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Yerel Süreli Yayın

Semih Özbay
Park Cam Genel Müdürü

Değerli Okurlarımız,   

2019’un son sayısında sizleri, çevresel felaketler ve ekonomi bazında zorlayıcı ve belir-
sizliklerle dolu bir sürece rağmen emeğiyle aydınlık yanımız olan Park Cam çalışanları-
nın güler yüzlü, çalışkan, özverili dünyasına götürüyoruz. Park Cam ailesi, çağın gerekli-
liği olan değişimden korkmadan, günün meseleleriyle ilgili fikirler de üretiyor.

Elektronik Bakım Onarım Şefi Bora Yalçın, geri dönüşümle ilgili sıkıntılarımızı ve bu 
konuda yapılabilecekleri anlatırken; şampiyonumuz Sinan, kitap okuma alışkanlığıyla 
afakın ne kadar genişleyebileceğini gösteriyor.

Hem üretimde hem de zihniyette müştereğimiz Elite Naturel’in üretim anlayışıyla bir-
likte eğitim için attığı adımlar bizi sosyal sorumluluk konusunda yüreklendirirken, okul 
yaptırdığı yerlerdeki her bir ağacı bir çocuğa emanet etmesi, doğaya doğrudan temas 
eden çocuklarımızın geleceğiyle ilgili bize umut ve ilham veriyor.

Yakın zamanda Bursa’nın 700 yıllık Kızık köylerinden Cumalıkızık’ı ziyaret eden Park 
Cam çalışanlarımız, dokusu hiç bozulmamış bu mirasın dayanıklılığında, büyüleyici 
vakur duruşunda ve yüzyılları yüklenmiş yollarında, geleceği düşlemenin bir işi ne kadar 
özgün kıldığını gördüler.

2020 yılında yeni fikirler, girişimler ve atılımlarla yeniden buluşmak üzere, siz değerli 
okurlarımıza umutlu, mutlu, sağlıklı bir yeni yıl dilerim.

Dear Readers,

In the last issue of 2019, we present you with compelling and uncertainties on the basis of 
environmental disasters and economy. Park Cam employees who are bright side with their 
efforts despite the full process hardworking, selfless world. Park Cam family, the necessity 
of the era of change without fear, it also produces ideas about the issues of the day. 

Bora Yalçın, Electronic Maintenance and Repair Chief, our recycling problems and in this 
regard explaining what can be done; our champion Sinan, how much aphak with the habit 
of reading boks indicates that it can expand.

In both production and mentality, the steps taken by our partner Elite Naturel for educa-
tion encourages us for social responsibility, and entrusting each tree to a child in the places 
where it is built gives us hope and inspiration about the future of our children who are in 
direct contact with nature.

Our family has recently visited Cumalıkızık, one of the 700 years old Kızık villages of 
Bursa. the texture of this heritage is intact, durable, fascinating stance and centuries of 
stance In his loaded roads, he saw how imaginative the future makes a job unique. In order 
to meet new ideas, initiatives and initiatives in 2020, I wish our readers a happy, happy 
and healthy New Year.
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8 derslikli özel tip okulun temelinin harcı 
Vali Ali Mantı, Milletvekili Ramazan Kaşlı ve 
Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer tarafından 
kondu. 

Vali Mantı, eğitime olan desteğinden ötürü 
Eşmekaya’ya teşekkür etti.

Ahmet Yaşar Eşmekaya burada yaptığı 
konuşmada eğitim ve öğretimin önemine 
vurgu yaparak, her sene iki okul yapabilece-
ğini şu sözlerle ifade etti:

“65 yıldır unutmadığım bir şey var. Eşmeka-
ya’da 4. ve 5. sınıf öğrencileri 14 kişilik bir 
sınıfta birlikte okuyordu. Birinci, ikinci ve 
üçüncü sınıfların da birlikte okudukları bir 
sınıf daha vardı. Şükrediyorum ki o günler-
den bugünlere pek çok gelişme kaydedildi. 
Pırıl pırıl insanlar yetişmiş; Eşmekaya’mız-
dan savcı, hakim, mühendis çıkmış. Bunla-
rın hepsi gurur verici şeyler. Ben de buna, 
okyanusta bir damla bile sayılsa katkıda 
bulunmak istedim ve Eşmekaya’mızın Ana-
dolu Lisesi’nin başlangıcını yapmayı uygun 
gördüm. İnşallah bundan sonra da her sene 
iki okul yaptırmak üzere çalışmaya devam 
edeceğiz. Vatanımıza, milletimize ve insan-
larımıza hayırlı, uğurlu osun diyorum. Hepi-
nizi saygıyla selamlıyorum.”

The mortar of the foundation of the 8-class 
special type school was laid by Governor 
Ali Manti, Congressman Ramazan Kasli and 
Provincial Director of National Education 
Haci Omer. 

Governor Manti thanked Eşmekaya for his 
support to education.

In his speech, Ahmet Yaşar Eşmekaya em-
phasized the importance of education and 
training and stated that he could build two 
schools every year: 

“There’s something I haven’t forgotten in 
65 years. In Eşmekaya, 4th and 5th grade 
students were studying together in a 14-
person class. There was another class that 
the first, second and third graders also 
studied together. I am thankful that many 
improvements have been made since those 
days. There are brilliant people; prosecu-
tors, judges, engineers were raised in our 
Eşmekaya. Those things make me proud. I 
wanted to contribute to it and I decided to 
build our Eşmekaya Anatolian High School. 
Hopefully, we will continue to work on build-
ing two schools every year from now on. I 
hope that it will benefit our country, nation 
and people. I greet you all with respect.”

AHMET YAŞAR EŞMEKAYA 
MEMLEKETİNE OKUL YAPTIRDI

AHMET YAŞAR EŞMEKAYA BUILT SCHOOL  
IN HIS  HOMETOWN

HABERLER - NEWS

Elite Naturel’in kurucusu, hayırsever iş insanı Ahmet Yaşar 
Eşmekaya’nın, memleketi Eşmekaya’da yaptıracağı 8 derslikli özel tip 
okulun temel atma töreni ağustos ayının başında gerçekleştirildi. 
The groundbreaking ceremony of the 8-class special type school, which 
will be built by founder of Elite Naturel, charitable businessman Ahmet 
Yaşar Eşmekaya in his hometown Eşmekaya, was held at the beginning 
of August. 

Temel atma törenine, Vali 
Ali Mantı ve milletvekili 
Ramazan Kaşlı başta ol-

mak üzere; İl Milli Eğitim 
Müdürü Hacı Ömer Kartal, 
Eşmekaya Belediye Başka-
nı İsmail Hakkı Güneş, sivil 
toplum kuruluşları ve çok 

sayıda vatandaş katıldı.

The groundbreaking 
ceremony was attended 

by the Governor Ali Mantı 
and congressman Ramazan 

Kaşlı, Provincial Director 
of National Education Hacı 

Ömer Kartal, Eşmekaya 
Mayor İsmail Hakkı Güneş, 
civil society organizations 

and many citizens. 

“
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Madensuyu sanılanın aksine sadece yemek-
lerden sonra tüketilen bir içecek değil. İnsan 
sağlığı için çok önemli mineraller içeren ma-
densuyunun daha sık tüketilmesi gerekiyor. 

Madensuyu tüketiminden Avrupa’nın çok 
gerisinde olan ülkemizde kişi başı tüketim 
13 litre düzeyinde. Bu miktarın artılması için 
sektör temsilcileri çalışmalarını yürütüyor. 
Beypazarı Madensuyu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Niyazi Ercan, Türkiye’de madensuyunun 
çoğu kez çok yenen yemeklerden sonra içil-
mek için tercih edildiğini belirterek, “Maden-
suyu yemeklerden sonra içilmez. Madensuyu 
içmenin yeri yaşı ve zamanı yoktur. Herkesin 
her zaman içmesi gereken bir sudur. Özelik-
le hamilelerin içmesi lazım. Bebeğin sağlıklı 
yaşaması, kemik gelişimini hızlandırması, 
kemik erimesini önleyen ve kalsiyum saye-
sinde hızlı gelişimi sağlayan tek içecektir. 
Aynı zamanda da süte alternatif tek içecek-
tir” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük madensuyu işletme-
si olan Beypazarı Madensuyu, Kıbrıs başta 
olmak üzere Suudi Arabistan, İngiltere, 
Fransa, Katar, Kuveyt, Almanya, Avusturya 
gibi ülkelere ihraç ediliyor. 

Mineral water, contrary to popular belief, is not 
a drink that is consumed only after meals. Min-
eral water, containing minerals that are very 
important for human health, needs to be con-
sumed more frequently.

In our country, which is far behind Europe in min-
eral water consumption, per capita consumption 
is about 13 liters. Sector representatives are 
working to increase this amount. Niyazi Ercan, 
Chairman of Beypazarı Mineral Water’s Board 
of Directors, stating that mineral water in Turkey 
is often preferred to be drunk after overeating, 
said: ”Mineral water is not only to drink after 
meals. There is no special location, age or time to 
drink mineral water. It’s a kind of water that ev-
eryone should always drink. Especially pregnant 
women need to drink to ensure that the baby  
healthy life, because it is the only beverage pro-
viding rapid growing thanks to calcium, which 
accelerates bone growth and supports osteopo-
rosis. It is also the only alternative drink to milk”

Beypazarı Mineral Water, which is Turkey’s 
largest mineral water company, exports to es-
pecially Cyprus and also many other countries 
such as Saudi Arabia, UK, France, Qatar, Kuwait, 
Germany, and Austria.

“Madensuyu sadece yemeklerden sonra içilmez. Madensuyu içmenin yeri 
yaşı ve zamanı yoktur. Herkesin her zaman içmesi gereken bir sudur.”

“Mineral water is not only to drink after meals. There is no special 
location, age or time to drink mineral water. It’s a kind of water that 
everyone should always drink.”

“MADENSUYU  
SüTE ALTERNATİFTİR”
“MINERAL WATER IS AN ALTERNATIvE TO MILK”

Madensuyu tüketiminde 
Avrupa’nın çok gerisinde 
olan ülkemizde kişi başı 

tüketim 13 litre düzeyinde.

In our country, which is far 
behind Europe in mineral 
water consumption, per 
capita consumption is 

about 13 liters.

“



Geniş dağıtım ağıyla Türkiye’nin dört bir kö-
şesine ulaşan Erikli, tüketici memnuniyeti 
konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor. Erikli Ailesi’nin ino-
vasyona yatırım yaparak genişlemesinden 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Erikli Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü 
S. Serdar Seyhanlı, “Günümüzde tüketicilerin 
ihtiyaç ve beklentileri hızla değişiyor. Bu bek-
lenti ve taleplere doğru yanıt verebilmek ise 
tüketicileri anlamanın yanı sıra inovasyona 
yapılan yatırımdan geçiyor. Kitle pazarlama-
sından kişisel pazarlamaya dönüşün yaşan-
dığı çağımızda ihtiyaçlara cevap veren ürün-
lerle hem tüketici gözünde ayrışmak hem de 
raflarda farklılaşmak önem kazanıyor. Bizim 
de tüketicilerimizi dinleyerek geliştirdiğimiz 
yeni kategorimiz Erikli Mineral, bu anlayışın 
bir ürünü olarak doğdu. Buradaki amacımız 
sadece ürün geliştirmek değil, tüketicilerimi-
ze farklı bir lezzet deneyimi de sunabilmek. 
Bu nedenle “yükselt kendini” diyerek Erikli 
Ailesi’ne kattığımız Erikli Mineral’in, lezzetin-
den şişe tasarımına kadar her açıdan farklı bir 
deneyim sunacağına inanıyorum.” dedi.

Son 10 yılda, bugünkü değeri ile yaklaşık 1 
milyar TL yatırım yapan şirketin bünyesin-
de su, mineralli su ve aromalı gazlı içecek 
kategorilerinde toplam 7 marka bulunuyor. 
Şirket, 900’ün üzerinde çalışanı, 5 dağıtım 
merkezi ve 900’e yakın bayisi ile alanındaki 
büyümesini sürdürürken, sağlıklı nesiller için 
toplumun ve çevrenin korunmasına ve sür-
dürülebilirliğine yönelik de toplumsal proje-
ler geliştiriyor.

Erikli, which reaches all corners of Turkey thanks 
to its wide distribution network, continues its 
work on consumer satisfaction unabated. Serdar 
Seyhanlı, Erikli Soft Drink Industry and Trade Co. 
Inc. General Manager, expressing his satisfaction 
with the expansion of Erikli family by investing in 
innovation said: “Today, needs and expectations 
of consumers are changing rapidly. To respond 
to these expectations and demands correctly is 
possible with investing in innovation as well as 
understanding consumers. In our era in which 
transformation from mass marketing to personal 
marketing is going on, it is becoming important 
both being distinctive in the eyes of the con-
sumer and differentiating on the shelves with 
products that meet the needs. Our new category, 
Erikli Mineral which we developed by listening to 
our consumers, was born as a product of this un-
derstanding. Our aim in doing that is not only to 
develop products, but also to offer our consum-
ers a different taste experience. Therefore, I be-
lieve Erikli Mineral, which we incorporated into 
Erikli family by saying “Heighten yourself”, will 
provide a different experience in every respect, 
from taste to bottle design.”

The company, which has invested approximately 
TL 1 billion as present value in the last 10 years, 
includes 7 brands in the categories of water, 
mineral water and flavored fizzy drinks. While 
the company continues to grow in its field with 
more than 900 employees, 5 distribution cen-
ters and nearly 900 dealers, it is also develop-
ing social projects for the protection and sus-
tainability of society and the environment for 
healthy generations.

ERİKLİ MİNERAL RAFLARDA

ERIKLI MINERAL IS ON THE SHELf

HABERLER - NEWS

Türkiye’nin en sevilen su markası Erikli yeni bir kategoriye adım attı ve 
“Erikli Mineral” serisini tüketicisi ile buluşturdu.
Turkey’s most popular bottled water brand Erikli, “Erikli Mineral” series 
to market, by stepped and into a new category. 

Erikli Mineral’in limon, 
elma, şeftali-kayısı ve  

ahududu olmak üzere 4 
farklı lezzet seçeneği  

bulunuyor.

Erikli Mineral has 4 kind 
of flavor options; lemon, 

apple, peach-apricot, and 
raspberry.

“
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Madensuyunun
5 bEnEfiTs of MinERal waTER

HABERLER - NEWS

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, madensuyu tüketiminde bazı noktalara dikkat edilmesi 
gerektiğini belirterek “Madensuyu yüksek oranda tuz içerdiği için hipertansiyonlu hastalarda, böbrek 
hastalığı olanlarda kişinin durumuna göre sınırlama getirilmelidir. Sağlıklı bireylerde günlük 2 su 
bardağını geçmemelidir” diyor.

Nutritionist and Dietitian Şengül Sangu Talak, stating that some points should be considered in the 
consumption of mineral water says: “Since mineral water contains high level of salt, there should be 
some restrictions for patients with hypertension and kidney disease in accordance with the health 
state of the person. Healthy individuals should not exceed 2 glasses per day too.” 
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2

1
Magnezyum içeriğiyle kas 
performansını koruyor. 
It maintains muscle performance 
with its magnesium content.

Romatizma ve artrit ile ilgili enflamas-
yonların azaltılmasına yardımcı olur. 
Mineral water helps to reduce inflammation 
related to rheumatism and arthritis.

4

3
Magnezyum ve potasyum içeriğiyle 
kötü kolesterolü düşürücü etkisi var.
Mineral water mitigates bad cholesterol due 
to its magnesium and potassium content.

Zengin magnezyum içeriğiyle kan 
basıncının düzenlenmesine katkı sağlar. 
Mineral water, thanks to its magnesium 
content, contributes to the stabilizing 
blood sugar.

Düzenli tüketimi kemik sağlığını 
geliştirir.
Regular consumption of mineral 
water improves bone health.
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Türkiye’de geçen yıl tüketilen madensuyu 
miktarı yüzde 14 artışla 4 milyar şişeye yük-
selirken, kişi başı tüketim 10 litre oldu. Tür-
kiye Madensuyu Üreticileri Derneği (MASU-
DER) Genel Sekreteri  Ercan Yiğit, bu rakamın 
775 milyon litreye tekabül ettiğini belirterek 
en çok madensuyunun Marmara, Ege, Akde-
niz ve İç Anadolu bölgelerinde tüketildiğini 
söyledi. Yiğit, geçen yıl Türkiye’de tüketilen 
madensuyu miktarının yarısının sade oldu-
ğunu kaydederek, “Türkiye’de günlük tüketi-
len madensuyu miktarı ortalama 11 milyon 
şişe. Halihazırda Türkiye’de yıllık tüketilen 4 
milyar şişe madensuyunun yarısı sade iken 
diğer yarısı meyveli. En çok tüketilen mey-
veli madensularında başı limonlu ve elmalı 
çekiyor. Ayrıca son yıllarda farklı ve karışık 
meyveli alternatifler de tüketicilere sunulu-
yor” dedi.

The amount of mineral water consumed in Turkey 
last year increased by 14 percent to 4 billion bot-
tles, while consumption per capita was 10 liters. 
Ercan Yiğit, Secretary-general of Turkish Mineral 
Water Producers Association (MASUDER) said 
that this figure corresponds to 775 million liters, 
stating that most mineral water is consumed 
in Marmara, Aegean, Mediterranean and Cen-
tral Anatolia regions. Yiğit noted that half of the 
amount of mineral water consumed in Turkey 
last year is plain and said: “The average amount of 
mineral water consumed daily in Turkey is 11 mil-
lion bottles. Currently, half of the 4 billion bottles 
of mineral water consumed annually in Turkey 
are plain, while the other half is fruity. Among the 
most consumed fruity mineral waters, the ones 
with lemon and apple take the lead. Besides, dif-
ferent and mixed fruit alternatives are offered to 
consumers in recent years”

YILDA 4 MİLYAR ŞİŞE  
MADENSUYU İçİYORUz

WE CONSUME 4 BILLION BOTTLES Of  
MINERAL WATER A YEAR

“En çok madensuyu  
Marmara, Ege, Akdeniz ve 

İç Anadolu bölgelerinde 
tüketiliyor.”

“Most mineral water is 
consumed in Marmara, 

Aegean, Mediterranean and 
Central anatolia regions.”

“

Türkiye Madensuyu Üreticileri Derneği (MASUDER) Genel Sekreteri Ercan 
Yiğit, Türkiye’de yıllık 4 milyar şişe madensuyunun tüketildiğini belirtti.

Ercan Yiğit, Secretary-general of Turkish Mineral Water Producers 
Association (MASUDER) said that 4 billion bottles of mineral water are 
consumed in Turkey annually. 
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Ankaragücü which will struggle in Spor Toto 
Super League 2019-2020 Cemil Usta season, 
reached an agreement with Beypazarı Mineral 
Water, which is one of Ankara’s great brands, 
as part of advertising sponsorship agreements 
for the new season. An advertising sponsorship 
agreement for one year is signed between An-
karagücü and Beypazarı.

Chairman of Beypazarı Mineral Water’s Board of 
Directors Ali Niyazi Ercan, in his statement after 
the signature, said; “I am very happy to bring An-
kara’s two great brands together under one roof. 
As a person who have seen and known the efforts 
and struggles of our dear President Mehmet 
Yiğiner, it is an honor for us to support this club. 
I hope Ankaragücü will resume the achievements 
that it has obtained in the last three years and 
show everyone what a strong community it is by 
adding the Super League Championship to the 
Second League and First League Championships 
which it already have gained, with its great fans.”  

Also, after signing the advertising sponsorship 
agreement  with Beypazarı Mineral Water, An-
karagücü Chairman Mehmet Yiğiner said; “ We 
thank them very much for their support. Con-
gratulations to our community on this agreement 
made between two great brands of Ankara, An-
karagücü and Beypazarı Mineral Water. I would 
like to inform you that we will continue our ad-
vertising sponsorship agreements in the new 
season too.”

