamlarımızı 

hızla alt üst etmeye devam ediyor. 

Virüsün yayılmasıyla beraber 

borsalar süratle değer kaybederken 

toplumsal dayanışma zirveye 

koştu ve bizler, farkında olmadan 

yaşam değerlerimizi dönüştürmeye 

başladık bile. Peki, şirketler için de 

bu değerler değişmiyor mu? Tabii ki 

değişiyor.

COVID krizi şirketlerde ve 

markalarda pek çok açıdan değişimi 

zorunlu kıldı. Şirketler; bir taraftan 

lojistik ve tedarik zincirindeki 

riskleri yönetmek, diğer yandan 

ekonomik olarak dirençli kalabilmek 

adına en önemli sınavlarını vermeye 

çalışıyor. 

Pandemi; cam üretiminde olduğu 

gibi doğası gereği kesintisiz 

üretim yapma zorunluluğu olan 

sanayilerde üretim planlamada 

hızlı hareket edebilmenin önemini 

hatırlattı. Krizle beraber şirketler, 

yeni ekosistemlere adaptasyon 

becerilerinin ne kadar kritik 

olduğunu hissetmeye devam ediyor.

KAYBEDEN 
TOPLUMLARDA İŞ 

DÜNYASI 
KAZANAMAZ. 

Sürdürülebilirlik Lideri, 
Paul Polman 

ŞİŞECAM’DAN TOPLUM VE 

GEZEGEN İÇİN ÇÖZÜMLER

Şişecam’ın bu süreçte sunduğu anti-

bakteriyel cam ev eşyası ve %100 geri 

dönüştürülmüş cam ev eşyası ile bu 

küresel çabalara kendi payında ortak 

olmanın gururunu hep beraber yaşıyoruz. 

Cam Ev Eşyası özelinde bir ilk olan 

bu uygulamalarda tüketicinin sağlıkla 

beraber sosyal konforunu geri kazanması 

hedeflendi. Geri dönüştürülmüş Cam Ev 

Eşyası “Aware” koleksiyonu ile de COVID 

sürecinde hijyen kaygılarıyla olumsuz 

etkilenen geri kazanım alışkanlıklarının 

tekrar kazanılması için farkındalık 

yaratılması hedeflendi. Ayrıca, bu 

koleksiyon özelinde iklim değişikliğine 

neden olan sera gazı emisyonları, ürün 

başına %28 azaltıldı.

GEZEGENE OLAN BORÇLARIMIZA 

RAZI OLMAK

Doğa, insanlığın neden olduğu her 

yok oluşun bedelini artık biriktirmeden 

bizlere fatura ediyor.  Pandemiyi fırsat 

bilen gezegenimizin kendini yenilemesi 

ile insanlığımız kendi yarınına ne denli 

zarar verdiğini daha iyi anlar hale geldi. 

Sürdürülebilir gelecek için net 

bugünkü değere (NPV:Net present 

value) dahi razı olmazken faiziyle bile 

kurtaramayacağımız borçlarımızın 

önüne geçmek adına çok zamanımız 

kalmadı. Yeni pandemilerden dirençli 

çıkmak,  toplumu ve gezegeni 

iyileştiren çözümleri sunmaktan 

ve daha da ötesi, bu çabaları yeni 

bir paradigmaya dönüştürmekten 

geçiyor. Dolayısıyla; pandemiyi dahi 

aratabilecek iklim krizi gibi tehlikelere 

karşı koyabilmek, gezegen ve toplumla 

var olmak ya da yok oluşu kabullenmek 

arasındaki tercihimize kalıyor. 

Sağlıkla Kalın, Esen Kalın.
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PANDEMİ SONRASI İŞ DÜNYASI ÜZERİNE

DR. ERDEM 
AKSAKAL İLE 
COVID-19 PANDEMİSİ HAYATIMIZIN 
HER ALANINI DERİNDEN ETKİLEDİ VE 
ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR. PANDEMİ 
SADECE SOSYAL HAYATIMIZI DEĞİL, 
ÇALIŞMA YAŞAMINI VE İŞ YAPIŞ 
ŞEKİLLERİMİZİ KÖKTEN DEĞİŞTİRDİ. 
DR. ERDEM AKSAKAL İLE PANDEMİNİN İŞ 
DÜNYASINA YANSIMALARINI VE PANDEMİ 
SONRASI İŞ HAYATINI KONUŞTUK. 



Şişecam denildiğinde aklınıza 

neler geliyor?

Şişecam benim için tüketici olarak 

severek ürünlerini kullandığım, 

güven veren, estetik ve zarif 

bir marka; organizasyonel bakış 

açısıyla geleneksel ile yenilikçiliği 

birleştiren köklü, dinamik ve 

vizyoner bir kurum, sosyal 

açıdan topluma duyarlı bir şirket 

ve değer verdiğim dostlarımın 

uzun süre çalıştığını göz önüne 

alırsam da çalışanlarına mutluluk 

sağlayan bir şirket. 

Sizin için ufukta neler var?

Her yıl hayatımda kararlar 

alırım, yeni bana her zaman iyi 

gelmiştir. Yeni mekan, yeni yıl ve 

hatta aslında hafta bile. Yıllardır 

da her seneye bir konsept atar 

ve bu konsepte dair gelişmeye 

çalışırım. 2021 konseptimi kayda 

geçmek olarak belirledim, bu 

yönde çalışacağım. Hatırlamak 

istiyorum. O nedenle geleceğe 

izler bırakacak kimi yazılı, sesli, 

görsel projeler tasarlamaya 

başladım. Paylaşılan hikayelerin 

gücüne inanıyorum.

İş dünyasıyla ilgili Podcast’ime 

devam ediyor, bir kitap projesi 

üzerinde çalışıyor, akademik 

çalışmalarıma devam ediyor, 

bir yandan da teknoloji 

üzerine yepyeni bir anlatıyı 

planlıyorum. İçinde bulunduğum 

pathyou.com adlı bir girişimle de 

öğrenim yolculukları tasarlıyor, 

dijital öğrenmeye yeni bir boyut 

getirmeyi umuyoruz. 

ayakta kalmanın ötesinde 

etkisini artırdığını gözlemledik. 