Ankaragücü, Beypazarı Madensuyu ile reklam sponsorluğu anlaşması 
imzaladı.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta 
sezonunda mücadele edecek olan Ankaragü-
cü, yeni sezon ile ilgili yapmış olduğu reklam 
sponsorluğu anlaşmalarına Ankara’nın güçlü 
markalarından Beypazarı Madensuyu’nu da 
ekledi. Ankaragücü ile Beypazarı arasında 1 
yıllık reklam sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Beypazarı Madensuyu Yönetim Kurulu Başka-
nı Ali Niyazi Ercan, imza sonrası yaptığı açık-
lamada, “Ankara’nın iki büyük markasını aynı 
çatı altında buluşturmaktan dolayı çok mutlu-
yum. Sevgili Başkanımız Mehmet Yiğiner’in de 
vermiş olduğu emekleri ve mücadeleleri gören 
ve bilen biri olarak, bu kulübe destek olmak 
bizim için bir şereftir. Umarım Ankaragücü 
son 3 yılda elde ettiği başarılara devam eder 
ve elde ettiği 2. Lig ve 1. Lig Şampiyonluklarına 
müthiş taraftarıyla Süper Lig Şampiyonluğu’nu 
da dahil ederek, ne kadar güçlü bir camia oldu-
ğunu herkese gösterir” şeklinde konuştu.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner de Bey-
pazarı Madensuyu ile yapılan reklam sponsor-
luğunun ardından yaptığı açıklamada, “Ken-
dilerine desteklerinden dolayı çok teşekkür 
ediyoruz. Ankara’nın iki büyük markası An-
karagücü ve Beypazarı Madensuyu arasında 
yapılan bu anlaşma camiamız için hayırlı olsun. 
Yeni sezonda da reklam sponsorluğu anlaşma-
larımıza devam edeceğimizin bilgisini aktar-
mak istiyorum” dedi.

Ankaragücü signed advertising sponsorship agreement with Beypazarı 
Mineral Water

ANKARAGüCü’NüN  
YENİ SPONSORU BEYPAzARI

NEW SPONSOR Of ANKARAGÜCÜ IS BEYPAZARI

Ankaragücü, yeni sezon ile 
ilgili yapmış olduğu reklam 
sponsorluğu anlaşmalarına 

Ankara’nın güçlü  
markalarından Beypazarı  
Madensuyu’nu da ekledi.

Ankaragücü reached an 
agreement with Beypazarı 

Mineral Water, which is one 
of Ankara’s great brands, 

as part of advertising 
sponsorship agreements for 

the new season. 

“



Uludağ, Türkiye şampiyonu milli okçu Mete Gazoz’a sponsor oldu.

Mete Gazoz, who is originally from Bursa and 
continues his practices at Istanbul Archery 
Youth and Sports Club, is preparing for the 
Olympics to be held in Tokyo in 2020.

Uludağ Gazoz, who supported Mete Gazoz 
during his journey, has now placed pictures of 
the 20-year-old national archer who became 
the champion for the first time at the age of 16 
on the soda bottles.

Aslen Bursalı olan ve çalışmalarını İstanbul 
Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü’nde sür-
düren Mete Gazoz, 2020 yılında Tokyo’da 
gerçekleştirilecek olan olimpiyatlara hazır-
lanıyor.

Yolculuğu boyunca Mete Gazoz’a destek olan 
Uludağ Gazozları şimdi de, ilk kez 16 yaşında 
şampiyon olan 20 yaşındaki milli okçunun re-
simlerini gazoz şişelerinin üzerine yerleştirdi. 

Turkey’s national champion archer Mete Gazoz is now sponsored 
by Uludağ. 

METE GAzOz,  
ARTIK ULUDAğ GAzOzLARINDA

METE GAZOZ IS NOW A PART Of ULUdAğ GAZOZ
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Uludağ Gazoz, şişelerine 
milli okçu Mete Gazoz’un 

resimlerini yerleştirdi.

Uludağ Gazoz has placed 
pictures of natinonal archer 

Mete Gazoz.

“
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Bir Dakika!



Park Cam ailesi gezilerine devam ediyor. Ankara’da Anıtkabir ve Duatepe gezisinin ardından personelimiz 
aileleriyle birlikte Bursa’ya gitti. Bursa’nın en eski köyü Cumalıkızık’ı gezen, 1326 Panorama Müzesi’ni 

gören kafile, Mudanya’da Tahir Paşa Konağı’nı ziyaret ettikten sonra Trilye’de yemek molası verdi. Doğal 
güzelliği ile dikkat çeken Gölyazı’dan sonra gezi sona erdi.

Park Cam family continues their trips. After visiting Atatürk’s Mausoleum and Duatepe in Ankara, our staff 
went to Bursa with their families. Walking around Bursa’s oldest village Cumalıkızık, visiting the 1326 Panorama 

Museum, the group took a lunch break in Trilye after visiting Tahir Paşa Mansion in Mudanya. The tour ended in 
natural beatiful place Gölyazı.

BURSA’DA TARİHE YOLCULUK
A JOURNEY TO HISTORY IN BURSA

Park Cam staff, who work hard not to compro-
mise on quality, have the opportunity to rest with 
trips to the surrounding provinces and districts. 
Our staff, who participate in these trips with their 
families, discover new places and find the oppor-
tunity to taste different meals. They also collect 
a lot of memories with the photos they take. Fol-
lowing the visit to Ankara, the trip organized by 
Park Cam was to green Bursa. Leaving Bozüyük 
on the morning of August 24th, the group first 
reached famous village Cumalıkızık in Bursa. Our 

Kaliteden ödün vermemek için yoğun mesai har-
cayan Park Cam personeli çevre il ve ilçelere dü-
zenlenen gezilerle dinlenme imkanı buluyor. Ai-
leleriyle birlikte bu gezilere katılan personelimiz 
yeni yerleri keşfediyor, farklı lezzetlerin tadına 
bakma imkanı buluyor. Çektirdikleri fotoğraflar-
la da bir çok anı biriktiriyorlar. Ankara ziyareti-
nin ardından Park Cam’ın düzenlediği gezi Yeşil 
Bursa’ya oldu.  24 Ağustos sabahı Bozüyük’ten 
hareket eden kafile, ilk olarak Bursa’nın meşhur 
köyü Cumalıkızık’a ulaştı. Personelimiz, Unesco 
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Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan 700 
yıllık köy Cumalıkızık’ta adeta tarihi bir yolculuğa 
çıktı. Osmanlı’nın tüm izlerini barındıran köyün 
sokaklarını gezen Park Cam ailesi köy sakinle-
rinin yaptığı karadut suyunu tattı, Cumalıkızık 
Camii ve Hamamı’nı gördü. Tarihi evler ve sokak-
larda bol bol fotoğraf çeken Park Cam kafilesinin 
bir sonraki durağı Bursa şehir merkeziydi. 

Dünyanın en büyük panorama müzesi 1326 
Fetih Panorama Müzesi’ne giren Park Cam çalı-
şanları Bursa’nın fethini öğrenme imkanı buldu. 
Çok uzun süren bir kuşatma sonucu barışçıl bir 
yolla alınan Bursa’nın nasıl fethedildiğini yakın-
dan görmüş oldular. Müze gezisinden sonra kafi-
lenin bir sonraki durağı Mudanya oldu. Persone-
limiz burada meşhur Tahir Paşa Konağı’nı gezdi. 
1800’lü yılların ikinci yarısında Bursa’da “Mu-
danya Voyvodası” olarak ün yapan Tahir Paşa’nın 
şahsi eşyalarının korunduğu, Lale Devri’nin ince 
zevklerini bugüne ulaştıran 18 odalı konağı 
gezen Park Cam personeli Kurtuluş Savaşı’nı 
sona erdiren antlaşmanın imzalandığı Mütareke 
Evi önünde de fotoğraf çektirdi. 

Marmara denizi kıyısındaki Mudanya’nın tarihi 
Rum evlerinin bulunduğu Trilye’ye geçen perso-
nelimiz burada yemek molası verdi.  Denize karşı 
balık yiyip manzarayı izleyen Park Cam kafilesi, 
yerel dükkanlardan alışveriş yaptı, hediyelik eş-
yalar ve doğal yiyecekler satın aldı. Gezinin son 
durağı doğal güzelliği ile ön plana çıkan Gölya-
zı’ydı. Uluabat Gölü’nde küçük bir yarımada üze-
rindeki tarihi mahallede yürüyen kafile, Ağlayan 
Çınar’ın önünde toplu fotoğraf çektirdi, alışveriş 
yaptı. Gezi Uluabat Gölü’nde gerçekleştirilen 
tekne turu ile sona erdi. 

Eğlenceli günün sonunda Bozüyük’e doğru yola 
çıkan ekipten İbrahim Dündar geziyi, “Bugün 
eğlenceli geçti birçok yeri daha önce görmüştüm 
fakat 1326 Fetih Panorama müzesi beni çok etki-
ledi. En güzel tarafı da Park Cam ailesi ile beraber 
buraları görmek. Tanımadığım çalışanlarla tanı-
şıp kaynaşma, tanıdığım çalışanlarla da güzel bir 
gün geçirme fırsatı yakaladık. İç içe ve samimi bir 
aile gibiydik.’’ sözleriyle özetledi.

Çalışanlarımızdan Sinan Er de “Cumalıkızık çok 
sevimli, güzel bir yerdi. Mudanya’daki Tahir Paşa 
Konağı’ndan çok etkilendim. Konaktaki tarihi ev 
eşyaları çok ilgimi çekti. Trilye’de denize karşı 
yemek yemek çok keyifliydi. Bursa’daki Fetih 
Müzesi’nden de çok etkilendim. Sanki o günleri 
yaşamış gibi oldum.” dedi.

staff started a historic journey in the 700-year-
old village of Cumalıkızık on the UNESCO World 
Cultural Heritage List. Touring the streets of the 
village full with houses with traces of the Otto-
man Empire, the Park Cam family tasted the black 
mulberry juice made by the village residents and 
visited Cumalıkızık Mosque and Turkish Bath. The 
next stop of the Park Cam group, who took lots of 
photographs in the historical houses and streets, 
was Bursa city center. 

Entering the 1326 Conquest Panorama Museum, 
the world’s largest panorama museum, Park Cam 
employees had the opportunity to learn about the 
conquest of Bursa. They have seen how Bursa was 
conquered in a peaceful way after a long siege.  
After the museum tour, the next stop was Mudan-
ya. Our staff visited the famous Tahir Pasha Man-
sion here. In the second half of the 1800s, Park 
Cam staff visited the 18-room mansion, where the 
personal belongings of Tahir Pasha, who became 
famous as ‘Mudanya Voivode’ in Bursa, were pre-
served and which brought to the fine pleasures of 
the Tulip Era to this day. They also took photos in 
front of the Armistice House where the treaty was 
signed, which ended the War of Independence.

Our staff, who went to Trilye, where there are his-
torical Greek houses of Mudanya on the shores of 
the Marmara Sea, took a lunch break. Park Cam 
team watching the view on the sea eating fish, 
shopped in local shops and bought souvenirs and 
organic food. The last stop of the trip was Gölyazı, 
which stands out with its natural beauty. The group 
walking in the historical neighborhood on a small 
peninsula in Uluabat Lake, took photos in front of 
Crying Plane Tree and did some shopping. The trip 
ended with a boat tour on Lake Uluabat. 

At the end of the fun day, Ibrahim Dundar from the 
group, who was on the way to Bozuyuk, said: ‘I had 
lots of fun today, but I was impressed by the 1326 
Fatah Panorama Museum. The best part was to visit 
those places with the Park Cam family. We had the 
opportunity to meet unfamiliar employees and to 
have a nice day with the employees we were already 
close with. We were like a close and intimate family. ’

One of our employees, Sinan Er, said, “Cumalıkızık 
was a lovely place. I was very impressed with the 
Tahir Pasha Mansion in Mudanya. I was very inter-
ested in the historical household items in the man-
sion. It was very enjoyable to eat the sea in Trilye. I 
was also very impressed with the Conquest Museum 
in Bursa. It was as if I had lived in those days.”

HABERLER - NEWS
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Dergimizin bu sayısında Elektronik 
Bakım Onarım Şefi Bora Yalçın’ı yakından 
tanıyacağız. Cam sanayii ve Park Cam’ın 
sektöre getirdiği yenilikçi üretim ahlakı 
ve anlayışı üzerine konuşurken, Yalçın 
daha yaşanabilir bir dünya için geri dönü-
şüm konusunda dikkat edilmesi gereken-
leri de anlattı.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Ben Bora Yalçın, 1971 doğumluyum. Ev-
liyim. Biri 10 yaşında, diğeri henüz 4 aylık 
iki çocuk babasıyım. 1992 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haber-
leşme Mühendisliği bölümünden mezun 
oldum. 27 yıldır mühendisim ve bunun 24 
yılı cam sektöründe geçti.

Park Cam’dan önce nerelerde görev  
aldınız? 

1993 yılında bir sene kadar Ericsson Tele-

In this issue of our magazine, we will get to 
know Bora Yalçın, Electronic Maintenance 
and Repair Chief. While talking about the glass 
industry and Park Cam’s innovative produc-
tion ethics and approaches, Yalçın also talked 
about recycling needs for a more livable world. 

First of all, could we get to know you?

I am Bora Yalçın, I was born in 1971. I am mar-
ried. I am the father of 2 children, one is 10 
years old and the other one is 4 months old. In 
1992, I graduated from Istanbul Technical Uni-
versity Electronics and Communication Engi-
neering Department. I have been an engineer 
for 27 years and 24 years of that have been in 
the glass industry.

Where did you work before Park Cam?

In 1993, I worked at Ericsson Telecommunica-
tions Inc. for a year. For the next year, I did my 
military service in the Directorate of Electro-

Elektronik Bakım Onarım Şefi Bora Yalçın, üretim sürecinde yer alan tüm 
makinelerin kurulumu, bakımı ve onarımı süreçlerinin yürütülmesini 
sağlayan ekipte yer alıyor. Cam sektöründeki 24 yıllık deneyimiyle, 
üretimin sağlıklı ve kontrollü işleyişini sağlamanın yanında, daha iyiye 
ulaşabilmek için yapılabilecekleri de ekibiyle tartışıyor.

Bora Yalçın, Electronic Maintenance Repair Chief, is a part of the team 
involved in the installation, maintenance and repair of all machines in the 
production process. With his 24 years of experience in the glass industry, he 
discusses what can be done to be more successful together with his team, as 
well as ensuring healthy and controlled functioning of production.

“Park Cam Çok İyİ İşleyen,  
İyİ Tasarlanmış Bİr FaBrİka”
“PARK CAM’S A WELL-dESIGNEd fACTORY THAT WORKS vERY WELL”

27 yıldır mühendisim 
ve bunun 24 yılı cam 

sektöründe geçti.

i have been an engineer 
for 27 years and 24 years 

of that have been in the 
glass industry.

“

PARK CAM’DAN - From Park Cam
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komünikasyon A.Ş.’de çalıştım. Sonraki bir 
yıl boyunca da askerliğimi Elektrooptik 
Sistemler Bakım Merkezi Müdürlüğü’n-
de, Ankara’da yaptım. O da bir nevi mes-
leki çalışmaydı. 6-7 ay kadar yabancı dil 
eğitimi için ara verdikten sonra da 1995 
yılında Şişecam’da çalışmaya başladım.

Park Cam’da kaç yıldır çalışıyorsunuz? 

1 Ağustos 2012’den beri çalışıyorum. Yani 
fabrikayı ilk kuran grubun içerisindeyim.

FİKİRLERİME DEĞER VERİLDİĞİ İÇİN 
BURADAYIM

Park Cam ile buluşmanız nasıl oldu?

Park Cam’a gelmeden önce oğlumun eği-
timiyle ilgili bir şehir değişikliği yapma 
ihtiyacı doğmuştu. Küçük bir ilçedeki 
mevcut eğitim imkânları yeterli olamaya-
caktı. Park Cam ile bu noktada yollarımız 
kesişti. Eskişehir eğitim için doğru seçe-
nekti ve buraya yakın yeni bir tesis, yer-
leşmemiz için uygun şartları oluşturdu. 
Kurucularımız Sn. Mehmet Hekimoğlu ve 
Sn. Semih Özbay ile zaten uzun yıllar bo-
yunca aynı yerde çalışmıştık, birbirimizi 
tanıyorduk. Onlarla bir temasımız oldu. 
En önemli nokta şuydu benim için: “sözü 
dinlenilir olmak”. Ben de fikirlerime değer 
verildiğine ve bu sayede katkı sağlayabil-
diğime inandığım için buradayım.

Park Cam’da eski çalıştığınız yerlerden 
ne fark buldunuz?

Dünyanın neresine giderseniz gidin 
benzer makineler ve ekipmanları bulur-
sunuz. Park Cam’ın farklılığı, burada her-
kesin takım ruhu ile işini yapıyor olması. 
Ne yaptığımızdan çok, daha neler yapabi-
leceğimizle ilgileniyoruz.

Tam olarak göreviniz nedir?

Görevim Elektronik Bakım Onarım Şef-
liği. Yaptığım iş; fabrikanın harman gi-
rişinden ambardan şişe çıkışına kadar 
olan bütün prosesler içindeki elektronik 

optical Systems Maintenance Center, Ankara. 
It was a kind of professional work. After a 
break of 6-7 months for foreign language edu-
cation, I started to work in Şişecam in 1995.

How long have you been working at  
Park Cam?

I have been working here since 1st August, 
2012. I was a part of the team who established 
the factory. 

I AM HERE BECAUSE MY IDEAS VALUIED

How did you come across with Park Cam?

Before Park Cam, there was a need to change 
the city for my son’s education. The existing 
educational facilities in a small district would 
not be sufficient. At that point, I came across 
with Park Cam. Eskişehir was the right option 
for education and a new facility close to here 
created the conditions for our settlement. Our 
Founders Mehmet Hekimoğlu and Mr. Semih 
Özbay and I had already worked in the same 
place for many years, I had contact with them. 
The most important point for me was that they 
listened to me. I’m here because I believe that 
my ideas are valued and that I can contribute.

What was different between Park Cam and 
your previous workplaces? 

Wherever you go in the world, you will find 
similar machines and equipment. The differ-
ence of Park Cam is that everyone here does 
their jobs with team spirit. We’re more in-
terested in what we can do more than what  
we do.

What exactly are you responsible for?

I am the Electronic Maintenance and Repair 
Chief. What I do is to conduct maintenance, 
repair and installation of electronic devices in 
all processes from the entrance of the factory 
to the exit of the warehouse. I am responsible 
for the operation of the machines that carry 
out the automatic inspection of the bottles 
that we call error separation machines and of 
course the management of the team that per-

 Ben fikirlerime değer verildiği için buradayım.“
i’m here because my ideas are valued.

“Park Cam’ın farklılığı, 
burada herkesin “takım 

ruhu” ile işini yapıyor 
olması. Ne yaptığımızdan 
çok, “daha ne yapabiliriz” 

ile ilgileniyoruz.

The difference of Park Cam 
is that everyone here does 

their jobs with “team spirit”. 
we’re more interested in 

what we can do more than 
what we do. 
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cihazların bakım onarımını, kurulumunu 
yapmak. Hata ayırma makineleri dedi-
ğimiz, şişelerin otomatik muayenelerini 
yapan makinelerin operasyonlarını yü-
rütme ve tabii ki bunu gerçekleştiren eki-
bimin sevk ve idaresi. Aynı zamanda tüm 
yönetim sistemlerinin sürdürülmesini 
sağlamak da asli görevimdir.

Ekibiniz kimlerden oluşuyor?  
Onların görevleri neler?

Ekibimiz karma bir ekip, şöyle söyleyebi-
lirim; ekip içerisinde elektrik, elektronik, 

forms this. It is also my primary duty to ensure 
that all management systems are maintained. 