Dijitalleşmeyi yönetim 

stratejisine dahil etmek, 

attığı her adımın dijital ikizini 

yaratma vizyonu ve dijital 

yöntemleri kurum ve çalışan 

kültürüyle özdeşleştirmek 

önem kazandı. Bireysel 

hayatımızda yaptığımız satın 

almaktan beslenmeye, finansal 

işlemlerden sosyal hayata dek 

her yaşam aktivitesinin dijital 

karşılığı var. İş dünyasında da 

vizyon hem var olan aktiviteleri 

dijitalleştirmek hem de fiziksel 

dünyanın izin vermediği 

limitlerin üzerinde yeni kurgular 

yapmak olmalı.

Endüstri 5.0 ve dijitalleşme 

cephesinde yakın gelecekte bizi 

neler bekliyor?

Endüstrinin 

belkemiği 

fabrikaların 

dijital dönüşüm 

ile meziyetlerini 

artırmasından 

öte merkezi 

olmayan üretim 

biçimlerinin, 

dijital kabiliyetleri 

kullanarak ürün 

kişiselleştirmenin, 

maker 

hareketinin, 

insan-makine etkileşiminin 

sadece davranış düzeyinde 

kalmayıp algı ve duygu düzeyine 

ilerleyeceği heyecan verici bir 

çağ bizi bekliyor. 

ve kişiler olmakla beraber, dünya 

ekonomisi çökmedi ve faaliyetini 

sürdürdü. Neyin bilinmeyen 

olduğundan emin değilim ama 

olası bilinmezliklere karşı daha 

hazırlıklı olduğumuzdan eminim.

Dijital çağın post-pandemik iş 

dünyasında çalışanlar açısından 

hangi beceriler öne çıkacak? 

Evden çalışma pratiklerinin kalıcı 

ya da kısmi olarak süreceğini 

düşünürsek öz disiplin, ruhsal 

ve bedensel zindelik, bireysel 

öğrenmenin öne çıkacağını 

düşünüyorum. 

Sizce pandemi, kurumların 

içinde olduğu dijital dönüşüm 

sürecini nasıl etkiledi?

Daha önceden de dijital 

dönüşümün iş dünyasına 

damgasını vuracağı günlerin 

geldiğini sürekli 

konuşuyorduk, 

fakat 2020 yılında 

dahi buna hazırlıklı 

olmayan şirketler 

vardı. Fakat bu 

kadar aniden ve 

kaçınılmaz gelen 

bir değişimden 

sonra hızlıca 

adapte olabilen 

ya da adapte 

olamayıp zarar 

eden, kendi ve 

çalışanın sağlığını ve geleceğini 

doğru konumlayamayan kurumları 

da görme fırsatı tanıdı bizlere. 

Pandemi, iş dünyasında hayatta 

kalmayı zorlaştırdı ve zemini 

kayganlaştırdı diyebilirim. Bir 

hayatta kalma stratejisi ve iyi 

bir kriz yönetimi becerilerinin 

çok öne çıktığı, sadece maddi 

kaygılarla bir yere kadar 

ilerlenebileceğini ve işin doğaya/

topluma fayda sağlama yönünü 

günlendirdiğini düşünüyorum. 

Dijitalliğin bize kendi başımıza 

keşfetmekte zorlandığımız insani 

meziyetleri anımsatmasını da 

anlamlı buluyorum ayrıca.

Yeni normalde dijitalleşmenin 

önemi hangi noktalarda öne 

çıktı?

Lojistik ve tedarik zincirinin 

dijitalleştirebilen kurumların 

Pandemi ile birlikte değişen 

iş hayatının bir fotoğrafını 

çekseniz o karede neler yer 

alırdı?

Sağlık çalışanlarının tüm 

dünyadaki yürekli eforlarını 

simgeleyen yüzlerce fotoğraf 

karesi kazındı aklıma. Onların 

bir kolajı olmalı bu kare. Ama iş 

dünyası özelinde bakarsam da 

ev kıyafetiyle oturulan sabah 

toplantıları. Kıyafet, mevsim, saç 

değişir ama bitmek bilmeyen 

bir toplantı fotoğrafı olacağına 

eminim.

Pandemi, iş dünyasına neler 

öğretti?

İşe gitmeden, sabah yollara 

dökülmeden de çalışılabiliyormuş. 

İş hayatının esas gücü binalar, 

toplantı odaları değil biz 

insanlarmışız. Bir de aslında iş 

yeri dediğimiz yer bizim için 

bir sosyalleşme, psikolojiyi 

düzeltme yeriymiş. İçinde iken 

boğulduğumuzu zannettiğimiz 

o günlük koşuşturma içinde 

yarattığımız nefes alma 

alanlarının kıymetini de biz 

çalışanlar olarak fazlasıyla idrak 

ettik. 

Kurum içi ya da ekip içi 

iletişim, yeni normalin çalışma 

alışkanlıklarından nasıl 

etkilenecek? Bu konularda 

öngörüleriniz neler?

Ben teknolojiye inanyorum. Ki 

aslında geleneksel dediğimiz 

ofisler, plazalar, kübik çalışma 

alanları da bir süre öncesinin 

teknolojisi. O teknoloji, o günün 

iletişim kurallarını getirdi. 

Bugünün teknolojisi üzerine inşa 

edilen sanal toplantıların da yeni 

bir kültür inşa edeceği ortada. 

Eskiden evdeki halimizi iş hayatına 

doğrudan yansıtma konusunda 

tereddütlerimiz varken şimdi 

ailemizi, yaşam alanlarımızı, 

gündelik hallerimizi gayet rahat 

yansıtabiliyoruz. Bu sahici halimizle 

çalışmaya devam etmeyi olumlu bir 

gelişme olarak görüyorum. 

Pandemi sonrası iş hayatına 

dair en büyük bilinmeyen nedir 

sizce?