Who is in your team? What are their duties?

Our team is a mixed team. I have electrical, 
electronic and electromechanical technicians 
in the team. We have a team of engineers that 
we group as electrical and electronic commu-
nication. All of our hourly-paid employees are 
graduates of vocational high schools. In this 
team, I have experienced technician friends 
that I have known since 1995, stayed apart 
from because of the opening and closing of the 

PARK CAM’DAN - From Park Cam

Rahmetle andığımız çalışanımız  
Uğur Gündoğdu da hep bu ekibin parçası 
olarak kalacaktır.

Uğur Gündoğdu, who we remember 
with respect, will always remain a part 
of this team.
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elektromekanik teknisyeni olan arkadaş-
larım var. Mühendisler arasında elektrik 
elektronik, elektronik haberleşme olarak 
gruplandırdığımız bir ekibimiz var. Saat 
ücretli çalışan arkadaşlarımızın hepsi 
meslek lisesi mezunu. Bu ekibin içerisin-
de benim 1995 yılından beri tanıdığım, 
arada fabrikaların açılması kapanması ile 
ayrı kaldığımız ama 2013 yılında tekrar 
burada buluştuğumuz tecrübeli teknisyen 
arkadaşlarım var. Bana bağlı 40 teknik 
çalışanımız var. Rahmetle andığımız çalı-
şanımız Uğur Gündoğdu da hep bu ekibin 
parçası olarak kalacaktır. Bizim sorumlu-
luğumuz makineleri ayakta tutmak, aynı 
zamanda da kaliteli şişe üretmek.

BİZİM SORUMLULUĞUMUZ YÜKSEK 
KALİTELİ ŞİŞELER ÜRETMEK

Peki, birimin diğer birimlerle entegras-
yonu nasıl?

Elektronik Bakım Onarım Şefliği tüm fab-
rikaya hizmet verdiği için doğal olarak 
tüm proseslerle alakalı. Biz yardımcı ekip-
ler, bakım ekipleri olarak geçiyoruz ama 
bu fabrikada daha farklı bir işleyişimiz 
var. Birimlerimiz arasında kimse kimseye 
iş buyurur şekilde iş yapmaz. Elektronikçi 
olmamıza rağmen biz burada şişe üreti-
yoruz. Bizim sorumluluğumuz; makineleri 
ayakta tutmak, aynı zamanda da kalite-
li şişe üretmek. Dolayısıyla bölümlerin 
bizden taleplerinin yanında bizim görüp 
müdahale ettiğimiz çok sayıda faaliyet 
de bulunuyor. Ne demek bu? Üretimden 
ambara sevk edilen her bir şişe kaliteli 
olmak zorunda. Üreten biziz, kullanan da 
biziz. Burada üretilen bir cam ambalajı 
kendi ekibim, kendi ailem de kullanıyor. 
Sonuç olarak yaptığımız işi sadece ma-
kinelerin bakımını yapalım, arızalarına 
bakalım, makinelerimiz durmasın diye 
ayırmıyoruz. Kaliteye dair bir iş varsa ona 
da bakıyoruz; şişenin hataları neden kay-
naklanmış, hata olmasın, olanları hattan 

factories, but met again in 2013. We have 40 
technical employees under my control. Uğur 
Gündoğdu, who we remember with respect, 
will always remain a part of this team.

“OUR RESPONSIBILITY IS TO PRODUCE 

HIGH QUALITY BOTTLES”

So, how is the unit’s integration with other 
units?

Since the Electronic Maintenance and Repair 
Service serves the entire factory, it is natu-
rally relevant to all processes. We are consid-
ered as auxiliary teams, maintenance teams, 
but we have a different operation in this fac-
tory. No one among our units tells anyone to 
do something. Although we are electricians, 
we produce bottles here. Our responsibility 
is to maintain the machines standing, also to 
produce high quality bottles. Therefore, in ad-
dition to the demands of other departments, 
there are many things that we see and inter-
vene. Each bottle shipped from production to 
warehouse has to be of good quality. We are 
the producers, we are also the ones who use 
them. My own team and my own family use 
a glass packaging produced here. As a result, 
we don’t only maintain the machines or repair 
them so that our machines do not stop. If 
something comes up related to quality, we 
take care of it; we have a working philosophy 
to learn the source of the bottle errors, to sep-
arate the ones with errors from the line and 
not to pack them. That’s why our inter-depart-
mental relations work in the way that quality 
requires. My friends attend morning meetings 
with other departments such as production, 
mechanical maintenance and cold end. I don’t 
attend, but I follow them closely. This is a rou-
tine practice, just like the gears of a machine. 
Whoever does the job at the lower level, they 
should do it together and at the source. When 
the demands come; our employees do not say 
“Let me tell my chief first,” things do not work 
that way. When something is broken, it should 
be repaired, I don’t need to be the middle man. 
That is our difference. 

Fabrikada da bütün elemanlarımızın çevreye duyarlı olmasını istiyoruz.“
we also want all our employees to be environmentally sensitive in the factory.

If you recycle ‘broken and clean’ glass and 
bring it into production, you save a lot of 
energy. Many countries abroad are good at it, 
but Turkey is not that good yet.

Siz “kırık ve temiz” camı geri dönüştürür, üre-
time kazandırırsanız epeyce enerji tasarrufu 
sağlarsınız. Bunu yurtdışında pek çok ülke 
yapıyor ama Türkiye bu konuda geride.
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ayıralım, paketlemeyelim şeklinde bir ça-
lışma felsefesiyle iş yapıyoruz. Bu yüzden 
bölümler arası ilişkilerimiz kalite ne ge-
rektiriyorsa o şekilde yürüyor. Şöyle tarif 
edebilirim; üretim şefliği, mekanik bakım 
şefliği, soğutma sonu şefliği gibi diğer 
bölümlerle sabah toplantılarına benim 
arkadaşlarım katılıyor. Ben fiilen katılmı-
yorum ama yakından takip ediyorum. Bu 
rutine binmiş bir uygulama, tıpkı bir ma-
kinenin dişlileri gibi. Alt kademede işi kim 
yapıyorsa onlar bir arada işi beraber ve 
kaynağında yapmalılar. Talepler geldiğin-
de “Şefime söyleyeyim önce” şeklinde yü-
rümüyor işler. “Şu bozuk” dendiği zaman 
yapılmalı, benim aracı olmama gerek yok. 
Bizim farkımız burada.

Doğa, geri dönüşüm, temiz üretim gibi 
konular sizin hayatınızda ne kadar yer 
kaplıyor?

Doğa kıymetli, her geçen gün bize bunu 
fark ettiriyor. Her gün, “Hava ısınıyor, 
buzullar eriyor” gibi haberlerle karşılaşı-
yoruz. Ürettiğimiz ürün hem doğaya dost 
hem de geri dönüşüme muhtaç bir ürün. 
Yani toplamak zorundasınız. Öncelikle 
kaliteli üreteceğiz, atıklarımızı azaltaca-
ğız. Zaten bu modern çağda geri dönüşü-
me dikkat ediyoruz, onu oraya atmıyoruz, 
bunu doğru yere atıyoruz, bunlar tamam 
ama iş yapma biçiminde de aynı kalitenin 
olması lazım. Birinci adım orada başlıyor. 
Kaliteli ürün yaparsanız atığınız da az 
olur, kaynakları da verimli kullanırsınız. 
Cam üretmek çok büyük enerji isteyen 
bir proses, bütün kaynakları kullanıyor-
sunuz. Burada maksimum kaliteli üretim 
yapmak gerekir, zaten kaliteli üretim 
yapmak sizi yüksek verimliliğe ulaştı-
racaktır. Eskiden kalite kontrol edilir-
di, şimdi kalite üretiliyor. Kalite kontrol 
edilmez, üretilir. Bu artık bütün dünyanın 
kabul ettiği bir şey. Buna dikkat ettiğiniz 
zaman, çevreye etkilerine de dikkat etmiş 
oluyorsunuz.

GERİ DÖNÜŞÜM BİREYSELDEN ÇOK  
TOPLUMSAL BİR UYGULAMA OLMALI

Siz evdeki şişelerinizi geri dönüşüme 
gönderiyor musunuz?

How much space does nature, recycling, 
clean production take up in your life?

Nature is precious, it makes us realize that 
every day. Every day, we encounter news such 
as “The weather is getting hotter, the glaciers 
are melting”. The product we produce is both 
environmentally friendly and in need of recy-
cling. So, we have to collect it. First of all, we 
should have a high quality production and 
reduce our waste. Already in this modern age, 
we pay attention to recycling, we throw gar-
bage in the right place, that is all right, but our 
way of doing business should also be the high 
quality. That is the first step. Producing glass 
is a process that requires enormous, you use 
all the resources. You need to make maximum 
quality production, already quality production 
will bring you high efficiency. In the past, there 
were quality checks, now quality is produced. 
You cannot check quality, you produce it. This 
is now accepted by the whole world. When you 
pay attention to this, you also pay attention to 
the effects on the environment. 

“RECYCLING SHOULD BE A PRACTICE  

CARRIED OUT BY THE SOCIETY RATHER 

THAN ONLY ONE INDIVIDUAL.” 

Do you recycle the bottles you use at your 
house? 

There’s a waste piggybank near my house, 
I throw it there, but not much. We all agree 
that we should increase it, but it should be 
a practice carried out by the society rather 
than only one individual. For example, we 
can come up with some solutions that will 
start with buildings. We also want all our 
employees to be environmentally sensitive 
in the factory. When it comes to recycling, it 
is not only glass but also metal waste, fluo-
rescent lamp waste ... We dispose of them 
in suitable containers and places. We dis-
pose of hazardous waste, oil-contaminated 
cloths, equipment, metals, paper and throw 
them into recycling bins. This is our top 
priority. The product we produce is glass, 
which can be transformed infinitely, which 
is our core business. Because melting sand 
is more costly than recycling glass. If you re-
cycle broken and clean glass and bring it into 

“Eskiden kalite kontrol edi-
lirdi, şimdi kalite üretiliyor. 
Kalite kontrol edilmez, üre-
tilir. Bu artık bütün dünya-

nın kabul ettiği bir şey.

In the past, there were 
quality checks, now quality 

is produced. You cannot 
check quality, you produce it. 
This is now accepted by the 

whole world.
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“Burası bir gemi, okyanus-
tayız ve buranın kara ile 
hiçbir bağlantısı yok. Bir 

limandan başka bir limana 
gidiyoruz, erzak alacak 

başka liman yok.

This is a ship, we’re in the 
ocean, and we cannot 

reach the land. we go from 
one port to another, there 

is no other port to buy 
supplies from.

Bora Yalçın ve ekibi: (Sol Taraf/ Left side) 
Şenol Ateşkan, Seçkin Bal, Ömer Bilgili, Berke 
Aybatı, Barış Erkıvanç, Mehmet Cem Arslan, 
Mesut Çavuşlar, Serkan Çetin, Yasin Kökçü

(Sağ Taraf/ Right Side) Engin Ayas, Coşkun 
Sevim, Ömer Selvi, Yavuz Arslan, Kerem 
Şengenç, Gürkan Gülpınar, İlker Yıldırım, 
Serdar Demircan, Erkan Yaya, Serdar Manav
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Benim evimin yakınında bir atık kumba-
rası var, oraya atıyorum ama çok fazla 
değil. Bunu artırmamız konusunda hem-
fikiriz ama bu bireyselden çok toplumsal 
uygulama olmalı. Mesela apartmanlardan 
başlayacak birtakım çözümlerle ilerle-
mesi gereken bir şey. Fabrikada da bütün 
elemanlarımızın çevreye duyarlı olmasını 
istiyoruz. Geri dönüşüm deyince sadece 
cam değil metal atıkları, floresan lamba 
atıklarını da uygun konteynırlarda ve yer-
lerde bertaraf ediyoruz. Tehlikeli atıkları, 
yağ bulaşmış bezleri, ekipmanları, metal-
leri, kâğıtları ayrıştırarak geri dönüşüm 
kutularına atıyoruz. Birinci önceliğimiz 
bu. Ürettiğimiz ürün cam, sonsuz kere 
dönüştürülebiliyor, bunun takibi de bizim 
asli işimiz. Çünkü kumu eritmek camı geri 
dönüştürmekten daha maliyetli. Siz kırık 
ve temiz camı geri dönüştürür, üretime 
kazandırırsanız epeyce enerji tasarrufu 
sağlarsınız. Bunu yurt dışında pek çok 
ülke yapıyor ama Türkiye bu konuda 
geride. Camı kaynağında da ayrıştırmak 
önemli çünkü cam kumbarasını açtığınız 
zaman içinden serum şişesi de çıkıyor, 
porselen de çıkıyor (kırılmış diye bilinç-
li, bilinçsiz atılmış), renkli şişe ve renksiz 
şişe şeklinde bir ayrım yapmanıza rağmen 
renkli şişe de çıkıyor, avizesi kırılan da 
oraya atıyor, onun içindeki kristal camın 
içerdiği kurşun sebebiyle bizim için uygun 
olmuyor. Bizim en büyük sıkıntımız bu; 
cam kumbarası bir çöp kutusu değil as-
lında, bir kaynak. Kaynağında ayrıştırdı-
ğımız zaman geri dönüştürmek konusun-
da hiçbir sıkıntı yok. Japonya’da insanlar 
şişeyi kumbaraya atarken üstündeki eti-
keti, plastik kapağını da başka konteynıra 
atıyor. Biz de toplantı odasında içtiğimiz 
suyun metal kapağını başka konteynıra 
atıyoruz. Küçük bir uygulama ama atma-
dığınız takdirde ayrıştıran için fazladan 
enerji kaybına neden oluyor.

HAFTA SONLARINI YEMEK YAPARAK  
GEÇİRMEYİ SEVİYORUM

Biraz da kişisel hayatınızdan bahseder 
misiniz? Boş zamanlarınızı nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

production, you save a lot of energy. Many 
countries abroad are good at it, but Turkey 
is not that good yet. It is important to sepa-
rate the glass at its source because when you 
open the glass piggybank, you can even find 
a serum bottle or porcelain (consciously or 
unconsciously thrown out as it was broken), 
although there is a sign for colored and un-
colored glass, you may find colored bottles 
in uncolored section. Some people throw 
their broken chandelier; however, it may not 
be suitable to recycle because of the bullet 
in the crystal. . This is our biggest problem; 
the glass piggybank is not a garbage bin, it is 
actually a source. When we separate it at the 
source, there is no problem with recycling. In 
Japan, people throw the bottle into a piggy-
bank and throw the label and plastic cap of 
it in another container. We throw the metal 
lid of the water bottle we drink in the meet-
ing room into another container. It is a small 
practice but causes extra energy loss for the 
parser if you do not dispose of it. 

“I LIKE SPENDING TIME ON COOKING AT 

THE WEEKENDS”

Could you tell us about your personal life? 
How do you spend your free time?

Factory life is a way of life that takes almost 
all our time. We work on a 24-hour basis. 
This is the reality of the glass industry, you 
may need to come to the factory at any 
time. The size of the factories has grown, 
and when you go home, you are really tired. 
It is enjoyable to take care of children and 
home after work, and I also like spending 
time on cooking as much as possible at the 
weekends. I used to play tennis, but after 
my shoulder injury, I can’t play anymore.

What kind of dishes do you cook? You are 
from Trabzon.

I usually spend my time on home cooking. 
Sometimes, I make kuymak (melted cheese 
and cornmeal), I’ve recently made it. While 
cooking, you cut something on the board, 
you fry or boil something at the same time, 
you like it when your kids and wife enjoy the 
food. That is some kind of bliss.  

PARK CAM’DAN - From Park Cam
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Fabrika hayatı zamanımızı dolduran bir 
yaşam biçimi. 24 saat hizmet esasıyla 
çalışıyoruz. Cam sanayiinin gerçeği bu, 
her an fabrikaya da gelmeniz gerekebilir. 
Fabrikaların ebatları büyüdü, eve gitti-
ğiniz zaman gerçekten yorulmuş oluyor-
sunuz. Mesai sonrası ev ve çocuklarla 
ilgilenmek keyifli, bunun yanında hafta 
sonu mümkün olduğunca yemek yaparak 
vakit geçirmeyi de seviyorum. Eskiden 
tenis oynuyordum ancak omzum çıktık-
tan sonra artık oynayamıyorum.

Ne tür yemekler yapıyorsunuz?  
Siz Trabzonlusunuz.

Normal ev yemekleri yapıyorum. Kuymak 
falan da yaparım hatta daha yeni yaptım. 
Yemek yaparken tahtada bir şeyler kesi-
yorsun, bir yandan başka bir şey kızar-
tıyorsun, haşlıyorsun, çocuklar, eşin be-
ğendiği zaman hoşuna gidiyor. Bunlar da 
küçük mutluluklar demek.

Peki Trabzonspor?

Ben Trabzon’da otururken evimiz stadın 
hemen yanındaydı. 1980’li yıllarda Trab-
zonspor’un şampiyonluklar yaşadığı za-
manlarda büyüdük. İçimizde hep var ama 
son yıllarda takım yerini pek bulamadı di-
yelim. Çok takip etmiyorum artık, üzüyor 
sonra açıkçası. Futbol fanatizme dönüş-
tüğü zaman pek keyif vermiyor. Fanatik 
olduğunuz zaman sevinci kadar üzüntü-
sü de büyük oluyor. Hakikaten futbolu 
sadece bir eğlence aracı olarak tutmak 
lazım. Benim şu an iki tane oğlum var. Şu 
anda kıymetli olan onlarla vakit geçirebil-
mek, futbol bekleyebilir.

JAPONLARA GÖRE BURASI CENNET

Sizin Japon bir misafirle olan bir anınız 
varmış. Onu anlatır mısınız?

Geçenlerde fabrikaya Japon misafirle-
rimiz geldi. Fabrikayı gezdikten sonra 
onlara sormuşlar, “Nasıl buldunuz?” diye. 
“Cennet,” demişler. Çünkü iyi işleyen, iyi 
tasarlanmış bir fabrika. Fabrika sıcaktır, 
gürültülüdür, hareketlidir, yorar sizi. IS 
makinesinin başında bir operatör kadar 
kalsanız 2 günde düşünmeye başlarsınız, 

How about Trabzonspor?

Our house was right next to the stadium 
when we lived in Trabzon. We grew up in the 
1980s when Trabzonspor experienced cham-
pionships. It has always been in our hearts, 
but let’s say the team has been struggling in 
recent years. I don’t follow it much anymore; 
frankly, it upsets me. When football turns 
into fanaticism, it is not enjoyable. When 
you’re a fanatic, your sadness is as great as 
your joy. In fact, football should only be con-
sidered as a means of entertainment. I have 
two sons. What is precious for me is to spend 
time with them, football can wait. 

THIS IS PARADISE ACCORDING TO THE 

JAPANESE

You had a different experience with a   
Japanese guest. Could you tell us about it?

Our Japanese guests came to the factory re-
cently. After visiting the factory and being 
asked, “How did you find it?”, they said, 
“Heaven.” Because it is a well-functioning fac-
tory that works very well. The factory is hot, 
noisy, dynamic and tiring. If you work with 
the IS machine as an operator, you will start 
thinking in two days, “What am I doing?”. If 
you work at the cold end, you cannot look 
at those bottles for more than 15 minutes, 
your eyes will get tired. Glass factory is diffi-
cult factory. Therefore, you need to do things 
that will make the employee comfortable and 
in accordance with its ergonomics. There-
fore, our guest called it “paradise”. At Park 
Cam, these are well thought out, they always 
tried to meet with real needs. There’s still 
more work to do. This is not the end point. 
There are still things that we ask, “How do 
we do that?” If you provide the employees 
with good equipment and training, they will 
use their time very efficiently. “This is a ship, 
we’re in the ocean, and we cannot reach the 
land. We go from one port to another, there is 
no other port to buy supplies from”. What do 
I need as a maintainer? If this breaks down, 
where do I find it? Is there a backup? If I take 
good care of this, there won’t be a malfunc-
tion. I have to make good planning, every 
job I do affects another job. I always give 

Geçenlerde fabrikaya Japon misafirlerimiz 
geldi. Fabrikayı gezdikten sonra onlara 
sormuşlar, “Nasıl buldunuz?” diye. “Cennet” 
demişler. Bu gurur Park Cam’a ait.