İş dünyası kriz boyutunda bir 

duruma uyum sağlayabildiğini 

gösterdi. Evet, etkilenen kurum 

EVDEN 
ÇALIŞMA 

PRATİKLERİNİN 
KALICI YA DA KISMİ 

OLARAK SÜRECEĞİNİ 
DÜŞÜNÜRSEK ÖZ 

DİSİPLİN, RUHSAL VE 
BEDENSEL ZİNDELİK, 

BİREYSEL 
ÖĞRENMENİN 

ÖNE ÇIKACAĞINI 
DÜŞÜNÜYORUM. 
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KAMP 
ROTALARI

KIŞ İÇİN 

KIŞ MEVSİMİNİN BÜYÜLEYİCİ DOĞA MANZARALARI 

ARASINDA BİRKAÇ GÜN GEÇİRMEYE NE DERSİNİZ? BUNUN 

EN İYİ YOLU, KIŞIN EN GÜZEL YAŞANDIĞI YERLERDE 

KAMP KURMAK. İŞTE, ALADAĞLAR’DAN KARABÜK’TEKİ 

YENİCE ORMANI’NA, KAPADOKYA’DAN KAZDAĞLARI’NA 

TÜRKİYE’DEN EN GÜZEL KIŞ KAMPI ROTALARI…



S E Y A H A T44.45     

ALADAĞLAR MİLLİ PARKI

“Türkiye’nin Alpleri” olarak tanımlanan 

Aladağlar Milli Parkı, Niğde, Kayseri 

ve Adana sınırları içinde oldukça geniş 

bir alana yayılıyor. 3500 metreyi aşkın 

yükseklikte 50’den fazla zirveye ve farklı 

seviyelere uygun çok sayıda tırmanış 

rotasına sahip oluşu Aladağlar’ı her 

seviyeden tırmanış ve kamp tutkunu 

için ideal bir rota haline getiriyor. Derin 

vadileri, yüksek platoları, buzul gölleri 

ve eşsiz bitki örtüsü ile Aladağlar, kış 

aylarında yapılacak doğa yürüyüşleri için 

de eşsiz parkurlara sahip. Aladağlar’da 

çadır kampı kurmaya müsait çok sayıda 

alan var. Çamardı, Yedigöller Vadisi, 

Emli Boğazı, Sokullupınar ve Kızılkaya, 

Aladağlar’da kamp kurmaya uygun durak 

noktaları arasında yer alıyor.

YENİCE ORMANLARI 

Karabük’te yer alan Yenice Ormanları ; 

anıt ağaçları ,  yemyeşil  vadileri , 

dağları ,  kanyonları ,  dereleri ve 

şelaleleri  i le giderek daha fazla 

doğaseverin i lgisini çekiyor. 

Türkiye’nin en büyük blok ormanı 

olan Yenice Ormanları ,  iyi  korunmuş 

ve bütünlüğü bozulmamış geniş 

orman yapısı i le zengin bir yaban 

hayata ev sahipliği yapıyor. Orman 

içinde ekolojik hayat gözeti lerek 

oluşturulan yürüyüş ve bisiklet 

parkurları ,  kamp durak noktaları yer 

al ıyor. Çitdere, Göktepe, Kızı lkaya, 

Karakaya, Kavaklı ,  Şimşirdere 

bölgeleri Yenice Ormanları ’nın eşsiz 

doğasıyla buluşmak isteyenler için 

ideal bölgeler.

KAPADOKYA

Dört mevsim eşi benzeri olmayan 

güzelliğe sahip Kapadokya, kış kampları 

için de ideal bir rota. Dört bir yana 

yayılan büyüleyici volkanik kaya 

oluşumlarıyla açık hava müzesi olarak 

tanımlanan Kapadokyanın bembeyaz 

karlarla kaplı hali bir başka güzel. 

Masalsı bir sahnenin içerisinde yer almak 

ve bu manzaraların tadını doyasıya 

çıkarmak için yapılabilecek en iyi şey, 

doğa içinde kamp kurmak. Kızılçukur, 

Güvercinlik, Aşk, Dervent ve Güllüdere 

vadileri, Kapadokya’da çadır kampı 

kurulabilecek mevkiler arasında yer 

alıyor. 

ILGAZ DAĞI

Çankırı ve Kayseri sınırları içerisinde 

yer alan Ilgaz Dağı, kış sporları merkezi 

olarak ün salmış olsa da kış kampı 

için de güzel ve tercih edilen bir rota. 

Milli park statüsündeki Ilgaz Dağı, kış 

aylarında karlar üzerinde çadır kampı 

kurmak isteyenleri ağırlıyor. Karaçam, 

kızılçam, köknar ormanlarıyla kaplı 

Aladağlar Milli Parkı

Yenice Ormanları



zirveler arasındaki yaylalar, kamp 

kurmak için ideal. Kırkpınar Yaylası ve 

Kadınçayırı Tabiat Parkı, Ilgaz Dağı’nda 

kamp kurulabilecek alanlar arasında başı 

çekiyor. 

YEDİGÖLLER 

Kış aylarında en güzel manzaralara ev 

sahipliği yapan yerlerden biri hiç kuşkusuz, 

Bolu’daki Yedigöller. Karlarla kaplı ağaçların, 

dağların ve elbette irili ufaklı göllerin 

ortasında birkaç gün geçirmek, unutulmaz 

bir kış macerası olabilir. Büyükgöl, Seringöl, 

Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve 

Sazlıgöl’den oluşan Yedigöller’de bütün 

göllerin çevresinden geçen parkurda uzun 

bir doğa yürüyüşü yaptıktan sonra günün 

yorgunluğunu karların üzerine kurulu 

çadırınızda atabilirsiniz. Yedigöller’de en 

geniş platoya sahip olan göl Nazlıgöl olduğu 

için kampçılar daha çok bu bölgeyi tercih 

ediyor. 

Soğuk havada, karlar üzerinde kamp 

kurma fikri size korkutucu gelebilir. Ancak 

gerekli önlemleri aldığınızda unutulmaz bir 

kış tatili yapabilirsiniz.

MUTLAKA UYGUN EKİPMAN 

KULLANIN

Hipotermiden korunmak için çadırınızdan 

uyku tulumunuza, matınızdan 

kıyafetlerinize her türlü ekipmanınızın 

kış şartlarına uygun olması gerekiyor. Kış 

kampına çıkarken mutlaka sıfırın altında 

hava sıcaklığında kullanılabilen dört 

mevsim veya beş mevsim çadırları, 

-10 konfor sıcaklığa sahip uyku tulumlarını 

tercih edin.

GÜVENLİ KAMP ALANI BULUN

Rüzgardan korunmak, çığ düşmesi gibi 

önemli riskleri devre dışı bırakmak için 

kamp alanı seçimini doğru yapmanız 

gerekiyor. Bunun için de internette 

kamp forumlarında araştırma yapabilir, 

gideceğiniz yerin turizm müdürlüklerini 

arayarak en doğru bilgiyi alabilirsiniz.

HAZIRLIKLI GİDİN

Kolay hazırlanan ve bol enerji veren 

yiyecekler, sıcak içecek hazırlamanıza 

ve bu içeceklerin sıcaklığını uzun süre 

muhafaza etmenize yardımcı olacak 

ekipmanlar, kış kampına çıkarken mutlaka 

yanınızda olmalı.

KIŞ KAMPI İÇİN ÖNERİLER

Kapadokya

Ilgaz Dağı

Yedigöller



MALZEMELER

350 gram soyulmuş balkabağı

300 gram haşlanmış iç kestane

1 orta boy soğan

1 litre su

250 ml. süt

70 gr. sıvı yağ

Tuz

Karabiber

HAZIRLANIŞI

• Tencerede ince kıyılmış soğanı kavurun. Soğanlar 

pembeleşince üzerine ince dilimlenmiş balkabaklarını da 

ekleyerek 5-6 dakika boyunca kavurmaya devam edin.

• Haşlanıp soyulmuş kestaneleri de tencereye koyduktan sonra 

üzerine su ekleyin.

• Kestaneler iyice yumuşayana kadar kaynatın. 

• Blender’dan geçirin.

• Sütü, tuzu ve karabiberi ekledikten sonra çorbayı 10 dakika 

daha kaynatın ve sıcak servis edin.

 

MALZEMELER

2 soğan

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü 

250 gr. haşlanmış kestane

2 su bardağı pirinç

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı şeker

Tuz

Karabiber

Tarçın (isteğe bağlı)

3 su bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI

• Zeytinyağını tencerede ısıtın, üzerine ince doğranmış soğanları ilave 

ederek kavurun. 

• Soğanlar pembeleşince üzerine dolmalık fıstığı, kuş üzümünü ve 

haşlanıp soyulmuş kestaneleri ekleyin ve kavurmaya devam edin.

• Yıkayıp suda beklettiğiniz pirinci süzün ve diğer malzemelerin üzerine 

katın. Baharatları de ekleyerek biraz daha kavurun.

• Sıcak suyu ekleyip karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın. 

• Pilavı önce harlı ateşte, üzeri göz göz olduktan sonra kısık ateşte 

suyunu iyice çekene kadar pişirin. 

• Pişen pilavın altını kapatın. Üzerine kağıt havlu serip tencerenin 

kapağını kapatarak 15 dakika demlenmeye bırakın. 

• Demlenen pilavı karıştırdıktan sonra servis edebilirsiniz. 

Balkabaklı 
Kestane Çorbası

Kestaneli İç Pilav

KIŞA ÖZGÜ İKİ SEVİLEN LEZZET BİR ARAYA 
GELİYOR, ORTAYA KREMAMSI KIVAMA SAHİP 
ENFES BİR ÇORBA ÇIKIYOR. 

KESTANELİ İÇ PİLAV, ZENGİN MALZEMELERİ 
VE FARKLI AROMALARI BİR ARAYA GETİREN 
TARİFİYLE TEK BAŞINA DAHİ BİR LEZZET ŞÖLENİ.

G A S T R O N O M İ46.47   

KESTANELİ ÇORBASINDAN KESTANELİ KEKE, KIŞ 

MEVSİMİNİN EN GÜZEL LEZZETLERİNDEN KESTANE 

İLE HAZIRLANAN TUZLU VE TATLI TARİFLER.

KESTANE 
MEVSİMİ



MALZEMELER

4 yumurta 

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı un

Yarım su bardağı yoğurt 

Yarım su bardağı sıvı yağ 

250 gr. haşlanmış soyulmuş kestane 

1 paket hamur kabartma tozu

1 paket şekerli vanilin

2 yemek kaşığı pudra şekeri

HAZIRLANIŞI

• Oda sıcaklığındaki yumurtaları toz şekerle birlikte köpüksü beyaz 

bir kıvam alana kadar mikserle çırpın. 

• Üzerine yine oda sıcaklığındaki yoğurdu ve sıvı yağı ekleyin.

• Haşlanmış kestaneleri üçe dörde bölerek karışımın içine atın ve 

tekrar çırpın.

• Unu, kabartma tozunu ve şekerli vanilini ayrı bir yerde karıştın.

• Kuru malzemeleri sıvı karışıma katarak spatula yardımıyla fazla 

çırpmadan karıştırın. 

• Kek hamurunu yağlayıp unladığınız kek kalıbına dökün. 

 170 derece fırında 45 dakika pişirin.

• Pişen keki soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp üzerine pudra şekeri 

serpiştirerek servis edebilirsiniz. 

MALZEMELER

1 litre süt

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

1 yumurta

2 yemek kaşığı buğday nişastası

2 yemek kaşığı un

200 gr. haşlanmış kestane

130 gr. bitter çikolata

Üzeri için nar (ayıklanmış)

HAZIRLANIŞI

• Sütü tencereye alın ve üzerine kestane ve bitter çikolata hariç 

tüm malzemeleri ilave edip pişirin.

• Kıvama geldikten sonra karışımı ocaktan alın. İçine bitter çikolata 

ve kestaneleri ilave ederek iyice karıştırın.

• Pudingi kaselere paylaştırıp soğuttuktan sonra üzerini nar 

taneleriyle süsleyerek servis edin.