Our Japanese guests came to the factory 
recently. After visiting the factory and being 
asked, “How did you find it?”, they said, 
“Heaven.” Park Cam should be proud of that. 
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“Ne yapıyorum ben?” dersiniz. Soğutma 
sonunda çalışsanız 15 dakikadan fazla 
bakamazsınız o akan şişelere, gözünü-
zü yorar. Cam fabrikası zor fabrikadır. 
Bunun için çalışanı rahat ettirecek, onun 
ergonomisine uygun işler yapmanız 
lazım. Onun için misafirimiz “cennet” 
diyor. Park Cam’da bunlar iyi düşünülmüş, 
hep gerçek ihtiyaçlar düşünülerek yapıl-
mış şeyler. Daha da yapılacak işler var. Şu 
an geldiğimiz nokta son nokta değil. Hâlâ 
“Bunu nasıl yaparız?” dediğimiz şeyler 
var. Çalışana iyi ekipman kullandırıp, iyi 
eğitim verirseniz, zamanını çok verimli 
değerlendirir. “Burası bir gemi, okyanus-
tayız ve buranın kara ile hiçbir bağlantısı 
yok. Bir limandan başka bir limana gi-
diyoruz, erzak alacak başka liman yok” 
örneği üzerinden işi tariflerim. Bakımcı 
olarak neye ihtiyacım var? Bu arızalanırsa 
nerede bulurum? Bunun yedeği var mı? 
Buna iyi bakarsam arıza olmayacaktır. İyi 
planlama yapmalıyım, yaptığım her iş bir 
başka işi etkiler. Hep bu örneği veririm. 
Bize yardım edecek başka kimse yok, biz 
24 saat boyunca bu çarkı çeviriyoruz. 
“Alet işler, el övünür” derler; ne kadar iyi 
elektronikçi olursanız olun yedek parça-
sız fayda etmez. Donanım ve eğitim bir 
arada olmadan hiçbir şey olmuyor. Bizim 
Park Cam’da da felsefemiz hep bu yönde. 
Akışına bırakmıyoruz, hep planlı olmaya 
çalışıyoruz. Ekibinize bir iş verirken o işin 
nasıl yapıldığını sizin de bilmeniz, daha 
önce o taşın altına elini sokmuş olmanız 
gerekiyor, işi biliyor olmanız gerekiyor. 
Bunu da şema karıştırarak, teknik kitap-
ları okuyarak yapabilirsiniz. Bu çağ çok 
donanımlı bir çağ; bizim zamanımızda 
yoktu, şimdi internet var, birçok kaynağa 
ulaşılabiliyor. Ben fabrikadaki manuelleri 
alıp sırt çantama atıp evde okumaya çalı-
şıyordum. Buradaki ekibimiz dünyanın bir 
ucundaki yabancı teknisyenle konuşup 
çözüm üretebiliyor, benden daha dina-
mikler. Bizler eğitim simülatörlerini sağlı-
yoruz, ekibimiz de bunun hakkını veriyor. 
Diploma olsa da gerçek eğitim sahada.

Sanıyorum Japon misafirimizin tespiti 
sadece nezaketen değil, içten yapılmış bir 
tespit. Diyorum ki bu gurur Park Cam’a ait.

this example; there’s no one else to help us, 
we spin this wheel for 24 hours. They say, “A 
bad workman always blames his tools”; so, 
no matter how good of an electrician you 
are, you will not work efficiently without 
spare parts. Nothing works well without a 
combination of hardware and training. That 
is our philosophy at Park Cam. We’re always 
trying to be organized, we do not let things 
slide. When you tell your team to do some-
thing, you should know how it is done, you 
should go through the same process before, 
you should know how the job is done. You can 
also learn it by reading the technical books. 
This is a very well equipped era; there was no 
internet in our time, now there is internet, 
many resources are available. I used to take 
the manuals from the factory, put them in my 
backpack and read them at home. Our team 
can talk to foreign technicians from around 
the world to come up with solutions, they are 
more dynamic than me. We provide training 
simulators, and our team makes the best of 
them. Even though they have diplomas, the 
real training takes place on the field.

I think our Japanese guest didn’t say so out 
of courtesy, what he said was genuine. Park 
Cam should be proud of that.

Uğur Gündoğdu 
28.11.1991-21.09.2018 
Aramızdasın...

Uğur Gündoğdu anısına yapılan Park Cam 
futbol turnuvasından bir kare

Uğur Gündoğdu 
28.11.1991-21.09.2018 
You still among us...

Shot of Park Cam football tournament in 
memory of Uğur Gündoğdu
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            Cumalıkızık
osmanlı’nın DokUnUlmaZ kÖyÜ: 
THE UNTOUCHABLE vILLAGE Of THE OTTOMAN:

osmanlı’nın DokUnUlmaZ kÖyÜ: 
THE UNTOUCHABLE vILLAGE Of THE OTTOMAN:

Bursa’nın en ünlü ve eski köyünün neresi olduğunu biliyor 
musunuz? Uludağ’ın eteklerinde yaklaşık 700 yıl önce 
kurulmuş Cumalıkızık tabii ki.  Bursa’ya giderek tarih kokan 
bu şirin köyü sizin için gezdik.

Do you know where the most famous and oldest village of Bursa 
is? It is of course Cumalıkızık, which was founded about 700 
years ago at the foot of Uludağ. We went to Bursa and visited 
this charming village for you.
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C
umalıkızık, Moğol istilasından kaçan 
konar göçer Kızık Türkleri’nin, Osman-
lı’nın kurucusu Osman Gazi tarafından 

Uludağ’ın eteklerine yerleşmeleri için yapılan 
7 Kızık köyünden biridir. O dönem kurulan 7 
Kızık köyünden sadece burada cami bulundu-
ğu için ahali cuma namazı için bu köye gelirmiş. 
Bu yüzden adının da Cumalıkızık olarak kaldığı 
anlatılır.

700 yıllık tarihi dokusu ile ziyaretçilerini o za-
manlara götüren Cumalıkızık köyü tarihi önemi 
ve bozulmamışlığı ile 2014 yılında Unesco 
Dünya Mirası’na dahil edildi.

Kınalı Kar dizisi ile tüm Türkiye tarafından tanı-
nan köy, son yıllarda epey ilgi görmeye başladı. 
Yöre halkı bu ilgiyi çok iyi kullanıp, birçok giri-
şimde bulunmuş ve de başarılı olmuş. Yörenin 
ürünleri ile süslü kahvaltıcılar, hediyelik eşya 
dükkanları peşi sıra açıldı. Böylelikle dizi furyası 
bitse bile Cumalıkızık’a gelenler her geçen gün 
arttı. Hatta sadece günübirlik değil, hafta sonu 
için konaklamalı gelenler de az değil.

Eski Osmanlı mimari yapısını birebir yansıtan 
Cumalıkızık evleri genelde 3 katlı. Cumbalı ve 
iç avlulu evlere sahip olan köy, 270 yapıya sahip 
olduğu halde bugün bunların 180 tanesi kulla-
nılmakta.  Cumalıkızık evlerinde kullanılan yapı 
malzemesi başta moloz taş olmak üzere, ağaç ve 
kerpiçtir. Evler sarı, beyaz, mor ve mavi renkler-
le badana edilmiştir. Genellikle ahşap bölümler 
boyasız bırakılmıştır.

CUMALIKIZIK’IN TARİHİ SOKAKLARI

Gezmek ve fotoğraf çekmek için eşsiz bir kaynak 
olan taş döşemeli dar ve kaldırımsız sokakların 
her biri eski  evleri birbirine bağlıyor. Bursa gibi 
büyük bir şehirde olmasına rağmen Cumalıkı-
zık, dokusunu korumuş, değişmemiş klasik bir 
Osmanlı köyü olma özelliğini hala sürdürmekte.

CUMALIKIZIK EVLERİNİN SİMGESİ:  
KÜPELİ EV

Küpeli Ev UNESCO Derneği Proje Uygulama 
Evi. Cumalıkızık’ı koruma yaşatma projele-
rinin hepsi bu evden yürütülüyor. Yaklaşık 
350 yaşında olan yapının adı evin her yerinde 
bulunan küpe çiçeğinden gelmiş. Eskiden bu 
köyde yaşayan insanların kullandığı eşyaları 
ve o zamanlardaki ev düzenini burada göre-
bilirsiniz. Evdeki tüm eşyaların Bursa’dan top-

Cumalıkızık is one of the 7 Kızık villages built by 
the Ottoman founder Osman Gazi for the Kızık 
clan on the outskirts of Uludağ. At that time, 
one of the 7 mosques in the village was estab-
lished here so people came to this village for the 
Friday prayer. Therefore, it is said that the name 
remains Cumalıkızık. 

The village of Cumalıkızık, which takes visitors 
to those times with its 700 years of historical 
texture, was included in the Unesco World Heri-
tage in 2014 with its historical importance and 
chasteness.

The village was recognized by Turkey with 
Kınalı Kar series, started attracting a lot of in-
terest in recent years. The local people have 
used this interest very well, made many invest-
ments and succeeded. They opened new cafes 
serving breakfast with the products from the 
region and souvenir shops. Thus, even though 
the series ended, every day more people visited 
Cumalıkızık. People started to come to spend 
their weekend there, not only for one-day visit. 

Cumalıkızık houses, which reflect the old Ot-
toman architectural structure, have generally 
3 floors. The village, which has houses with bay 
windows and patios, has 270 structures, but 
180 of them are in use today. The building mate-
rial used in Cumalıkızık houses is mainly rubble 
stone, wood and mudbrick. The houses are white-
washed in yellow, white, purple and blue. Gener-
ally, the wooden sections are left unpainted.

HISTORIC STREETS OF CUMALIKIZIK

Each of the narrow and cobblestone streets 
with stone pavement, a unique source for 
sightseeing and photography, connects the old 
houses. Despite being in a big city like Bursa, 
Cumalıkızık is still a classic Ottoman village that 
has preserved its texture. 

SYMBOL OF CUMALIKIZIK HOUSES:  

KÜPELI EV

Küpeli Ev is UNESCO Association Project Ap-
plication House. Cumalıkızık protection proj-
ects are all carried out at this house. The name 
of the building, which is about 350 years old, 
came from the fuchsia found all over the house. 
Here you can see the things used by the people 
who lived in this village and the house at that 
time. All the items in the house are regional 
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lanmış bölgesel ürünler olmasına çok dikkat 
ediliyor. Bu yüzden  yatak işlemelerinden, ka-
pılara kadar her şey  Bursa tarzı. 2010 yılında 
restore edilip müze haline gelmiş. Evin odala-
rının ismi köyde en çok yetişen ve köylülere 
gelir sağlayan ürünlerden geliyor: Ahududu, 
kestane, kiraz ve ortanca gibi. Buraya giderse-
niz içeride ikram edilen kahve eşliğinde köy ile 
ilgili detaylı bilgiler edinebilirsiniz. 

CİN ARALIĞI

Cin aralığının hikayesi Kurtuluş Savaşı’na 
kadar dayanıyor. Çıkmaz bir sokakta iki evin 
arasında yer alan 3 karış genişliğindeki bu 
aralık sokağın başından belli olmuyor. İşgal 
kuvvetlerinin yakalamak istedikleri asker-
ler bu aralıktan geçip diğer sokağa çıkıp ka-
çıyor ve işgal kuvvetleri sokağın başından 
baktıklarında askerlerin kaybolduğunu sanıp 
cinler tarafından kaçırıldığını düşünüyordu. 
Bu yüzden adı Cin Aralığı olarak kalan yerde 
fotoğraf çektirmek yerli yabancı her turistin 
yaptığı temel aktivitelerden biri.

CUMALIKIZIK CAMİİ

Köyün hemen girişinde karşınıza çıkan bu 
cami 300 yıllık. Köy, kurulduğu zaman yapılan 
caminin yerine inşa edilmiş. Caminin kitabesi 
olmadığı için kim tarafından yapıldığı bilinmi-
yor. Osmanlı mimarisinin yanında Selçuklu’dan 

products collected from Bursa. So everything 
from bed embroidery to doors is Bursa style. It 
was restored in 2010 and became a museum. 
The names of the rooms of the house come 
from the products that grow most in the village 
and provide income to the villagers: raspber-
ries, chestnuts, cherries and hydrangeas. If you 
go here, you can get detailed information about 
the village with the coffee served inside. 

CIN ARALIGI

The story of Cin Araligi dates back to the War of 
Independence. Located in a dead-end street be-
tween two houses, this gap of 3 spans is not clear 
from the beginning of the street. The soldiers 
that the occupation forces wanted to capture ran 
through it and went to the other street, and when 
the occupation forces looked at the street from 
the beginning, they thought that the soldiers 
had disappeared and were kidnapped by the 
jinn. That is why the name Cin Araligi is the place 
where every tourist visits and takes a picture. 

CUMALIKIZIK MOSQUE

This mosque located at the entrance of the vil-
lage is 300 years old. The village was built in 
place of the mosque when it was founded. Since 
the mosque does not have an inscription, it is 
not known who built it. It carries traces from 
the Seljuks as well as the Ottoman architec-

GeZİ yaZısı - TraVel arTıCle

Küpeli Ev’deki tüm eşyaların 
Bursa’dan toplanmış bölgesel 
ürünler olmasına çok dikkat 
ediliyor.

All the items in the Kupeli House 
are regional products collected 
from Bursa.

“Küpeli Ev UNESCO Derneği 
Proje Uygulama Evi. Yaklaşık 
350 yaşında olan yapının adı 

evin her yerinde bulunan 
küpe çiçeğinden gelmiş. 

Küpeli Ev is UNESCO 
Association Project 

application House. The name 
of the building, which is about 

350 years old, came from 
the fuchsia found all over the 

house.
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da izler taşıyor. Kubbesi olmayan caminin bir 
tarafı ibadet, diğer tarafı da medrese olarak 
kullanılmış. Doğu cephesindeki çift merdivenin 
yanında ise Zekiye Hatun Çeşmesi yer alıyor.

CUMALIKIZIK HAMAMI

Cumalıkızık Camii’nin hemen yanında yer 
alan moloz taşla örülen bu hamamın, ılıklık, sı-
caklık, su deposu ve traşlık bölümlerinin orji-
nal olduğu fakat diğer bölümlerinin sonradan 
eklendiği biliniyor. Osmanlı’da köy hamam-
larının nasıl olduğunu merak ediyorsanız bu 
eski hamama kesinlikle uğramalısınız.

CUMALIKIZIK MÜZESİ 

Cumalıkızık Köyü Müzesi’nde Cumalıkızık hal-
kının yaşam tarzını, gelenek ve göreneklerini 
öğrenerek; tarihi bir yolculuğa çıkabilir, müzede 
sergilenen eserler ile tarihi havayı birebir yaka-
layabilirsiniz. Eğer Cumalıkızık eskiden nasıl-
mış, mahallede ne gibi eşyalar,gereçler varmış 
merak ederseniz; Pazartesi hariç haftanın her 
günü 09:30-17:30 saatlerinde burası açık.

ture. One side of the mosque without a dome 
was used for prayers and the other side as a 
madrasah. Next to the double staircase on the 
eastern front, there is Zekiye Hatun Fountain. 

CUMALIKIZIK TURKISH BATH

It is known that the warmth, temperature 
and water tank of this bath, which was built 
by rubble stone, located next to Cumalıkızık 
Mosque, were original but other parts were 
added later. If you are wondering how the vil-
lage baths in the Ottoman Empire are, you 
should definitely stop by this old bath. 

CUMALIKIZIK MUSEUM 

You can go on a historical journey by learning 
Cumalıkızık people’s lifestyle, traditions and 
customs in Cumalıkızık Village Museum and can 
feel the historical atmosphere with the works 
exhibited in the museum. If you wonder how 
Cumalıkızık used to be in the past, what kind of 
furniture and equipment were in the neighbor-
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Cumalıkızık hediyelikleri
Cumalıkızık gifts
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CUMALIKIZIK’TA NE YENİLİR?

Köye girer girmez, Türk kahvaltısı veren 
yerler dikkatimizi çekti. İç avlulu evlerin ge-
nelde hepsinin avlusu kahvaltı yapabileceği-
niz yerlere dönüştürülmüş. Yöre kadınlarının 
elleriyle hazırladığı güzel ve doyurucu bir 
Türk kahvaltısı yapmanızı, çeşit çeşit gözle-
meleri, taze reçelleri, köy peynirlerini tatma-
nızı tavsiye ederiz.

CUMALIKIZIK’TA ALIŞVERİŞ

Cumalıkızık’ta mini tezgahlar, küçük dük-
kanlar ve köy pazarı gibi bir yer var köyün 
hemen girişinde. Yediğiniz, beğendiğiniz 
her şeyden satın alabilirsiniz. Köy ekmeği, 
ev yapımı reçeller, sebze – meyve, salça, 
peynir çeşitleri ve kurutulmuş meyveler 
burada satışa sunulmuş. Yiyecek ve içecek 
dışında hatıra ya da hediye etmek için yöre 
kadınlarının yaptığı, patikler, çoraplar, ye-
meniler, yöresel eşyalar ve takılardan da 
alabilirsiniz.

PARK CAM’IN CUMALIKIZIK GEZİSİNDEN KARELER 
PHOTOS FROM PARK CAM’S CUMALIKIZIK TRIP

hood; the museum is open from 09:30 to 17:30 
every day of the week except Mondays.

WHAT TO EAT IN CUMALIKIZIK? 

As soon as we entered the village, the Turkish 
breakfast attracted our attention. The patios of 
the houses were converted into places where 
you can have breakfast. We recommend you to 
have a nice and satisfying Turkish breakfast pre-
pared by the local women and to taste all kinds 
of flatbreads, fresh jams and village cheeses. 

SHOPPING IN CUMALIKIZIK

There are small shops and village markets 
in Cumalıkızık at the entrance of the village. 
You can buy anything you eat and enjoy. Vil-
lage bread, homemade jams, vegetables - fruit, 
tomato paste, cheese varieties and dried fruits 
are on sale here. In addition to food and drink, 
you can also buy souvenirs, socks, flat-heeled 
shoes, local items and jewelry made by local 
women for gifts.

GeZİ yaZısı - TraVel arTıCle

Uludağ’ın eteklerine 
yerleştirilen Türklere 
Kızık denir. O dönem 
kurulan 7 Kızık köyü 

vardı. Cumalıkızık da bu 
köylerden biriydi.  Cami 

olan tek köy  burasıy-
dı. Cuma günleri diğer 

Kızık köylerindeki ahali 
buraya geldiği için adı 
Cumalıkızık olmuştur.  

The Turks settled on the 
skirts of Uludağ are called 
Kızık. There were 7 Kızık 

villages established at that 
time. Cumalıkızık was one 
of these villages. it was the 
only village with a mosque. 
On Friday, the people of the 

other villages came there; 
therefore, it was named 

Cumalıkızık.

“

Cumalıkızık köy kahvaltısı
Cumalıkızık traditional breakfast
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Nereliyim acaba? Bunu bazen kendime sorarım 
ama tam bir cevap bulamam. Aitlik hissetmem 
için o an o coğrafyada, o mekânda olmama gerek 
olmadığını düşünürüm.  Bazen farklı coğrafya-
larda değil, kendi içimde yürürüm ve hiç hayat-
ta olmayan birinin bile aitliği simgeleyebildiğini, 
aitliğin insanın içinde olduğunu görürüm.