Kestaneli Kek

Kestaneli Puding

KESTANENİN KENDİNE ÖZGÜ AROMASI, 
TATLILARA AYRI YAKIŞIYOR. BU HAZIRLAMASI 
KOLAY KEK İLE ÇAY SAATLERİNİZE LEZZET 
KATABİLİRSİNİZ. 

KESTANENİN KENDİNE ÖZGÜ AROMASI 
ÇİKOLATAYLA BİRLEŞİNCE ORTAYA TADINA 
DOYAMAYACAĞINIZ BİR TATLI ÇIKIYOR. 
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PABLO PİCASSO’NUN GUERNİCA’SINDAN SALVADOR DALİ’NİN 

BELLEĞİN AZMİ’NE SANAT TARİHİNİN EN İKONİK ESERLERİ NASIL 

VE HANGİ ŞARTLARDA HAYAT BULDU?

İKONİK SANAT 
ESERLERİNİN 
ÖYKÜLERİ

Guernica, Pablo Picasso
İkinci Dünya Savaşı sırasında, 26 Nisan 1937’de 

Alman ve İtalyan savaş uçakları İspanya’nın 

Guernica şehrini bombaladı. Bu trajik olayın 

ardından İspanyol hükümeti, kübizmin 

öncü ismi, ünlü sanatçı Pablo Picasso’dan 

bombardımana ve acı çeken insanlara dair 

bir resim yapmasını istedi. İşte, tüm dünyaca 

tanınan Guernica tablosu böyle doğdu. 

Picasso’nun kendine özgü stilini yansıttığı, 

başyapıt niteliğindeki Guernica, savaş ve 

bombardıman nedeniyle acı çeken insanları, 

hayvanları gözler önüne seriyor. Tablo 

günümüzde İspanya’daki Sofia Müzesi’nde 

sergileniyor. 



S A N A T50.51         

Whistler’ın Annesi, 
James Abbott 

McNeill Whistler
Tonalizm akımının öncüsü James Abbott McNeill 

Whistler’ın en ünlü eserlerinden biri, ressamın 

1871’de tamamladığı Whistler’ın Annesi yani 

orijinal adıyla Whistler’s Mother. Londra’da 

annesiyle yaşayan ve geçimsiz kişiliğiyle tanınan 

Whistler’ın bu ikonik tablosunun ilginç bir hikayesi 

var. Rivayete göre Whistler, bu resmi yaparken bir 

gün modeli gelmedi. Ressam, resmi tamamlama 

konusunda kararlıydı ve annesini model olarak 

kullanmaya karar verdi. Annesi yorulunca onu 

oturttu, ayağının altına bir tabure verdi ve ortaya 

bu eser çıktı. Whistler’ın Annesi, Paris’in ünlü 

d’Orsay Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Belleğin Azmi, 
Salvador Dali
Orijinal adı La Persistencia de la Memoria 

olan ve Eriyen Saatler olarak da bilinen 

Belleğin Azmi, İspanyol sanatçı Salvador 

Dali’nin en ünlü tablolarından biri. Dali, 

1931 yılında tamamladığı ve sürrealizmin 

en bilinen örneklerinden biri olan 

tablosuna Katalonya’nın Cape Creus 

sahilini resmederek başladı. Eriyen saat 

imgelerini ise güneşte eriyen camembert 

peynirinden aldığı ilhamla sonradan ekledi. 

Bazı sanat tarihçileri Dali’nin bu tabloyu 

bir halüsinasyon esnasında yaptığını öne 

sürüyor. Eser, New York’taki ünlü MoMA’da 

sergileniyor.



İki Frida, Frida Kahlo
Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun otoportre niteliğindeki Las Dos 

Fridas adlı tablosu, sanatçının fiziksel ve duygusal acılarla dolu kişisel 

tarihine de ışık tutuyor. İki Frida tablosu, sanatçının vazgeçilmez aşkı 

Diego Rivera’dan ayrılmadan önceki ve sonraki hallerini yan yana 

resmediyor. Sağ tarafta geleneksel Meksika kıyafeti içindeki Frida, 

Diego ile birlikte olduğu mutlu zamanları temsil ederken sol tarafta 

gelinlikle ve kalbinin içi boşaltılmış şekilde resmedilen Frida ise 

sanatçının ayrılık sonrası yaşadığı acıyı vurguluyor. 

Dr. Gachet’in Portresi, 
Vincent van Gogh
Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un hayatının büyük bir kısmı 

ruh sağlığına dair problemlerle geçti, sanatına da bu hastalıklar 

damga vurdu. Dr. Gachet’in Portresi, orijinal adıyla Portrait of Dr. 

Gachet, ressamın bugüne dek en pahalıya satılan tablosu. Kulağını 

kestikten sonra Saint-Rémy’deki akıl hastanesinde tedavi gören 

sanatçı, buradan çıktıktan sonra kardeşi Theo onun için konforlu ve 

güvenli olabileceği bir yer aradı. Böylece sanatçılarla çalışmayı seven 

Dr. Gachet’i buldu. Vincent van Gogh, başlarda Dr. Gachet’le pek 

geçinemese de zamanla onunla arkadaş oldu ve meşhur portresine 

imza attı. Tablo, Paris’teki d’Orsay Müzesi’nde sergileniyor.
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ŞİŞECAM 
ORMANLARI 
BÜYÜYOR

Şişecam tesisleri kapsamında gerçekleştirilen ağaç dikme etkinlikleri 

sürüyor. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Bosna-Hersek’teki 

Şişecam Soda Lukavac D.O.O fabrikasında, 1 Aralık 2020 fidan dikme 

faaliyeti düzenlendi. Tesisin yeni çalışanları, fabrikanın ‘Beyaz Deniz’ 

olarak adlandırılan atık sahasının yanına birer fidan dikti. Böylece yeni 

çalışanlar, hem şirkete adapte olma ve sosyalleşme yolunda bir adım 

attı hem de çevreye katkı sağladı. 



Şimdi! etkinlikleri kapsamında Savunma 

Sanatları Ustası Osman Ergün Arpacı, 

katılımcılara self-defence yani kendini 

savunma eğitimi verdi. Demo olarak 

planlanan etkinliğe ilgi oldukça yoğundu. 