Tarihi çok net hatırlamamakla birlikte, o günü 
çok net hatırlıyorum. Ders çalışmak istemedi-
ğim sayısız günlerden biri. Üniversite sınavının 
kapıma çoktan dayandığı zamanlar. Matematik 
gerektiren şeylerden hiç anlamadığım, roman 
okumak varken test çözmeyi hiç cazip bulmadı-
ğım, annemin öyküleri elimden zorla aldığı dö-
nemler. Ders çalışmalıymışım. Çalışmalıydım, 
annem haklıydı biliyordum. Ama yine de ça-
lışmak istemiyordum. “Çalışmayacağım anne,” 
dedim, istemiyorum!” Babam devreye girmişti. 
Her konuda yoruma açık ve iyi bir dinleyici olan 
babam gayet kararlı, açık ve netti. Ve benimle 
ilgili verdiği karar kesindi. “Üniversiteyi oku-
yacaksın, sonunda evde otursan da okuyup 
oturacaksın.” Verdiğim her kararın arkasında 
duran babam bu konuda ne düşündüğümü 
merak etmemişti. Hal böyleyken yapılacak şey 
belliydi. Üniversiteyi kazanacaktım ve okuya-
caktım.  Gittim, okudum ve giderken kurduğum 
bir cümleyle yıllar sonra yüzleştim. “Bozüyük’e 
dönmeyeceğim. Ben okul bitince Ordu’ya dö-
neceğim.”  Babam bu kez de bana “Neden?” 
demedi. Ama bu sefer sormamasının nedeni 

Where am I from? Sometimes I ask that to myself, 
but I can’t find the exact answer. I feel that I don’t 
have to be in that exact region or place to feel like 
I belong there. Sometimes I walk within myself, 
not in different regions, and I see that even some-
one who is not alive can symbolize the sense of 
belonging, I see the sense of belonging within the 
human being.

I don’t remember the date very clearly, but I re-
member that day very clearly. It was one of the 
countless days I didn’t want to study. It was when 
the university entrance exam was very close. It 
was when I didn’t understand the things that re-
quired mathematics, when I found reading novels 
more tempting than solving tests and when my 
mother forcefully made me stop reading stories. 
I had to study. I knew my mom was right, I had to 
study. But I still didn’t want to study. I said ‘Mom, 
I’m not going to study, I don’t want it!’ My father 
stepped in. My father, who was open to inter-
pretation and a good listener, was determined 
and clear. And his decision about me was final. 
‘You will study at a university; you may only sit 
at home after completing the university, but still 
you will study at a university.’ My father, standing 
behind every decision I made, didn’t wonder what 
I thought about it. So, it was obvious. I was going 
to study at a university. I went, studied, and re-
membered a sentence I made way before all that. 
“I will not return to Bozüyük. When I finish school, 
I will return to Ordu.” My father did not ask me, 

HanGİ CoğraFya senİn? 
WHICH REGION IS YOURS?

Sevgi Deniz*
*İnsan Kaynakları 
*Human Resource



31Park Cam | 2019

MAKALE - arTıCle

benim için doğru karar verdiğini bilmesi değil-
di, cevabını biliyordu. Onların bizim eğitimimi-
zi, hayat standartlarımızı kısacası geleceğimizi 
düşünerek ait olduğu her şeyi bırakıp geldiği 
şehir, benim için aynı şeyleri ifade etmiyordu. 
Kızı buraya ait değildi. Karadeniz’i özlemiş, aile 
büyüklerinden, özellikle de Mustafa’sından 
yani dünyanın en çağdaş dedesinden uzakta 
olmaktan bezmiş, bu şehri bütün bunlardan 
mesul tuttuğu için bir daha dönmek isteme-
mişti. Babam her şeyi bilmişti. Bir gün bütün 
kız çocuklarının okuması gerektiğini düşüne-
ceğimi de, dedemin bana vedasının ardından 
bile aidiyetin yanında olmakla değil aklında ve 
ruhunda olmakla ilgili olduğunu öğreteceğini 
de. Ama ben o yıllarda bilememiştim. Babam 
benim o zamanlar aidiyet sandığım her şeyi 
bırakıp çocuklarının iyiliği için her şehre göçe-
cek kadar cesurdu. Onun asıl aidiyeti babasının 
kalbindeki mührü ve aynı mührü çocuklarına 
bırakacak olmanın sevincinde gizliydi. Ve bana 
da hayatımın geri kalanında o mührü hisset-
mek, onu taşıdığımı bilmek, onu yüceltmek ve 
gerçek aidiyeti hissetmek yetecekti.

BİR SOFRAYA AİT OLMAK

Velhasılıkelam üniversite bitti. Mezuniye-
tin ardından hemen o yaz koşarak Bozüyük’e 
döndüm. İşe başlayıp yaptığım ilk birikimi Or-
du’da bir tekneye değil, Bozüyük’te bir arsaya 
yatırdım. Ve küçük bir bahçeye çevirdim. Yap-
tıklarıma, eğilimlerime baktıkça öğrendim. Ait 
değilim dediğim, ayak dirediğim her şeyin en 
içindeydim. Ve anılar biriktirmekteydim. Siz-
lere eşsiz renklere bürünmüş bir sonbahar 
akşamı anısından bahsedeyim: Bahçede geçir-
diğimiz ilk akşam, işler biraz azalınca hepimiz 
acıktığımızı hissettik. O an fark ettik ki yemek 
yiyebileceğimiz ne bir yer soframız ne de masa-
mız var. Annem o an masa yapmaya karar verdi. 
Suntalarımız ve ayak görevi görebilecek birkaç 
parça odunumuz vardı elimizde. Dünyanın en 
pahalı masasıyla o gün tanıştım. Ve o gün keyif-
li bir sofraya ait oldum. Sonra bir gün salıncak 
astığımız meşe ağacına, minik karpuzlara, taze 
çilek kokusuna… Ait olmak dediğim şey somut 
bir şey değilmiş. İnsan nereye ait olduğunu ken-
disi seçemezmiş. Ben burada doğdum buraya 
ait olmalıyım, buranın havası güzel, buranın 
denizi daha mavi diyerek aitlik ekleyemezmiş 
kendine. Aitlik bir annenin, babanın çocuk-
larına ait olması kadar güçlü bir kelimeymiş. 

‘Why?’ However, this time he didn’t ask not be-
cause he knew he was making the right decision 
for me but because he knew the answer. The city 
they came to by leaving everything they belonged 
to, considering our education, our standards of 
life and our future did not mean the same to me. 
Her daughter didn’t belong there. She missed 
the Black Sea region and was tired of being away 
from his family elders, especially Mustafa, the 
most contemporary grandfather of the world, and 
she did not want to return because she held the 
city responsible for all that. My father knew ev-
erything. He knew that one day, I would think all 
the girls should study, and my grandfather would 
teach me that even after his goodbye, the sense of 
belonging was about being in the same mind and 
soul, not being near each other. But I didn’t know 
it back then. My father was brave enough to leave 
everything I thought I belonged to at the time and 
move to another city for the sake of his children. 
His true sense of belonging was hidden in the joy 
of leaving the seal in his father’s heart and the 
same seal to his children. And for the rest of my 
life, it was enough to feel that seal, to know that 
I was carrying it, to glorify it, and to feel the true 
sense of belonging. 

BELONGING TO A TABLE

I completed the university. I went right back to 
Bozüyük after the graduation in summer. I in-
vested in a land in Bozüyük, not in a boat in Ordu. 
And I turned it into a little garden. I learned my 
lesson when I looked at what I did and my tenden-
cies. I was in the middle of everything I said I didn’t 
belong to. And I was collecting memories. Let 
me tell you about an autumn evening dressed in 
unique colors: during one of the first evenings we 
spent in the garden, we felt that we were hungry 
when we were about to finish. At that moment we 
realized that there is no place to eat, we have no 
table. Mom decided to make a table. We had chip-
boards and a few pieces of wood that could serve 
as legs. I met the most expensive table in the world 
that day. And that day, I belonged to an enjoyable 
table. Then one day to the swing we hanged on 
the oak tree, tiny watermelons and the smell of 
fresh strawberries ...  The sense of belonging is 
not concrete. One can’t choose where he belongs. 
One cannot say ‘I was born here, I must belong 
here, the weather here is beautiful, the sea here 
is blue’ and feel the sense of belonging. Belonging 
is as powerful a word as the sense of belonging a 
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Öyle kolayca cümle içinde kullanılmamalıymış. 
Aslında kendimize ait olduğumuz bir dünya 
kurmak bu kadar kolaymış. Ve aslında ait his-
setmek için şartların olgunlaşmasını beklemek 
bir o kadar saçmaymış. 

İNSAN HER MESELEDE BİLEREK VEYA  
BİLMEYEREK KENDİ TARAFINI TUTAR

Ait olmak kararla yerleşen değil içgüdü olarak 
gelişen bir duygudur. Bakkala gireceksin, bir 
sigara diyeceksin içtiğin marka sigarayı vere-
cek; kuaförde her zamanki gibi diyeceksin... 
Böyle zamanlarda hissedilen şey herkese kendi-
ni iyi hissettiren bir şeydir. İnsan insana iyi gelir 
aslında. Hal böyleyken insanlar niçin hep kimse 
beni anlamıyor, kendimi hiçbir yere ait hissetmi-
yorum hissine çok sık kapılırlar doğrusu merak 
konusudur. Belki bir kısmı farklı olma isteğidir. 
“Her insan bir âlemdir” demişler. Zannederim 
ki bir parçamız hep bu farklılığı istiyor. Öte 
yandan bunu isteyen insanlar akla gelen birçok 
soruya ortalamada benzer şekilde cevap veri-
yor, benzer durumlarda aşağı yukarı benzer ha-
reket ediyor. Bu pratik gerçekliğe rağmen aynı 
insan halen başkalarından farklı olduğunu dü-
şünmeye devam ediyor, bu da ister istemez ai-
diyet duygusunda bir aşınmaya yol açıyor. Ken-
dini onlardan farklı gördüğün bir camiaya nasıl 
ait olabilirsin ki? Bir kısmı da bencillik boyutu 
olabilir. Malumunuz insan her meselede bilerek 
veya bilmeyerek kendi tarafını tutar. Herkesin 
sadece kendi penceresini önemsediği bir dün-
yada ister istemez bazıları “insanlar beni anla-
mıyor” demeye başlayacaktır. İnsanların seni 
anlamadığı bir dünyaya nasıl ait olabilirsin ki? 
Aslında hepimiz bize iyi gelecek aidiyet duygu-
suna ihtiyaç duyarız. Ve insan ihtiyaç duyduğu 
her şey için çaba gösterebilecek güç ve iradeye 
sahiptir. Eğer ait hissetmek istiyorsak kendimizi 
farklı görmeyi ve bencilliği bir kenara bırakarak 
bir şeyler yapmaya başlayabiliriz.

EN SEVDİĞİM ANILMA ŞEKLİ “MUSTAFA 
HOCA’NIN” TORUNU OLDU

İnsanoğlu en çok kendisine bir şeyler öğreten, 

mother and father have towards their children. 
It shouldn’t be easily used in a sentence. In fact, it 
was that easy to build a world of our own. And it 
was just as ridiculous to wait for the conditions to 
mature in order to feel the sense of belonging. 

PEOPLE KNOWINGLY OR UNKNOWINGLY 

TAKE THEIR OWN SIDE IN EVERY MATTER

Sense of belonging is a feeling that develops as 
instinct, not settled by decision. You will enter 
the grocery store, you will say ‘a packet of ciga-
rettes’, you will be given the brand you smoke; you 
will say ‘as usual’ in the hairdresser... What is felt 
in such times is something that makes everyone 
feel good. People are good for each other. So, it is 
a matter of curiosity why people always get the 
feeling that nobody understands them and like 
they don’t belong to anywhere. Maybe part of it is 
the desire to be different. They say ‘Every human 
has a different kind of a world.’ I think a part of us 
always wants to be different. On the other hand, 
people who want to be like that answer a lot of 
questions that come to mind in a similar way, 
in similar situations, they behave in almost the 
same way. Despite this practical reality, the same 
person still thinks that he is different from others, 
which inevitably leads to decrease in the sense of 
belonging. How can you belong to a community 
where you see yourself as different from them? 
Some may also be selfish. As you know, human 
beings knowingly or unknowingly take their side 
in every matter. In a world where everyone only 
cares about their own window, some will inevi-
tably begin to say, “People don’t understand me.” 
How can you belong to a world where people 
don’t understand you? In fact, we all need a sense 
of belonging that will be good for us. And man has 
the power and the will to strive for everything he 
needs. If we want to feel the sense of belonging, 
we can begin to do something, leaving selfishness 
aside and giving up on seeing ourselves different. 

MY FAVORITE WAY OF BEING MENTIONED IS 

‘TEACHER MUSTAFA’S’ GRANDDAUGHTER 

Humankind is mostly looking for and commemo-

“Her insan bir âlemdir.”“
“Every human has a different kind of a world.”

Yaşadığınız şehri, yaptığınız işi, gitti-
ğiniz tatilleri, geçtiğiniz yerleri kısa-
cası yaşadığınız her anı sevin ve ait 
hissetmek için kendinizi zorlamayın.

Love the city you live in, the work you 
do, the holidays you go to, the places 
you visit, in short, love every moment 
you live and don’t force yourself to 
feel the sense of belonging.
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MAKALE - arTıCle
kişiliğine imzasını atan, alışkanlıklarını, davra-
nışlarını şekillendiren insanları arıyor, anıyor. 
Daha ait oluyor. Onlarla anılmayı seviyor. Bir 
öğretmen, bir yönetici, bir aile büyüğü… Mesela 
iş yerinde bir ekibin parçası olmayı başarabi-
lirse ekiple birlikte anılmaktan gurur duyuyor. 
Ahmet Bey’in ekibi, Fatma Hanım ve ekibi, 
Tahir Baba’nın ekibi gibi. Bu topluluk isimleri-
nin altından kendiliğinden gelişen gizli bir özel 
isimler listesi var. Özellikle bizler prosedür-
de olduğu şekliyle bir İK ekibi olmaktan çok, 
Tahir Baba’nın ekibine daha çok ait hissettik 
kendimizi. Hiçbir zaman sizi stres altına alma-
yan, aksine hata da yapsanız destek olacağını 
bildiğiniz bir el sizi ekibe dahil eder ve ait kılar. 
Anılmayı sevdiğimiz onlarca kimlik arasında 
benim en çok sevdiğim anılma şekli “Mustafa 
Hoca’ nın Torunu” oldu. Ve yazımın en başın-
dan sonuna kadar kelime anlamını yeni öğren-
miş gibi bahsettiğim aidiyetin kelime anlamını 
değil ama gerçek anlamını ondan öğrendim. Bir 
sabah çok sevdiğim memleketimde uyanıp bah-
çeye indim. Mustafa Hoca’nın yetiştirdiği envai 
çeşit ağaç arasında o güne kadar hiç dikkatimi 
çekmemiş olanlardan birinin üzerinde, limon 
desem değil, ne olduğunu bilemediğim bir tür 
yetişmişti. Halama seslendim: “Hala bunlar ne 
Allah aşkına?” Gelen cevaba şaşırdığımı itiraf 
etmeliyim. Bergamot! Bergamotun ağaçta ye-
tiştiğini, kurutup çayına koyup öyle çay içtiğini 
o gün öğrendim. 26 yaşındaydım ve o hayatta 
değildi.  Ama bana yeni bir şey daha öğretmeyi 
başarabilmişti. Aslında benim hep memlekete 
dönmekte aradığım aidiyet, bergamot kokulu 
bir bardak tavşankanı çaydaymış. Çayı yudum-
larken sana okumayı öğreteni anarak okudu-
ğun kitaptaymış. Çayı yudumlarken sana onun 
izinde olmayı aşılayanı yanında arayarak, dalıp 
gittiğin Mustafa Kemal’in çakmak gözlerin-
deymiş. Bunu anladıktan sonra her şeye böyle 
bakmaya başladım ve hiçbir somutluğa aidiyet 
ekleyemedim. Yaşadığınız şehri, yaptığınız işi, 
gittiğiniz tatilleri, geçtiğiniz yerleri kısacası 
yaşadığınız her anı sevin ve ait hissetmek için 
kendinizi zorlamayın. Çünkü zaten yaşadığınız 
her ana aitsiniz sadece bazıları bizimle sonsu-
za kadar kalırken bazıları geçip gidiyor. Kalan-
lar gerçek aidiyetlerimiz. Bazen bir ana, bazen 
birine, bazen bir kokuya…

Kendine bile ait değilsin aslında, farkında değil-
sen sahip olduklarının. Sonsuza dek özgür bir ai-
diyet ve tevekkül dolu bir sahiplik dileklerimle…

rating people who teach him something, change 
his personality, shape his habits and behaviors. 
They belong to them. They like to be mentioned 
with them. A teacher, a manager, a family elder… 
For example, if he can manage to be a part of a 
team at work, he is proud to be associated with 
the team. Like Mr. Ahmet’s team, Miss Fatma 
and her team, Father Tahir’s team. Under these 
community names there is a list of hidden private 
names that grow spontaneously. In particular, we 
felt more of a member of Father Tahir’s team than 
of being an HR team in the procedure. He never 
puts you under stress, on the contrary, even if you 
make a mistake, you know he will support you and 
make you belong to the team.  Among the dozens 
of identities that we love to be remembered, my 
favorite way of being mentioned was ‘Teacher 
Mustafa’s Granddaughter’. And I kept using the 
phrase sense of belonging from the beginning to 
the end like I had just learnt the meaning of it but 
I learned not only the word meaning but the true 
meaning of it from him. One morning I woke up 
in my beloved hometown and went down to the 
garden. On one of the trees that Teacher Mus-
tafa Hoca planted and I didn’t pay attention that 
much, there was something similar to lemon. I 
asked my aunt what they were. I must admit I was 
surprised at the answer. Bergamot! That day, I 
learned that bergamot was grown on a tree, that 
it was later dried it and put it in the tea. I was 26 
years old and he wasn’t alive. However, he man-
aged to teach me something new. What I always 
looked for in returning to the hometown for the 
sense of belonging was a glass of bergamot scent-
ed tea. It was in the book I read by remembering 
who taught me to read and by sipping my tea. It 
was looking at the eyes of Mustafa Kemal, who he 
told you to follow, while sipping the tea. After un-
derstanding this, I started to look at things in the 
same way and nothing concrete had the sense of 
belonging. Love the city you live in, the work you 
do, the holidays you go to, the places you visit, in 
short, love every moment you live and don’t force 
yourself to feel the sense of belonging. Because 
you belong to every moment you are in. Some of 
them stay with us forever while others pass by. 
The ones that stay with us are what we belong 
to. Sometimes a mother, sometimes a random 
person, sometimes a smell… 

You don’t even belong to yourself if you aren’t 
aware of what you have. May you forever have the 
sense of belonging full with faith…

Aslında hepimiz bize iyi gelecek aidiyet 
duygusuna ihtiyaç duyarız. Ve insan ihtiyaç 
duyduğu her şey için çaba gösterebilecek 
güç ve iradeye sahiptir. Eğer ait hissetmek 
istiyorsak kendimizi farklı görmeyi ve 
bencilliği bir kenara bırakarak bir şeyler 
yapmaya başlayabiliriz.

In fact, we all need a sense of belonging that 
will be good for us. And man has the power 
and the will to strive for everything he needs. 
If we want to feel the sense of belonging, we 
can begin to do something, leaving selfishness 
aside and giving up on seeing ourselves 
different. 
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Balaban Kebabı’nı daha önce size anlatmıştık. 
Bu sefer ütülü kebaptan söz edeceğiz.  Asıl ismi 
“Ütülü Balaban Kebap” olan, Fahrettin Usta’nın 
annesinden kalma, eski filmlerde gördüğümüz o 
kömürlü nostaljik ütüleri kullanarak hazırlamış 
olduğu Eskişehir’in meşhur Balaban Kebabı…

“Yemek aşkından daha samimi başka bir aşk dü-
şünemiyorum” demiş ünlü bir oyun yazarı. Daha 
samimi bir aşkın olup olmadığını düşünürler tar-
tışadursun, yemek aşkının en samimi duyguları 
ortaya çıkardığı su götürmez bir gerçektir. Eskişe-
hir’in Ziyapaşa Caddesi’ndeki Fahrettin Usta’nın 
51 yıllık lezzet serüveninde, o meşhur balaban 
kebabının altında da bu dokunuşun etkilerini his-
setmemek mümkün değil adeta. 