Şimdi! etkinlik salonunda gerçekleşen 

eğitimde Şişecamlılar, olası tehditlere 

karşı verilebilecek tepkilere karşı temel 

bilgileri edinme fırsatı buldu. 

SAVUNMA 
SANATI 

ATÖLYESİ

ŞİMDİ! İLE 

E-SPOR 
TURNUVALARININ 
KAZANANLARI 
BELLİ OLDU!

Şişecam’ın ilk e-spor turnuvası, mobil strateji oyunu Clash Royale 

ve satranç branşlarında gerçekleştirildi. Turnuva, Türkiye’nin 

dört bir yanından Şişecam çalışanlarını dijital ortamda bir araya 

getirdi. Birbirinden çekişmeli maçlara ve keyifli bir rekabete sahne 

olan turnuvanın final maçları canlı olarak yayınlandı. Clash Royale 

finalistleri, aynı zamanda ülkemizin sayılı şirketler arası e-spor 

turnuvası olan GGCorp’ta Şişecam’ı temsil etti ve bronz madalya 

kazandı.  

TURNUVANIN KAZANANLARI

CLASH ROYALE 

1. Mehmet Tatar - Şişecam Cam Ev Eşyası Eskişehir Fabrikası Şubesi 

2. Mete Dikmen - Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.

3. Özcan Gözalıcı - Şişecam Düzcam Lüleburgaz Fabrikası Şubesi 

SATRANÇ 

1. Mehmet Ali Durgay - Şişecam Cam Ambalaj Mersin Fabrikası Şubesi

2. Güngör Öz - Şişecam Cam Ambalaj Yenişehir Fabrikası Şubesi

3. Gürkan Çolak - Şişecam Cam Ev Eşyası Eskişehir Fabrikası Şubesi

PANDEMİ ÖNLEMLERİ SEBEBİYLE ŞİMDİ! SPOR 

AKTİVİTELERİ DİJİTAL ORTAMA TAŞINDI. ŞİMDİ! 

TARAFINDAN DÜZENLENEN ŞİŞECAM’IN İLK E-SPOR 

TURNUVASININ KAZANANLARI BELLİ OLDU.
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BAŞARILARIYLA 
GÖZ DOLDURDU
ŞİŞECAM ÇAYIROVA SPOR KULÜBÜ SPORCULARI, 

KATILDIKLARI YARIŞLARDA ÜST DÜZEY 

PERFORMANSLARIYLA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA 

ATTILAR.

ŞİŞECAM ÇAYIROVA SPOR KULÜBÜ



‘GELECEK İÇİN 
KAPAKLAR’

Bulgaristan’da faaliyet gösteren Lazar Radkov Vakfı, Gelecek İçin 

Kapaklar isimli kampanya ile prematüre bebeklerin sağlıklarına 

ve bakımlarına destek olmayı amaçlıyor. Vakıf kampanya ile 

bugüne kadar Bulgaristan’daki 36 hastanenin çocuk ve doğum 

bölümlerine kuvöz ve tıbbi donanımları sağladı. Şişecam 

Automotive Bulgaria EAD çalışanları da Mayıs 2019’da Gelecek 

İçin Kapaklar kampanyasına destek olmak için tesis içinde plastik 

kapak toplayarak deste verdi. Kampanya sonucunda toplanan 101 

kg plastik kapak 28 Ekim 2020 tarihinde Lazar Radkov Vakfı’na 

teslim edildi. Şişecam Automotive Bulgaria EAD tarafından 

bağışlanan kapaklar, prematüre bebekler için tam donanımlı özel 

ambulansların satın alınmasına yardımcı olacak.

ŞİŞECAM ÇAYIROVA SPOR KULÜBÜ SPORCULARI 

MİLLİ TAKIM KADROSUNDA

31 Ekim-01 Kasım 2020 tarihleri arasında Muğla Köyceğiz’de 

gerçekleştirilen Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçme Yarışları’nda 

12 il ve 21 kulüpten toplam 119 sporcu, 1.000 metrede milli takıma girme 

mücadelesi verdi. TRT2 spor kanalından canlı yayınlanan yarışlarda, 

Şişecam Çayırova Spor Kulübü’nden U23 K1 - Kadınlar’da Özge Uzar 

birinci, U23 C1 - Erkekler’de Furkan Özen üçüncü oldu. Özge Uzar, 

Abbas Anıl Şen ve Furkan Özen aday milli takım kadrosuna seçilerek 

kamplara davet edildi. Ayrıca Özge Uzar, TRT2 spor kanalında 

yayınlanan Bir Kano Hikayesi programı için röportaj gerçekleştirildi. 

ATATÜRK’Ü ANMA KUPASI YELKEN YARIŞLARI’NDA YELKEN 

ŞUBESİ SPORCULARI RÜZGARI ARKALARINA ALDI

Atatürk’ü Anma Kupası Yelken Yarışları, 7-8 Kasım 2020 tarihlerinde 

Şişecam Çayırova Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşti. Yarışlarda 

Laser 4.7 Genel klasmanda Şişecam Çayırova Spor Kulübü sporcularından 

Uğurkan Yılmaz birinci, Yağız Aşçıoğlu ikinci oldu. Laser 4.7 Junior 

klasmanında ise Uğurkan Yılmaz’ın birinci, Yağız Aşçıoğlu’nun ikinci, 

Defne Uçal’ın üçüncü olması Yelken Şubesi’ne dikkat çekici bir başarı 

kazandırdı. 

ŞİŞECAM AUTOMOTİVE BULGARIA EAD 

FABRİKA ÇALIŞANLARININ GİRİŞİMİYLE 

MAYIS 2019’DA BAŞLATILAN PLASTİK KAPAK 

TOPLAMA ETKİNLİĞİNDE TOPLANAN KAPAKLAR, 

PREMATÜRE BEBEKLER İÇİN DÜZENLENEN BİR 

KAMPANYAYA BAĞIŞLANDI.

ŞİŞECAM ÇALIŞANLARINDAN 
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1.  YÜKSELİŞ DÖNEMİNE GİRİYORUZ

 CAPİTAL - 01.12.2020 - 

 Sayfa 1, 100, 101, 102, 103, 104, 106

2.  EN BÜYÜK BİRLEŞME
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3.  ŞİŞECAM. KENDİ ALANINDA RUSYA’NIN EN 

BÜYÜK İHRACATÇISI
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19.10.2020 - Sayfa 44

4  TÜM CAMLAR ŞİŞECAM ÇATISI ALTINDA 

TOPLANDI

 HÜRRİYET - 07.10.2020 - Sayfa 7

5.  BORSA İSTANBUL’DA GONG DÜN 

 ŞİŞECAM İÇİN ÇALDI

 AKŞAM - 06.10.2020 - Sayfa 6

6.  SERMAYE PİYASALARINDAKİ EN BÜYÜK 

BİRLEŞME TAMAM

 DÜNYA - 06.10.2020 - Sayfa 1, 11

7  BORSA GONGU ŞİŞECAM BİRLEŞMESİ İÇİN 

ÇALDI

 MİLLİYET - 06.10.2020 - Sayfa 6

8.  BORSADA GONG ŞİŞECAM İÇİN ÇALDI

 SABAH - 06.10.2020 - Sayfa 6

9.  BORSA İSTANBUL’DA GONG 

 ŞİŞECAM İÇİN ÇALDI

 DÜNYA - 06.10.2020 - Sayfa 2/2

10.  ŞİŞECAM TEK ÇATI ALTINDA BORSADA

 TÜRKİYE - 06.10.2020 - Sayfa 6

11.  VİRÜSE KARSI ETKİLİ CAM EŞYA ÜRETECEK

 POSTA - 19.12.2020 - Sayfa 8

12  ANTİMİKROBİYAL CAM EV EŞYASI ÜRETECEK

 AKŞAM - 18.12.2020 - Sayfa 6

13.  130 MİLYON DOLARLIK YENİ YATIRIM 

MEYVESİNİ VERDİ

 AKŞAM - 26.11.2020 - Sayfa 6

14.  ŞİŞECAM YATIRIMIN MEYVELERİNİ TOPLADI

 DÜNYA - 26.11.2020 - Sayfa 15

15.  ENDÜSTRİ 4.0 İLE DÜZCAM ÜSSÜ KURDU

 MİLLİYET - 26.11.2020 - Sayfa 6

16.  YÜZDE 40 İSTİHDAM ARTIŞI

 POSTA - 26.11.2020 - Sayfa 7

17.  ŞİŞECAM’DAN 1 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
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18  ŞİŞECAM’DAN POLATLI’YA 
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23.  ŞİŞECAM’DAN MESLEK SAHİBİ YAPAN 

PROGRAM
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ŞİŞECAM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir 

çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef 

doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına 

yönelik sorumluluğumuzun gereği olarak;

·İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli 

tedbirleri belirleyerek uygulamayı ve uygulatmayı,

• Çalışanların katılımını sağlayarak risk değerlendirmesi yapmayı ve 

kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,

• Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun 

teknolojiler kullanmayı,

• İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına 

organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını 

sağlamayı,

• İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturmayı 

ve yaşam tarzı haline getirmeyi, 

benimsiyoruz, bu doğrultuda;

• İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, 

ilgili standartları ve şartları karşılamayı,

• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım ile 

süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve performansımızı 

artırmayı,

• İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için 

çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız alt işveren/tedarikçi 

firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik 

eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi, beyan ve 

taahhüt ederiz.

TEMMUZ-ARALIK 2020

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ FAALİYETLERİ

18. DÖNEM DENİZLİ CAM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİ 

ANLAŞMA İLE SONUÇLANDI

Denizli Cam San. A.Ş.’de T.Çimse-İş Sendikası ile 11.12.2019 tarihinde 

başlayan 18. Dönem TİS görüşmeleri 20.08.2020 tarihinde anlaşma 

ile sonuçlanmıştır. Toplu iş sözleşmesi, 01.01.2020-31.12.2022 tarihleri 

arasında 3 yıl süreyle yürürlükte kalacaktır.

16. DÖNEM CAMİŞ AMBALAJ SAN. A.Ş. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

SÜRECİ ANLAŞMA İLE SONUÇLANDI

Camiş Ambalaj San.  A.Ş.’de Selüloz-İş Sendikası ile 16.01.2020 

tarihinde başlayan 16. Dönem TİS görüşmeleri 25.09.2020 tarihinde 

anlaşma ile sonuçlanmıştır. Toplu iş sözleşmesi, 01.01.2020-31.12.2021 

tarihleri arasında 2 yıl süreyle yürürlükte kalacaktır.

19. DÖNEM SODA SAN. A.Ş. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİ 

ANLAŞMA İLE SONUÇLANDI

Soda San. A.Ş.’de Petrol-İş Sendikası ile 30.01.2020 tarihinde 

başlayan 19. Dönem TİS görüşmeleri 02.11.2020 tarihinde anlaşma 

ile sonuçlanmıştır. Toplu iş sözleşmesi, 01.01.2020-31.12.2022 

tarihleri arasında 3 yıl süreyle yürürlükte kalacaktır.

CAMİŞ MADENCİLİK A.Ş. BİLECİK İŞYERİ TOPLU İŞ 

SÖZLEŞMESİ SÜRECİ ANLAŞMA İLE SONUÇLANDI

Camiş Madencilik A.Ş. Bilecik işyerinde Kristal-İş Sendikası ile 

20.07.2020 tarihinde başlayan TİS görüşmeleri, 15.12.2020 

tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. Toplu iş sözleşmesi 

01.01.2020-31.12.2021 tarihleri arasında iki yıl boyunca yürürlükte 

kalacaktır.

JSC MİNA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Gürcistan’da yer alan JSC Mina Fabrikasında Gürcistan Metalurji, 
Madencilik ve Kimya Sanayi İşçileri Sendikası ile 2. Dönem toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri 19.10.2020 tarihinde yapılan görüşmeler ile 

başlanmıştır. Toplu iş sözleşmesi süreci devam etmektedir.