1975 YILINDA AÇILDI

Hikaye aslında Fahrettin Usta’nın 1968 yılında 
amcasının yanında ızgaracı olarak çalışmasıyla 
başlıyor, sonrasında 1975 yılında da kendi yerini 
açması ile devam ediyor. O yıllardan bugüne hala 
aynı yerinde devam ettirdiği işletmesinde, ütüle-
me yöntemi ile yumuşacık köfte ve bonfilelerin 
lezzetini hiç değiştirmeden günümüze kadar taşı-
mış. Bu yolcukta yoldaşlarını da asla değiştirmemiş 
Fahrettin Usta, işletmesini açtığı ilk günden beri 
aynı kasapla çalışması bunun bir göstergesi. 

We have told you about Balaban Kebab before. 
This time we will talk about iron kebab. It is 
Eskişehir’s famous balaban kebab, whose real 
name is ‘Iron Balaban Kebap’, which is prepared 
by Chef Fahrettin using the charcoal nostalgic 
irons we saw in the old movies… 

‘There is no sincerer love than the love of food.’ 
says a famous playwright. They should con-
tinue thinking whether there is a sincerer love 
or not, but it is an undeniable fact that love for 
food reveals the most sincere feelings. It is not 
possible not to feel the effects of this touch on 
the famous balaban kebab in the 51-year flavor 
adventure of Chef Fahrettin on Ziyapaşa Street 
in Eskişehir.

WAS FOUNDED IN 1975

The story begins in 1968 when Chief Fahrettin 
worked with his uncle on the grill, and then in 
1975, he opened his own place. Since then, the 
company has continued in the same place, with 
the method of ironing soft meatballs and steaks 
until today, without changing the flavor. Chef 
Fahrettin, who has never changed with whom 
he has started this journey, has been working 
with the same butcher since the first day he 
opened his business. 

yaşayan eFsane  
FaHreTTİn UsTa’Dan:  
ÜTÜlÜ keBaP 
fROM THE LIvING LEGENd CHEf fAHRETTIN: IRON KEBAB

Tahir Öngören**
**Park Cam İnsan Kaynakları Müdürü
Park Cam Human Resources Manager

“Yemek aşkından daha samimi 
başka bir aşk düşünemiyorum.”

“There is no sincerer love than 
the love of food.”

Sevcan Demircan*
*Satış ve Pazarlama Sorumlusu
sales and Marketing Responsible
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Here is the recipe of Iron Balaban Kebab: the 
chopped pita bread is soaked with meat broth, 
yoghurt and tomato paste sauce are poured on 
top, grilled meatballs and tenderloin are added, 
and it is served with plenty of butter. 

İşte Ütülü Balaban Kebabı’nın Tarifi: Ufak ufak 
doğranmış pideler et suyu ile ıslatılır, üzerine 
yoğurt ve salçalı sos dökülür, ızgarada ütülenen 
köfte ve bonfileler ile taçlandırılır, altın vuruş 
olarak da bol tereyağı ile lezzet severlere sunulur.

Fahrettin Usta

Serpil Öngören, Fahrettin Usta, 
Sevcan Demircan

Meşhur balaban kebabın hazırlanışına gelirsek; 
ufak ufak doğranmış pideler et suyu ile ıslatılır, 
üzerine yoğurt ve salçalı sos dökülür, ızgarada 
ütülenen köfte ve bonfileler ile taçlandırılır, altın 
vuruş olarak da bol tereyağı ile lezzet severle-
re sunum edilir. Üzerini maydanozla süsleyerek 
işine sanatı da kattığını bizlere göstermiş olur 
Fahrettin Usta. 

Ayrıca tam bir aile işletmesi olan bu butik işlet-
mede Fahrettin Usta’ya oğlu ve yeğeni de eşlik 
ederek özenli lezzetlerin hazırlanmasının tam 
bir ekip işi olduğunu bizlere gösteriyorlar. En az 
5 gün önceden dinlendirilmiş, kendilerine özgü 
sosları ile marine ettikleri balaban kebabı kebap 
yapan enfes etin lezzetini tattığınızda buraya 
mutlaka tekrar gelmek isteyeceksiniz. Sadece 
lezzeti yakalayacağınız saatlere dikkat etmeniz-
de fayda var zira 18:00’den sonra diğer güne itina 
ile hazırlanmak için kendilerine müsaade veriyor-
lar. Sizler de bizim gibi, anları güzel tatlarla bir-
leştirdiğinizde yaşamın daha da kıymetlendiğine 
inanıyorsanız, yolunuzu yaşayan efsane esnaf 
olan Fahrettin Usta’ya çevirin, bizden söylemesi. 

As for the preparation of the famous bala-
ban kebab; the chopped pita bread is soaked 
with meat broth, yoghurt and tomato paste 
sauce are poured on top, grilled meatballs 
and tenderloin are added, and it is served 
with plenty of butter. Chef Fahrettin shows 
us that he adds art to his work by decorating 
with parsley. 

Chef Fahrettin is also accompanied by his 
son and niece in this boutique family busi-
ness and they show us that it is a team work 
to prepare elaborate delicacies. When you 
taste the delicious balaban kebab which is 
cooked with meat that is rested at least 5 
days in advance and marinated with their 
unique sauces, you will definitely want to 
come here again. It is best to pay attention 
to the hours you will visit, because after 6.00 
pm, they excuse themselves to prepare care-
fully for the next day. If you, like us, believe 
that life is even more valuable when you 
combine moments with delicious meals, defi-
nitely visit the living legend Chef Fahrettin. 
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yerelDen DÜnyaya  
Bİr Başarı ÖykÜsÜ:  
elıTe naTUrel
A SUCCESS STORY fROM LOCAL TO WORLd: ELITE NATUREL
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We talked with Çağrı Eşmekaya about the prin-
ciples that distinguish Elite Naturel from other 
brands in the sector and also the social respon-
sibility projects and the production processes 
that they carried out in the living spaces of the 
farmers they employ. 

Could you tell us about yourself ?

I was born in Ankara in 1975. After completing 
my primary, secondary and high school edu-
cation at TED Ankara College, I earned bach-
elor’s degree at Bilkent University and master’s 
degree at Gazi University. Since 1998, I have 
been the general manager of Elite Naturel, of 
which I am a founding partner.

How was the Elite Naturel brand born?  
Can you tell your story to include the  
processes you’ve been in so far?

Elite Naturel is a company which commenced 
operations in 1998 with the aim of producing 
beneficial products to human health. As a result 
of the value we give to human and environmen-
tal health, we are delivering 100% organic fruit 
and vegetable juices and also healthy snacks to 

Çağrı Eşmekaya ile birlikte, Elite Naturel’i sek-
tördeki diğer markalardan ayıran prensipleri, 
istihdam sağladıkları çiftçilerin yaşam alanla-
rında gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk pro-
jelerini ve üretim süreçlerini konuştuk.

Sizi tanıyabilir miyiz? 

1975 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise 
öğrenimimi TED Ankara Koleji’nde bitirdikten 
sonra, Bilkent Üniversitesi’nde lisans öğreni-
mimi, Gazi Üniversitesi’nde ise yüksek lisans 
öğrenimimi tamamladım. 1998 yılından beri de 
kurucu ortaklarından olduğum Elite Naturel fir-
masının genel müdürlüğünü yapmaktayım.

Elite Naturel markası nasıl doğdu?  
Hikâyenizi, bugüne dek içinde  
bulunduğunuz süreçleri de kapsayacak şekil-
de anlatabilir misiniz?

Elite Naturel 1998 yılında, insan sağlığına fayda-
lı ürünler üretme amacıyla faaliyete geçmiş bir 
firma. İnsan ve çevre sağlığına verdiğimiz değer 
neticesinde %100 organik meyve ve sebze su-
larını, bunun yanında da sağlıklı atıştırmalıkları 
küresel pazardaki tüketicilere ulaştırıyoruz. 

Çağrı Eşmekaya, %100 organik meyve suları üreten Elite Naturel’in 
kurucu ortağı ve genel müdürü. Başarılı akademik kariyerinin ardından 
%100 organik içecek üretme fikriyle yola çıkarak, yurt dışında yaptığı 
araştırmaların ardından yılların gazoz üreticisi olan babası Ahmet 
Yaşar Eşmekaya ile birlikte Elite Naturel’i kurdu ve dünyanın her 
yerinde bilinirliği olan bir marka yarattı. 

Çağrı Eşmekaya, is co-founder and managing director of Elite Naturel, 
which produces 100% organic juices. Starting with the idea of producing 
100% organic beverages after a successful academic career and after his 
researches abroad, he founded Elite Naturel with his father Ahmet Yaşar 
Eşmekaya, who was a soft drink producer for years and he created a 
recognized brand all over the world.

Fiziki olarak küçük ama 
yüreği büyük bir firma 

olarak yola çıktık, bugün 
organik üretim yapan 

8000’i aşkın çiftçimizle 
büyük bir aileyiz.

we set out as a physically 
small but big-hearted 

company, and today we 
are a big family with over 
8,000 farmers who make 

organic production.

“
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Fiziki olarak küçük ama yüreği büyük bir firma 
olarak yola çıktık, bugün organik üretim yapan 
sekiz bini aşkın çiftçimizle büyük bir aileyiz.

%100 organik meyveler kullanarak içecek 
üretiyorsunuz. Meyveleri nasıl ve  
nerelerden temin ediyorsunuz?   
Üretim sürecinden tüketiciye ulaşana kadar 
ürünleriniz aracılığıyla sektöre getirdiğiniz 
yenilikler nelerdir?

Sertifikalı çiftçilerimizin çiftliklerinden gelen 
ürünler, uluslararası kalite belgeli tesislerimiz-
de işlenip, paketleniyor. Tarladan ürünün son 
haline kadar kendi bünyemizde çözümler üre-
terek, sürdürebilir ve izlenebilir bir iş modeli 
ortaya koyuyoruz.

ÜRÜNLERİMİZİN %97’SİNİ İHRAÇ  
EDİYORUZ

Üretim kapasiteniz ve ihracatınız ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz?

Ürünlerimizin %97’sini ihraç ediyoruz. Bunun 
yanı sıra Türkiye’nin tüm seçkin noktalarında da 
ürünlerimize ulaşılabiliyor.

Konsantre meyve suyu ile sizin ürettiğiniz 
meyve suları arasındaki fark nedir?

Soğuk sıkım tekniği ile üretilmiş olan meyve su-
larımız direkt meyveden sıkılır. Yani meyvenin 
%100 kendi suyunu bulundurur. Konsantreden 
de %100 meyve suyu yapabilirsiniz ancak bu 
ürünler genel olarak %80 su ve %20 meyve kon-
santresinin birleşiminden oluşmaktadır.

Ürünlerinizde cam ambalaj kullanıyorsunuz. 
Neden cam ambalaj? Tercihinizi belirleyen 
unsurlar neler?

Tüm ürünlerimiz için çevre dostu olan cam am-
balajı tercih ediyoruz çünkü çevreye ve insan 
sağlığına verdiğimiz önem bizim bu işe başlama 
mottomuz.

consumers in the global market. We set out as a 
physically small but big-hearted company, and 
today we are a big family with over 8,000 farm-
ers who make organic production.

You produce beverages using 100% organic 
fruits. How and from where do you get the 
fruits? What are the innovations you bring 
into the sector through your products from 
the production process until it reaches the 
consumer?

Products from the farms of our certified farm-
ers are processed and packaged in our inter-
national quality certified facilities. From the 
field to the final product, we generate solutions 
within our own structure and put forward a 
sustainable and traceable business model.

WE ExPORT 97% OF OUR PRODUCTS

Could you let us know about your production 
capacity and exports?

We export 97% of our products.In addition to 
that, our products are available in all distin-
guished shops in Turkey.

What is the difference between concentrated 
juice and the juices you produce?

Our fruit juices which are produced by cold 
tightening technique are directly squeezed out 
of the fruit. So they contain 100% of their own 
juice. You can also make 100% juice from con-
centrate, but these products generally consist 
of 80% water and 20% fruit concentrate.

You use glass packaging in your products. Why 
glass packaging? Which factors determine 
your preference?

We prefer glass packaging that is environmen-
tally friendly for all our products, because the 
importance we attach to the environment and 
human health is our starting motto.
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Organik bahçelerimizdeki her 
bir ağaç, oradaki okullarda 

okuyan bir çocuğumuza 
ait, o ağaca nasıl yaklaşmak 
lazım, nasıl bakmak lazım, 
en önemlisi doğaya nasıl 

sevgi katmak lazım, bunları 
öğretmeye çalışıyoruz.

Every tree in our organic 
gardens, belongs to a child 
who attends school there. 

How to approach that tree, 
how to take care of it, most 

importantly, how to add love to 
nature, we try to teach them.

Ürünlerimizin %97’sini ihraç ediyoruz.“
we export 97% of our products.

“
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PARK CAM’DAN - From Park Cam

Yakın bir zamanda, Aksaray’da bir eğitim 
kurumunun temellerini attınız. Başka sosyal 
sorumluluk projeleriniz var mı? 

Biz insana ve çevreye yatırım yapıyoruz, ailemi-
zin birer bireyi olarak gördüğümüz çiftçilerimi-
zin kendi yaşam bölgelerinde daha iyi şartlarda 
yaşamalarını sağlayabilmek için yürüttüğümüz 
projelerimiz var. Bunların en sonuncusu Ak-
saray’da geçen haftalarda temelini attığımız 
Anadolu Lisesi projesi. Bu projeyi spor salonu 
projesi ve sağlık ocağı projeleri takip edecek. 
Burada çıkış noktamız, çiftçilerimizin nesiller 
boyu topraklarında kalmasını sağlamak, belirli 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için büyük şehir-
lere göç etmelerini engellemek. Çünkü biz, bu 
ülkenin geleceğinin katma değerli tarımdan ve 
üretimden geçtiğini düşünüyoruz.

PARK CAM BİZİM İŞ ORTAĞIMIZ

Çevre dostu bir duruşa sahip bir kuruluş 
olarak son zamanlarda gündeme gelen iklim 
değişikliği, sıfır atık, geri dönüşüm gibi konu-
larda yürüttüğünüz çalışmalar  
var mı/olacak mı?

Proje çalışması yaptığımız bölgelerde özellikle 
ilkokullarda yaptığımız çalışmalar var. Burada 
kurulmuş olan organik bahçelerimizdeki her bir 
ağaç, oradaki okullarda okuyan bir çocuğumuza 
ait, o ağaca nasıl yaklaşmak lazım, nasıl bakmak 
lazım, en önemlisi doğaya nasıl sevgi katmak 
lazım, bunları öğretmeye çalışıyoruz. Buradaki 
amacımız doğa sevgisini aşılamak, bir ağaca iyi 
bakıldığı zaman sonuçlarının ne olduğunu gös-
termek ve bir sorumluluk bilinci oluşturmak. Ne 
de olsa ağaç yaşken eğilir.

Park Cam’la yollarınız nasıl kesişti?  
Nasıl bir işbirliğiniz var? 

Park Cam, ülkemizin istisnai tesislerinden biri. 
Plastik kullanımının bu kadar yoğunlaştığı bir 
dönemde, sektöre can suyu veren bir kuruluş, 
bu bağlamda bir tedarikçiden öte iş ortağımız 
demek doğru olur olur; çünkü benzer amaçlarla 
yola çıkmış iki firmayız. 

Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz başka bir 
şey var mı?

Ben teşekkür ederim. Park Cam ailesine sevgiler. Çağrı Eşmekaya, CEO

Recently, you laid the foundations of an educa-
tional institution in Aksaray. Do you have any 
other social responsibility projects?

We invest in people and the environment. We 
have projects that we carry out to ensure that our 
farmers which we consider as part of our family, 
live in better conditions in their own living spaces. 
The last one of them is the Anatolian High School 
project in Aksaray, which we have laid a founda-
tion for in recent weeks. This project will be fol-
lowed by a gymnasium project and health center 
projects. The driving force behind these projects 
is to ensure that our farmers remain on their 
own land for generations and prevent them from 
migrating to major cities to meet their specific 
needs. Because we believe that the future of this 
country is through value-added agriculture and 
production.

PARK CAM IS OUR BUSINESS PARTNER

As a company with an environmentally friendly 
stance, are you working/going to be on topics 
such as climate change, zero waste, recycling, 
which have come up recently? 

In the regions where we work on projects, espe-
cially in primary schools, we have some studies. 
Every tree in our organic gardens, created here, 
belongs to a child who attends school there. How 
to approach that tree, how to take care of it, most 
importantly, how to add love to nature, we try to 
teach them. Our goal in doing this is, to instill love 
of nature, to show what the consequences are 
when a tree is taken good care of, and to create a 
sense of responsibility. After all, “A tree must be 
bent while it is young”.

How did you cross paths with Park Cam? What 
kind of cooperation do you have?

Park Cam is one of the distinguished facilities in 
our country. In an era when the use of plastic is so 
intense, a company that animate the sector. In this 
context, it is better to say that Park Cam is more 
than a supplier, rather our business partner, be-
cause we are companies that have set out to real-
ize similar aims.

Thank you. Is there anythink else, you want add?

Thank you too with love to Park Cam family.
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Emine Bülbül Çanaklı*
*Park Cam İşyeri Hekimi
*Park Cam Occupational Physician

İkİnCİ Beyİn  
Var mıDır?
dO WE HAvE A SECONd BRAIN? 

Bağırsakları, diğer organlardan ayıran en çarpıcı özellik, beyinle sü-
rekli iletişim halinde olmasıdır. Bağırsaklar, sahip olduğu milyonlarca 
sinir hücresi, özerk sinir sitemi ve ev sahipliği yaptığı bakteri dünyası 
ile karmaşık, gizemi çözülmemiş bir yapıdır.  ABD’li bilim insanı Prof. 
Dr. Michael Gershon’un 1998 yılında “The Second Brain” (İkinci Beyin) 
isimli kitabını yayımlanmasıyla, bağırsaklara kazandırdığı bu yeni 
unvan hem bilim çevrelerinin hem de toplumların çok ilgisini çekmiş-
tir. Özellikle klasik bilimsel perspektif anlayışından, alternatif bilim ve 
metotlara yönelen pek çok insan için “ikinci beyin” konusu, önemi gün 
geçtikçe artan bir konudur. 