RICHARD FRITZ Spol S.R.O-MALACKY TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Slovakya Malacky’de yer alan Richard Fritz Spol S.R.O  Fabrikası’nda 
Ozkovo Sendikası ile  toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 01.12.2020 
tarihinde yapılan toplantı ile başlanmıştır. Toplu iş sözleşmesi süreci 

devam etmektedir.

T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Yurt İçi Fabrikaları Kaza Sıklık Oranları

2020 Yıllık Sonuçlar

T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Yurt Dışı Fabrikaları Kaza Sıklık Oranları

2020 Yıllık Sonuçlar



S A Ğ L I K

Koronavirüs ailesinden SARS-CoV-2 isimli yeni bir virüsün 
neden olduğu Covid-19, viral bir hastalıktır. Hastalık, 
yaşlılarda ve kronik hastalığı (KOAH, şeker hastalığı, yüksek 
tansiyon, bağışıklık sistem bozukluğu vs.) olanlarda daha ağır 
seyreder. Ağır vakalarda akciğerlerde bakteriyel iltihaplanma 
şeklinde ağır bir tablo ortaya çıkabilir. Hiç belirti olmadan da 
geçirilebilen hastalığın başlıca belirtileri şunlardır: Ateş, kuru 
öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, eklem ve kas ağrıları, göz 
kızarıklığı, ishal  ve tat-koku duyularında azalma.
 
KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?
Koronavirüs; hasta kişinin konuşması, gülmesi, öksürmesi 
veya hapşırması ile ortama yayılan damlacıkların içindeki 
virüslerin asılı şekilde bulunduğu havanın diğer kişilerce 
solunması sonucu bulaşır. Daha az olarak damlacıkların bulaştığı 
yüzeylere dokunan ellerle ağız ve buruna taşınması şeklinde de 
bulaşma gerçekleşebilir. Bulaşma, en sık evlerde olmakla birlikte 
eczane, hastane, okul, market gibi kapalı ortamlarda önlem 
alınmadan bulunmak da virüse maruz kalmayla sonuçlanabilir.

KORONAVİRÜS BULAŞMASI NASIL ÖNLENİR?
COVID-19’dan korunmak için virüse maruz kalmamak gerekir. 
Bulaşmaya engel olabilecek bazı önlemler şunlardır:
n  Bulaşmaların en çok ev ortamlarında olması nedeniyle 

akraba ve arkadaş ziyaretlerini azaltın.
n  Mecburi ziyaretlerde mesafeli oturun ve ziyaret süresini 

en aza indirin.
n  Tüm ev ortamını sık sık havalandırın.
n  Normalden daha titiz (aşırıya kaçmadan) temizlik yapın.
n  Ortak alanlarda diğer insanlarla sosyal mesafenizi 

koruyun.
n  Öksürme ve hapşırmalarda tek kullanımlık mendil kullanın.
n  Kişisel eşyalarınızı başkalarıyla paylaşmamaya özen 

gösterin.
n  Ellerinizi gerektiğinde su ve sabunla temizleyin. (Ev 

ortamında dezenfekten kullanmak anlamlı değildir.)

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLÜ TUTMAK 
İÇİN NELER YAPILABİLİR?
Koronavirüs bulaşmasına karşı gerekli önlemleri almanın yanı 

COVİD-19 PANDEMİSİ TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINDA ALDI. MİLYONLARCA İNSANI ETKİLEYEN 

HASTALIKTAN KORUNMANIN EN ÖNEMLİ YOLLARI; ÖNLEMLERE UYMAK VE BAĞIŞIKLIK 

SİSTEMİNİ GÜÇLÜ TUTMAK. PEKİ, PANDEMİ SIRASINDA UYULMASI GEREKEN BAŞLICA 

ÖNLEMLER NELERDİR VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ GÜÇLÜ TUTMAYI NASIL BAŞARABİLİRİZ?

EVDE YAŞAM
COVİD 19 PANDEMİSİ VE

sıra bağışıklık sistemini güçlü tutmak da hastalıktan korunma 
konusunda büyük önem taşır. Peki, bağışıklığınızı güçlendirmek için 
dikkat etmeniz gerekir? İşte, bu süreçte bağışıklık sistemine destek 
olacak öneriler…

n  Beslenmenize dikkat edin. Et, süt, baklagiller, sebze ve 
meyveleri gerektiği miktarda tüketiln. Kısıtlamalar nedeniyle 
enerji tüketiminiz azalacağından kilo almamaya dikkat edin.

n  Bolca sıvı tüketin. Günlük su tüketiminizi kesinlikle azaltmayın.
n  Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren en önemli 

vitaminler, C ve D  vitaminidir. D vitamini kullanmadan önce 
mutlaka ölçüm yaptırmalı ve doktorunuzun önerdiği dozdan 
fazla almamalısınız.

n  Kronik hastalığınız varsa  tedavisini aksatmayın.
n  Uykusuzluk vücut direncinin azalmasına neden olabilir. Bu 

yüzden uyku düzeninizi bozmayın. Kaliteli uyku için; sessiz, 
karanlık ve uygun havalanması olan odalar idealdir.

n  Yaşınıza uygun şekilde esneme hareketleri ve hafif tempoda 
yürüyüş yapın.

n  Kendinizi oyalayacak uğraşları araştırın ve kısıtlama 
zamanlarında uygulamaya çalışın.

n  Küçük alanlarda uzun süre kapalı kalmak ruh halinizi olumsuz 
etkileyebilir. Bu ihtimale karşı çevrenize toleranslı olun.

n  Strese girmekten kaçının. Stres, vücut direncini negatif 
etkileyen en önemli etkenlerin başında gelir. Gerekli 
önlemleri aldığınızda korkmanıza ve endişe 
duymanıza gerek yoktur.  

HAZIRLAYAN: DR. FATİH HAMŞİOĞLU
Topluluk Endüstri İlişkileri Direktörlüğü İş ve Meslek Hastalıkları Müşaviri