The most striking feature that distinguishes the intestines from other 
organs is its constant communication with the brain. The intestines are 
a complex, unsolved mystery with millions of nerve cells, autonomous 
nervous systems and a bacterial world that they host. When the Ameri-
can scientist Prof. Dr .Michael Gershon published his book ‘The Second 
Brain’ in 1998, this new title of the intestines attracted the attention of 
both the scientific community and society. Especially for many people 
who have turned to alternative science and methods from a classical sci-
entific perspective, the ‘second brain’ is an increasingly important issue. 
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Vücudun en uzun ve karmaşık organı ba-
ğırsaklar, ince ve kalın olmak üzere iki kı-
sımdan oluşur. İnce bağırsağın ana görevi 
mideden gelen besinlerin sindirimi ve 
emilimidir. Kalın bağırsak ise sindirim sis-
teminin son bölümüdür. Sindirimi tamam-
lanmış bağırsak içeriğini su, mineral ve 
vitaminlerden ayırarak dışkıya dönüştür-
me görevini yerine getiren organdır. Kalın 
bağırsak görevinin büyük kısmını, yüzeyi-
ni tamamen kaplamış bakteriler aracılığı 
ile gerçekleştirir. Evet, yanlış duymadınız: 
“BAKTERİLER”. Bakteri dendiğinde, ak-
lımıza vücudumuza girip bizi hasta eden, 
birbirimize de bulaştırdığımız mikroplar 
gelir. Oysa bakterilerin tümü zararlı değil-
dir. Hatta bazıları yaşamamız için olmazsa 
olmaz canlılardır. Vücudumuzda en yoğun 
bağırsaklarımızda olmak üzere, deri, 
üreme organları ve solunum sisteminde 
yerleşmiş yararlı bakteriler bulunur ve 
bu bakteriler o bölgenin “mikrobiyotası” 
veya “florası” olarak isimlendirilir. İnce 
bağırsağın son kısmında ve kalın bağırsa-
ğın tümünde yerleşmiş olan ve birbiriyle 
yakın işbirliği içinde çalışan bu dost bakte-
rilere probiyotik denir. Bunlar bağırsağın 
mikrobiyotasını oluşturur. Yunanca bir 
terim olan probiyotik “yaşam için” anla-
mına gelmektedir. Burada insan ve bak-
teriler arasında karşılıklı bir kazanım söz 
konusudur. Bağırsaklarımızda en az 500 

The longest and most complex organ of the 
body consists of two parts, intestines, small 
and large. The main task of the small intes-
tine is the digestion and absorption of nu-
trients from the stomach. The large intes-
tine is the last part of the digestive system. 
It is the organ that performs the task of 
converting the contents of the digested 
intestine into feces by separating them 
from water, minerals and vitamins. Large 
intestine performs most of its function by 
bacteria that completely covers its surface. 
Yes, you didn’t hear it wrong “BACTERIA”. 
When we talk about bacteria, we think of 
microbes that enter our bodies, make us 
sick and infect each other. However, not 
all bacteria are harmful. Some of them are 
essential for living. In our body, most of the 
beneficial bacteria is placed on our intes-
tines, the skin, reproductive organs and the 
respiratory system, and these bacteria are 
called “microbiota” or “flora”. These friendly 
bacteria, located in the last part of the small 
intestine and in the entire large intestine 
and working closely together, are called 
probiotics. These form the microbiota of 
the intestine. The Greek term probiotic 
means ‘necessary for life’. There is a mutual 
gain between humans and bacteria. There 
are at least 500 different species of trillions 
of probiotic bacteria in our intestines and 
their weight is thought to be 1.5-2 kg. It 

When we talk about bacteria, we think of mi-
crobes that enter our bodies, make us sick and 
infect each other. However, not all bacteria are 
harmful. Some of them are essential for living.

Bakteri dendiğinde, aklımıza vücudu-
muza girip bizi hasta eden, birbirimize de 
bulaştırdığımız mikroplar gelir. Oysa bak-
terilerin tümü zararlı değildir. Hatta bazıları 
yaşamamız için olmazsa olmaz canlılardır.

“

“
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farklı türde, trilyonlarca  probiyotik bak-
teri vardır ve bunların ağırlığının 1.5-2 kg 
olduğu düşünülmektedir. Vücudumuzu bu 
kadar mikroorganizmayla paylaştığımızı 
bilmek tuhaf hissettirebilir ancak yokluk-
larında yaşamın mümkün olmayacağını 
da fark etmek gerekir.  Bu dost bakteriler 
enerji depolar, vitamin sentezler, tehlike-
li maddelerin  bertaraf edilmesini sağlar, 
hastalık yapıcı mikroorganizmalarla sava-
şır, alerjenleri susturur, bağışıklık sistemi 
hücrelerinin çalışmasına katkı sağlar, bazı 
maddeler ve hormonlar  üretir. Probiyotik 
güç, sağlık için vazgeçilmez bir öneme sa-
hiptir. Mikrobiyotamız zayıf düşünce başı-
mıza gelmeyen kalmaz, kısa haliyle liste şu 
şekildedir:

• Bağışıklık hastalıkları (Lupus, haşima-
to, vitiligo, sedef)

• Bağırsak hastalıkları, ishal, kabızlık, 
reflü, gaz problemi

• İdrar yolu ve genital bölge iltihapları, 
mantarları

• Alerjik hastalıklar  (Astım, egzema, 
besin alerjileri, saman nezlesi)

• Psikiyatrik hastalıklar (Depresyon, 
panik bozukluk, otizm, dikkat dağı-
nıklığı, öğrenme güçlüğü)

• Nörolojik hastalıklar (Parkinson, 
alzheimer)

• Obezite (şişmanlık)

• Kanser  (Kolon, meme, prostat, yu-
murtalık kanserleri) 

• Şeker hastalığı (İnsülin direnci dahil) 

• Bellek bozuklukları 

• Diş çürükleri, kötü ağız kokusu, diş 
eti hastalıkları

• Vitamin yetersizlikleri

may feel strange to know that we share our 
body with so many microorganisms, but it 
is necessary to realize that life will not be 
possible in their absence. These friendly 
bacteria store energy, synthesize vitamins, 
eliminate dangerous substances, fight 
disease-causing microorganisms, silence 
allergens, contribute to the functioning of 
immune system cells, produce certain sub-
stances and hormones. Probiotic power is 
indispensable for health. When our micro-
biota is weak, we may suffer from many dis-
eases, the list is as follows: 

• Immune diseases (lupus, hashimoto, 
vitiligo, psora)

• Bowel diseases, diarrhea, constipa-
tion, reflux, gas problem

• Urinary tract and genital inflamma-
tions, fungi

• Allergic diseases (asthma, eczema, 
food allergies, hay fever)

• Psychiatric diseases (Depression, 
panic disorder, autism, distraction, 
learning disability)

• Neurological diseases (Parkinson 
disease, Alzheimer)

• Obesity

• Cancer (Colon, breast, prostate, ovar-
ian cancers)

• Diabetes (including insulin resistance)

• Memory disorders

• Tooth decay, bad breath, gum disease

• Vitamin deficiencies

Our intestinal flora is unique, like our fin-
gerprints, and begins to form during birth. 
The combination of species and number 
of bacteria is different in each human 
being. When a baby is in the womb, his/

Bağırsak floramız tıpkı parmak izimiz gibi eşsizdir.“
Our intestinal flora is unique, like our fingerprints.

Dost bakteriler enerji 
depolar, vitamin sentezler, 

tehlikeli maddelerin  
bertaraf edilmesini sağlar.

Friendly bacteria store energy, 
synthesize vitamins, eliminate 

dangerous substances.

“
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Bağırsak floramız tıpkı parmak izimiz 
gibi eşsizdir ve doğum sırasında oluşma-
ya başlar. Her insanda bakterilerin tür 
ve sayı kombinasyonu farklıdır. Anne 
karnındayken bebeğin bağırsakları steril 
yani mikropsuzdur. Bebek ana rahminden 
çıkarken, doğum kanalındaki mikropları 
yutarak dünyaya gelir, o mikroplar bebe-
ğin sindirim sisteminde yuvalanıp çoğalır. 
Buna ek olarak, emzirme sürecinde de 
anneden bebeğe “probiyotik” geçişi sürer, 
bağışıklık sisteminin temelini de işte bu 
iki mikrop grubu atar. Bu oluşum yaşamın 
yaklaşık ilk üç yılı devam eder yani bebek 
üç yaşına geldiğinde bağırsak mikrobiyo-
tası oluşumunu büyük ölçüde tamamlamış 
olur ve bu yaşam boyu çok değişmeden 
kalır.  Normal yolla değil sezaryenle doğan 
ve üstüne anne sütü ile değil de biberon-
la beslenen bebeklerde bağışıklık sistemi 
işte bu sebeple zayıf düşebilir. Bu bebek-
lerde alerjik hastalıklara (astım, egzama 
vb.) üst solunum yolu iltihaplarına (otit, si-
nüzit, tonsillit), ishallere daha sık rastlanır. 
Büyüdüklerinde ise daha yüksek oranda 

her intestines are sterile. As the baby 
leaves the womb, he/she comes to the 
world by swallowing the germs in the 
birth canal, and these microbes nest and 
multiply in the baby’s digestive system. 
Also, the probiotic transition from the 
mother to the baby continues during the 
breastfeeding process, and these two 
groups of germs lay the foundation of the 
immune system. This formation lasts for 
about the first three years of life, when 
the baby reaches three years of age, the 
intestinal microbiota is largely completed 
and remains unchanged for life. This is 
the reason why the immune system may 
be weakened in babies born by caesarean 
section, not in the normal way, and fed on 
a bottle but not on breast milk. Allergic 
diseases (asthma, eczema, etc.), upper 
respiratory tract infections (otitis, si-
nusitis, tonsillitis) and diarrhea are more 
common in these babies. When they grow 
up, they experience higher rates of obe-
sity, diabetes, depression, autoimmune 
disease, and immunodeficiency. In short, 

MAKALE - arTıCle
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obezite, diyabet, depresyon, otoimmün 
hastalık, bağışıklık yetmezliği gibi sorun-
lar yaşarlar. Kısacası “normal yolla doğum” 
ve “emzirme” meselesi çok ama çok önem-
lidir. Tabii sonrasında, yaşam tarzı, beslen-
me şekli, karşılaşılan hastalıklar, alınan te-
daviler de vücudumuzdaki bu esrarengiz 
küçük dünya için belirleyici niteliktedir. 

Antibiyotik seferberliği neden önemli?

Antibiyotik iki ucu keskin bir bıçak gibidir.
Çünkü hiçbir antibiyotik sadece zararlı 
bakterileri öldürmez,  faydalı bakterileri 
(probiyotik) de yok eder. 

Mikrobik çeşitlilik azalıp mikrobiyotamız 
fakirleştikçe hastalıklar sıklaşır. “Disbi-
yozis” denilen ve bağırsaktaki biyolojik 
dengenin bozulması, probiyotik çeşitli-
lik ve gücün azalması anlamına gelen bu 
sağlık sorununun en önemli nedeni gerek-
siz ve kontrolsüz antibiyotik kullanımıdır. 
Gribin, nezlenin antibiyotik ile tedavi edi-
leceğini düşünenler hayli fazladır. Ancak 
bu sorun yalnızca tedavi amacıyla alınan 
antibiyotiklerle sınırlı değildir. Etini tüket-
tiğimiz hayvanlara verilen antibiyotiklerin 

the issue of ‘normal delivery’ and ‘breast-
feeding’ is very, very important. After 
that, lifestyle, diet, diseases encountered 
and treatments are decisive for this mys-
terious little world in our body. 

Why is it important to use antibiotics 
smartly?

Antibiotics are like double-edged knives. 
Because no antibiotics can only kill harm-
ful bacteria, they also destroy beneficial 
bacteria (probiotics). As microbial diversi-
ty decreases and our microbiota becomes 
poorer, diseases become more frequent. 
The most important cause of the health 
problem called “dysbiosis’ which means 
disruption of biological balance in the in-
testine, probiotic diversity and decrease 
in strength is the use of unnecessary and 
uncontrolled antibiotics. There are a lot 
of people who think flu could be treated 
by antibiotics. However, this problem is 
not limited to antibiotics taken for thera-
peutic purposes. The antibiotics given to 
animals that we consume also have the 
same effect on our intestinal flora.  
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vücudumuza girmesi de bağırsak floramız 
üzerinde aynı etkiyi yaratmaktadır.

Her gün yiyeceklerle milyarlarca canlı 
bakteri alırız. Bunların büyük kısmı ne 
zararlı, ne yararlıdır. Bir kısmı zararlıdır 
ancak sayıları az olduğunda hastalık oluş-
turamazlar. Küçük bir kısmı ise probiyo-
tiklerden oluşur. Bağırsak florasını güçlü 
tutmak için probiyotik alımı artırılmalıdır. 
Turşu, yoğurt, kefir, peynir, sirke, tuzlama 
yiyecekler, boza, şalgam suyu, tarhana gibi 
fermantasyon ürünleri probiyotik içerdik-
lerinden bağırsak florası için büyük öneme 
sahiptir. Probiyotik takviyesinin en iyi 
yöntemi, doğal  probiyotik içeren besinleri 
tüketmektir ancak bazı durumlarda pro-
biyotik takviyesini ilaç formu ile yapmak  
gerekebilir. Bu, doktorla birlikte verilmesi 
gereken bir karardır. Pazarı çok hareketli 
olan probiyotik formlarını, eczanelerden 
rastgele alıp kullanmak doğru değildir.

Güçlü probiyotikler için prebiyotikler şart

Prebiyotikler ile probiyotikler  isim ben-
zerliği nedeniyle sıklıkla karıştırılır. Pre-
biyotik, probiyotik bakteriler için  besin 
ve enerji kaynağı liflere verilen isimdir. En 
başta anne sütü olmak üzere, kereviz, kuş-
konmaz, pırasa, soğan, sarmısak, lahana, 
bezelye, bakliyat, muz, elma gibi meyve ve 
sebzeler probiyotikleri güçlendiren prebi-
yotik besinlerdir. Beslenme planı, yeterli 
probiyotik ve prebiyotik desteği sağlaya-
cak şekilde düzenlenmelidir.

Görülüyor ki, bağırsaklar sadece sindirim 
ve boşaltım yapan bir tüpten ibaret değil-
dir. Öyle olsaydı, aşık olduğumuzda mi-
demizde kelebekler uçmaz, sınav öncesi 
karnımıza kramplar girmezdi.  Bağışıklık 
sistemine katkısı, psikiyatrik hastalık-
larda dahi birçok araştırmayla ortaya 
konmuş etkisi ile  bağırsaklar dikkatleri 
daha uzun süre üzerine çekmeye aday-
dır. Bazı bilim insanları duygularımızın 
da bağırsaklar tarafından yönetildiğini 
düşünmektedir. Bilim, araştırmalarla iler-
ler. Bağırsakların ‘’İkinci Beyin’’ unvanını 
gerçekten hak edip etmediğini, bilimsel 
araştırmalar ortaya koyacaktır.

Every day, we consume billions of live bac-
teria with food. Most of them are neither 
harmful nor useful. Some of them are harm-
ful, but they cannot cause disease when their 
number is low. A small part of it consists of 
probiotics. Probiotic intake should be in-
creased to keep the intestinal flora strong. 
Fermentation products such as pickles, 
yoghurt, kefir, cheese, vinegar, foods pre-
served by dry-salting, boza, turnip juice and 
tarhana soup contain probiotics, which are 
of great importance for the intestinal flora. 
The best method of probiotic supplementa-
tion is to consume foods containing natural 
probiotics, but in some cases it may be nec-
essary to supplement the probiotics with a 
medication form. This is a decision that must 
be made with the doctor. It is not right to use 
probiotics which have a very active market 
and to buy them randomly from pharmacies. 

Prebiotics are essential for strong  
probiotics

Prebiotics and probiotics are often mis-
taken because of the name similarity. The 
source of nutrients and energy for probiotic 
bacteria is called prebiotics. Mainly breast 
milk, celery, asparagus, leeks, onions, garlic, 
cabbage, peas, legumes, bananas, fruits 
and vegetables such as apples are prebiotic 
foods that strengthen probiotics. The nutri-
tion plan should be designed to provide ad-
equate probiotic and prebiotic support. 

Apparently, the intestines are not just a 
tube that digests and excretes. If it were 
like that, when we fell in love, butter-
flies would not fly in our stomachs; we 
wouldn’t have cramps in our stomach 
before the exam. The contribution to the 
immune system, even in psychiatric dis-
orders, has been demonstrated by many 
studies and the intestines are likely to 
attract attention for a longer period of 
time. Some scientists believe that our 
emotions are also controlled by the in-
testines. Science progresses through re-
search. Whether the intestines really de-
serve the title ’The Second Brain’ or not 
will be proven by scientific studies.

Görülüyor ki, bağırsaklar 
sadece sindirim ve boşaltım 

yapan bir tüpten ibaret 
değildir. Öyle olsaydı, aşık 
olduğumuzda midemizde 
kelebekler uçmaz, sınav 

öncesi karnımıza kramplar 
girmezdi.  

Apparently, the intestines are 
not just a tube that digests 
and excretes. if it were like 
that, when we fell in love, 

butterflies would not fly in 
our stomachs; we wouldn’t 

have cramps in our stomach 
before the exam. 

“



FaBrİkanın kİTaP kUrDU:  
sİnan
BOOKWORM Of THE fACTORY: SİNAN
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Park Cam futbol turnuvası fabrika çalışanları 
arasındaki iletişimi güçlendirmesi bakımın-
dan önemli bir organizasyondu. Bu turnuva 
farklı yeteneklerin keşfedilmesini de sağ-
ladı. Herkesin gözü gol atanlardayken gol 
yememek için mücadele eden savunmacılar 
pek göze batmazdı. Ancak sanki profesyonel 
futbolcu gibi mücadele ortaya koyan Sinan 
Er dikkat çeken isimlerden oldu. Dergimizin 
bu sayısında kendisiyle futbola olan aşkını 
konuştuk. Bu esnada bambaşka bir ilgisi de 
ortaya çıktı. Sinan Er’in aynı zamanda tam bir 
kitap aşığı olduğunu öğrendik. Kendisini daha 
iyi tanımak ve sizlere anlatmak için Sinan ile 
sohbet ettik. İşte Sinan’ın sorularımıza verdi-
ği cevaplar…

Sizi tanıyabilir miyiz?

33 yaşındayım. Eskişehir doğumluyum, 6 ve 
3 yaşlarında iki kız çocuk babasıyım. Mutlu 
bir evliliğim, güzel bir ailem var. Park Cam’da 
6 yıldır tesisatçı olarak çalışıyorum. Boş za-
manlarımda spor yapıyorum. Futbol oynuyo-
rum. Kitap okumayı ve ailemle, arkadaşlarım-
la vakit geçirmeyi seviyorum.

Park Cam’daki biriminiz ve sizin bu birimdeki 
göreviniz nedir?

Yardımcı tesislerde görev alıyorum. Biz ge-
nellikle atölyelerde değil sahadayız. Fabrika-

Park Cam football tournament was an impor-
tant organization in terms of strengthening the 
communication between the factory employees. 
This tournament also enabled the exploration 
of different abilities. Everybody was watching 
players scoring goals and they didn’t pay that 
much attention on defense players. However, 
Sinan Er, who played just like a professional foot-
ball player, attracted a lot of attention. In this 
issue of our magazine, we talked about his love 
for football. In the meantime, a completely dif-
ferent interest of his appeared. We learned that 
Sinan Er is also a complete book lover. We had 
a conversation with Sinan to get to know him 
better and to tell you about him. Here are Sinan’s 
answers to our questions… 

Could we get to know you a bit better?

I’m 33. I was born in Eskişehir, I am a father of 
two daughters who are 6 and 3 years old. I have 
a happy marriage, a beautiful family. I have been 
working as a plumber for 6 years at Park Cam. I 
do sports in my spare time. I play football. I love 
reading books and spending time with my family 
and friends. 

What is your unit at Park Cam and what is your 
role in this unit?

I work in the auxiliary facilities. We are usu-
ally in the field, not in the workshops. We have 

Sinan Er, 33 yaşında. Park Cam’da Yardımcı Tesisler’de görev alıyor. 
Ancak onu öne çıkaran özelliği futbola ve kitaplara olan ilgisi. Futbolda 
oldukça yetenekli olmasına rağmen profesyonel olarak oynama imkânı 
bulamamış. Tam bir kitap kurdu olan Sinan, fırsat bulduğu her an eline 
kitap alıp farklı dünyalara kapı aralıyor.

Sinan Er is 33 years old. He works at Auxiliary Facilities at Park Cam. 
However, what makes him stand out is his interest in football and books. 
Despite being quite talented in football, he didn’t have the chance to play 
professionally. Sinan, who is a complete bookworm, takes books in his 
hand whenever he can and opens doors to different worlds.
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Düşündüm, hayalini 
kurdum, rüyalarını bile 
gördüm! Şampiyonluk 
rüyaları… Olmayınca 

olmuyor işte. Ciddi bir 
teklif gelmedi bana  

şimdiye kadar.

I thought about it, I even 
had dreams about it! being 
the champion... However, 

it didn’t come true.  
i haven’t received a serious 

offer so far. 

“
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nın güvenliğinden sevkiyat bölümüne kadar 
olan alanda depolarımız, kuyularımız var. On-
lardan sorumluyuz. Doğalgaz, hava, tesisat 
ve suyla ilgili arızaları gideriyoruz, bu alanla-
rın kontrolünü sağlıyoruz. Gündüz ekibimiz 
arızaları giderirken, vardiyalı ekibimiz cihaz 
kontrollerini yapıyor.

ŞAMPİYON OLDUK

Çok iyi bir futbolcu olduğunuzu öğrendik.  
Ne zamandır futbol oynuyorsunuz?

Çocukluğumdan beri oynuyorum. Futbol bir 
aşktır. Bir top gördüğüm an işi gücü bırakıp 
onun peşinde koşardım. Büyürken de böyley-
di bu. Mahalle maçlarıyla başladık, halı saha 
maçlarıyla devam ettik. Fabrikanın takımıy-
la final yaptık. 5 turnuvaya katıldık, şimdi-
ye kadar 30-40 gol atmışızdır, yediğimiz gol 
sayısı da 3-4 kadar. Burada, fabrika içindeki 
birimler arası turnuvada da şampiyon olduk, 
İstanbul’da Kasımpaşaspor’la karşılaştığımız 
turnuvada da. Ciner Grubu’nun, Eti Soda’nın 

warehouses and wells in the area from the fac-
tory security to the shipment department. We’re 
responsible for them. We eliminate malfunctions 
related to natural gas, air, plumbing and water 
and provide control of these areas. Our daytime 
team deals with the problems and our shift team 
performs device checks. 

WE BECAME CHAMPIONS

We heard that you were a great football player 
How long have you been playing football? 

I’ve been playing since I was a kid. Football is love. 
The minute I saw a ball, I’d leave everything and 
go after it. It was like that also when I was grow-
ing up. I started with neighborhood matches and 
continued with astroturf matches. We made it to 
the finals with the factory team. We have partici-
pated in 5 tournaments, we have scored 30-40 
goals so far, 3-4 goals have been scored against 
us. Here, we became the champion in the inter-
unit tournament in the factory, and also in the 
tournament we played against Kasımpaşaspor in 

Futbol bir aşktır.“
football is love.
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çok iyi oyuncuları vardı, profesyonel futbol-
culardı ama çok iyi mücadele eden, tutkuyla 
oynayan bir takımdık ve şampiyon olduk.

Sizi profesyonel futbolcu zannedenler de 
varmış, hiç düşünmediniz mi futbolcu olmayı?

Düşündüm, hayalini kurdum, rüyalarını bile 
gördüm! Şampiyonluk rüyaları… Olmayınca 
olmuyor işte. Ciddi bir teklif gelmedi bana 
şimdiye kadar. Beni takımlarına almak iste-
yenler bana değil, teknik direktöre gidiyorlar. 
Onlar da çeşitli nedenlerle vermiyorlar beni. 
Bunları hemen değil, uzun zaman sonra duyu-
yorum hep. Ben de nasip değilmiş diyorum, ge-
çiyorum. Ama tabii halı saha maçlarına devam 
ediyorum, her zaman futbol oynuyorum.

İş arkadaşlarınız kitap kurdu olduğunuzu söy-
lüyorlar. Bu alışkanlık nereden geliyor? 

Çok eski bir alışkanlık değil açıkçası. Servisle 
işe gelip giderken kimi arkadaş uyur, kimi te-
lefonunu eline alır ve sosyal medya hesapla-
rında dolaşır. Ben sosyal medyayı pek sevmi-
yorum ve kullanmıyorum. Haliyle yolda canım 
sıkılıyordu. Bana kitap okumamı önerdiler. 
Hatta bazı arkadaşlarım kitap tavsiye etmek-
le yetinmeyip bana kitap getirmeye başladı. 
Okumak hoşuma gitti ve yaklaşık üç yıldır alış-
kanlığım oldu. Artık sadece yolda değil, fabri-
kada, öğle aralarında da okuyorum.

BİYOGRAFİK KİTAPLARI SEVİYORUM

Sevdiğiniz türlerden, yazarlardan bahsedebilir 
misiniz?

Sevdiğim tek bir tür ve yazar yok. Ağırlık-
lı olarak roman okumayı seviyorum, dünya 
klasiklerini okuyorum ama modern edebiyat 
daha çok ilgimi çekiyor. Bilgi içeren, belge ni-
teliği olan, inceleme-araştırma türü kitapları 
da seviyorum. Benim için önemli olan sürük-
leyici olması. Örneğin mücadeleci kişiliklerle 
ilgili biyografik kitapları çok seviyorum.

Önerebileceğiniz kitaplar var mı?

Önerebileceğim bir kitap yok; çünkü önerebile-
ceğim çok fazla kitap var. Önerebileceğim şey, 
insanların kitap okumaları. Okumak iyi bir şey.

Istanbul. Ciner Group, Eti Soda have very good 
players, professional footballers, but we put up a 
very good fight, we were a passionate team and 
we became champions.

There are some people who think you are a 
professional football player, haven’t you ever 
thought about becoming one?

I thought about it, I even had dreams about it! 
Being the champion... However, it didn’t come 
true. I haven’t received a serious offer so far. 
People who want to work with me talk to the 
coach, not me. They didn’t want to let me go for 
various reasons. I heard about it much later. I 
always thought it wasn’t meant to be. However, 
of course I still play on astroturf, I always play 
football. 

Your colleagues say you’re a bookworm. 
Where does this habit come from?

It’s actually not a very old habit. On the way to 
and from work, some friends sleep, some take 
their phone and check their social media ac-
counts. I don’t like and use social media that 
much. So, I was bored on the way. They suggest-
ed that I should read a book. Some of my friends 
even started to bring me books. I liked to read 
and I’ve had this habit for about three years. I 
don’t read only on the road anymore, I read at 
the factory and during lunch breaks.

I LOVE BIOGRAPHICAL BOOKS

Could you tell us about your favorite genres 
and writers?

There is not one genre or author that I like. I mainly 
like to read novels, I read world classics, but I am 
more interested in modern literature. I also like 
books that contain information and research-type 
books. What’s important to me is that it should be 
immersive. For example, I love biographical books 
about personalities who struggle.

Are there any books you can recommend?

There isn’t one book I can recommend; because 
there are so many books I can recommend. What 
I can suggest is that people should read books. 
It’s a good thing to read.

“2017 yılında yapılan Ciner 
Turnuvası’nda oynadığı 

futbolla büyük beğeni top-
layan Sinan Er, Kasımpaşa 
Spor Kulübü yetkililerinin 

de dikkatini çekti.

During the Ciner Tournament 
held in 2017, Sinan Er, who 
received great acclaim for 
his skills in football, also 

attracted the attention of 
officials of Kasımpaşa  

sports Club.
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Psikologlar zamanımızın 
yaklaşık yüzde 50’sini 

uğraştığımız işten farklı 
şeyler düşünerek  

geçirdiğimizi söylüyor.

Psychologists say we 
spend about 50 percent 

of our time thinking about 
different things than what 

we’re dealing with.

“
Zor veya sıkıcı bir işe yoğunlaşmaya çalışanlar 
bunun ne kadar güç olduğunu bilirler. Ama dik-
kati artırmayı sağlayan bazı bilimsel çözümler 
de var. Yaptığımız işe daha iyi konsantrasyon 
sağlamak için yapmamız gerektiğini sandığımız 
şeylerin çoğu beynimizin doğal işleyişine aykırı-
dır. Peki, daha fazla verim almak için dikkat ko-
nusundaki araştırmalardan neler öğrenebiliriz?

1. ZİHNİ DAĞITMAK

Yaptığınız iş üzerinde yoğunlaşmakta güçlük 
çekiyorsanız kısa süreliğine zihninizi dağıtacak 
başka bir şeye yönelmek en iyi yöntemlerden 
biridir. 

Psikologlar zamanımızın yaklaşık yüzde 50’sini 
uğraştığımız işten farklı şeyler düşünerek ge-
çirdiğimizi söylüyor. O halde zihni dağıtmak 
beynin daha iyi çalışmasına yardımcı olabilir. 
Beyne baktığımızda, konsantrasyonun neden 
bozulduğunu anlayabiliriz. Konsantre olmak 
için beynin bazı bölgeleri arasında iyi bağlantı-
lar kurulması gerekir.

Anyone who has tried to concentrate on a 
difficult or boring piece of work will know 
how tough it can be. But there are some sci-
entific findings which helps to improve atten-
tion. Most of the things we think we should 
be doing to help us concentrate on work 
are against the way that our brain naturally 
operates. So what can we learn from the re-
searches about focus to get more efficiency ?

1. DISTRACTING THE MIND

If you are struggling to focus on the work 
that you will do, heading towards another 
issue that will allow your mind to wander is 
one of the best approaches.

Psychologists say we spend about 50 percent 
of our time thinking about different things 
than what we’re dealing with. So mind wan-
dering can help brain function better. Looking 
at the brain itself, we can understand why our 
focus deteriorates. Concentration requires a 
network among some regions of brain.

kİşİsel Gelİşİm - Personal DeVeloPmenT

Günlük hayatımızda beynimizin nasıl çalıştığını ya da ne istediğini 
düşünüyor muyuz? Muhtemelen hayır. Peki çalışırken, okula giderken ya 
da herhangi bir iş yaparken dikkatimizi nasıl topluyoruz? Yöntemlerimiz 
ne? Bilimsel çalışmalar, bizim yöntemlerimiz ile ne kadar uyumlu? Sizin 
için dikkati geliştirecek bilimsel yöntemleri derledik.

DİkkaTİ GelİşTİreCek  
Bİlİmsel yÖnTemler
SCIENTIfIC METHOdS TO IMPROvE ATTENTION

Do we think about how our brains work or what we want in our 
daily lives? Probably not. So how do we get our attention when 
we work, go to school, or do any work? What are our methods? 
How compatible are scientific studies with our methods? We’ve 
compiled scientific methods to improve attention for you.
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Beynin ön kısmındaki kıvrımlardan oluşan 
frontal korteks, dikkat dağıtan şeylere karşı 
direnmeyi ve daha eğlenceli şeylerle uğraş-
maya yönelten doğal içgüdümüzü kontrol 
etmeyi sağlar. Bu bağlantıları çalışır halde 
tutmak için, özel bir şeyle uğraşmadığımızda 
beynin aktif olan kısımlarından daha fazla 
enerji gerekir. Ama kaçınılmaz olarak gün 
içinde bu enerji tükenip yorulduğumuzda, 
dikkatimiz dağılır, aklımız başka şeylere kay-
maya başlar. Eğer bu durum zaten yaşana-
caksa, bunun vaktini en uygun ana ayarlamak 
neden mümkün olmasın?

Harvard Üniversitesi’nde psikolog Paul Seli, 
zihnin dağılması konusunda kasıtlı ve kazara 
dağılma ayrımı yapıyor. Yapılan işi olumsuz 
etkileyen, işte bu kazara zihin dağılmasıdır. 
Oysa bu zamanı kendisi belirleyenler daha az 
zarar görür. Bilerek ve planlayarak zihni da-
ğıtacak bir şeylere yönelmenin yararı olabilir.

“Uğraştığınız işle ilgisi olmayan başka bir 
konuyu düşünün, örneğin kafanıza takılan 
başka bir sorunu çözmeye çalışın, sonra da 
asıl işinize dönün,” tavsiyesinde bulunuyor 
Seli. İş dışındaki başka bir konuyu düşünme-
si için zihninize izin vermek, hem aklın başka 
şeylere kayması sırasındaki suçluluk duygu-
sunu hem de bu kaymaya neden olan ve zihni 
meşgul eden konuları gidermiş olacaktır.

2. BOŞ BOŞ DOLANMAK

Komik kedi videolarının dikkat dağıttığı dü-
şünülür ama bazı psikologlar bunların bizi 
işimize devam etmemizi sağlayacak kıvama 
getirebileceğine inanıyor.

İşinizi ne kadar seviyor olsanız da zor bir işe 
yoğunlaşmak irade ister. İrade gücünü artır-
manın bir yolu da gülmekten geçer. Yapılan 
araştırmalar, zor bir bilmece üzerinde kafa 
yorma konusunda, komik bir video izleyen ki-
şilerin, rahatlatıcı ama komik olmayan video 
izleyenlerden daha uzun süre çaba gösterdik-
lerini ortaya koydu.  Bu nedenle işyerlerinde 

Frontal cortex, which is composed of folds 
in front of the brain, enables us to resist dis-
tractions and control our natural impulse to 
do something more fun. Keeping this net-
work functions requires more energy than 
the brain regions that are active when we 
are thinking about nothing in particular. But 
inevitably, when we’re exhausted and tired at 
some point during the day, we’re distracted 
and mind wandering kicks in. So if it’s going to 
happen, then why not schedule it at the most 
convenient time?

Paul Seli, a psychologist at Harvard Universi-
ty, has distinguished between deliberate and 
accidental mind wandering. The one which 
effects getting stuff done badly is the acci-
dental kind. However, people who determine 
this slot themselves will suffer less. Letting 
your mind off the hook towards something to 
distract the mind deliberately might help. 

“Think about another issue unrelated, maybe 
problem-solve something else that you’ve 
got on your mind and then come back to your 
main task,” suggests Seli. Letting your mind to 
think about anything but work not only takes 
the guilt out of mind wandering, it also ful-
fils some issues off the mental to-do list that 
caused the mind wandering.

2. WANDERING AROUND

Funny cat videos are often seen as distrac-
tors, but some psychologists think that they 
might actually put us in the right mental state 
to get on with work.

No matter how much you like your job, stay-
ing focused on something difficult requires 
willpower. A good way to boost your will-
power is to have a good laugh. The experi-
ments carried out indicated that people who 
had watched a funny video tried longer to 
racking his brain on a hard puzzle than an-
other group of people who watched a video 
that was relaxing but not funny. So some 

Uğraştığınız işle ilgisi olmayan başka bir konuyu düşünün.“
Think about another issue unrelated.
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daha şakacı bir ortamın teşvik edilmesini sa-
vunanlar var.

Avustralya Üniversitesi’nde liderlik araştır-
maları uzmanı David Cheng diyor ki, “Eki-
biniz için eğlenme kültürü yaratmak, onları 
güldürecek komik bir video bulup izletmek 
iş verimliliğini artırır. Bu elbette gün boyun-
ca kedi videoları izlemek anlamına gelmiyor, 
ama özellikle yorgun hissedilen anlarda, 
arada bir fırsat yaratarak şakalaşıp gülmek 
gerekir.”

3. DÜZEN DEĞİL KARMAŞA MI?

Daha iyi konsantre olmak için, dikkat dağı-
tacak tüm dış etkenlerden arınmak gerektiği 
düşünülür. Oysa başka bir teoriye göre tersi-
ni yapmak gerekir.

Londra’daki UCL Üniversitesi’nden psikolog 
Nilli Lavie 1995’te “Yükleme Teorisi”ni gün-
deme getirdi. Buna göre, beynimizin dış dün-
yadan alıp işleme koyabileceği bilgi sınırlıdır. 
Bu kapasite dolduğunda, beynin dikkat siste-
mi devreye girerek neye konsantre olunaca-
ğına karar verir.

Lavie’nin deneyleriyle varılan sonuca göre, 
temiz, düzenli ve sessiz ortamlardan ziyade 
dağınık ve karmaşık ortamlarda çalışmak 
daha verimli olabilir. Algı bölgeleri tümüy-
le dolduğunda beynimiz tüm enerjisini en 
önemli işe yoğunlaştırır. Dikkat dağıtıcı et-
kenleri devre dışı bırakır. Ancak bunu uy-
gularken dikkat dağıtıcı doğru faktörleri 
bulmak ve enerjimizi tüketecek seviyeye 
çıkmasına izin vermemek önemlidir. Düzen-
li görsel ve müzikli araçları devreye sokup 
bu işi kolaylaştırmak için ommwriter veya 
focus@will gibi bazı uygulama programları 
geliştirilmiş olsa da, bunlar bilimsel araştır-
malarda sınanmış olmadığından bir radyo da 
aynı işi görebilir. Burada önemli olan, beynin 
başka yerde stimülasyon aramasına fırsat 
vermeyecek doğru dengeyi bulmaktır. Çoğu 
insan neyin daha iyi işe yarayacağını deneme 
yanılma yoluyla bulabilir. Ama dikkat dağıtıcı 
etkenleri ortadan kaldırmak yorucu olabi-
leceğinden, hafiften başlayarak bu yönteme 
başvurulabilir.

people advocate a more playful atmosphere 
in workplaces.

David Cheng, a leadership researcher at the 
Australia National University in Canberra 
says: “Creating a culture of fun for your team, 
finding a funny video to laugh at will boost 
your work productivity. Of course this does 
not mean to watch cat videos all day, but 
taking a break to joke around occasionally is 
useful, especially when you are feeling tired.”

3. ISN’T IT ORDER BUT CHAOS?

In order to concentrate better, it is consid-
ered that you must get rid of all external 
distractions. Actually, according to another 
theory, the opposite is true. Nilli Lavie, a psy-
chologist at UCL in London, came up with 
‘Load Theory’ in 1995. According to this 
theory, there is a limit to the amount of infor-
mation our brains can take from the outside 
world and process. Once this capacity is ex-
ceeded, attention system of the brain kicks 
in to decide what to focus on.

Lavie’s experiments suggest that it might be 
productive to work in messy and confusing 
surroundings rather than in those that are 
clean, tidy and silent. Once all the perceptual 
slots have been filled, the brain pours all its 
energy into focusing on the most important 
task. It excludes distractions. While putting 
this into practice, however, it is important to 
find the right factors of distraction and not 
to let them to increase to an overwhelming 
level that will consume our energy. There 
are a few applications, such as ommwriter 
or focus@will to put in place regular visual 
or musical tools and easify this process, but 
none have been tested in scientific studies 
so far. So putting a radio on may provide the 
same effect. What’s important is to find the 
right balance to rack your brain, so that your 
brain doesn’t have the chance to look else-
where for stimulation. Most people may find 
what works for them through trial and error. 
But since excluding distractions can be tiring, 
this method can be applied with a slight b 
ginning for the first time.

kİşİsel Gelİşİm - Personal DeVeloPmenT
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Daha iyi konsantre ol-
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tacak tüm dış etkenler-
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opposite is true. 
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Başka bir seçenek de meditasyon olabilir. Meditasyon konusunda tecrübeli olanlar dikkatleri 
üzerinde daha iyi kontrol sahibi olduğu gibi, ne zaman ara vermeleri gerektiğini de daha iyi bilir.“ “

Meditation is another option. Experienced meditators have better control over their 
attention and knows better when it’s time to take a break.
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4. İŞE ARA VERMEK

İşiniz başınızdan aşkın olduğunda işe ara 
vermek aklınıza bile gelmeyebilir. Fakat bu şe-
kilde daha  fazla iş yapmanın mümkün olduğu-
nu gösteren çok sayıda veri bulunuyor.

Önemli olan, ne zaman, ne kadar süreyle işe ara 
verileceği ve bu sırada ne yapılacağıdır. Araş-
tırmalar, konsantrasyon sınırının 90 dakika ol-
duğunu gösteriyor. Bundan sonra 15 dakikalık 
ara vermek gerekiyor. Birkaç saniyelik mini 
araların bile işe yaradığını gösteren çalışmalar 
var. Ama bu sırada pencereden dışarı bakmak 
yerine, zihin aritmetiği gibi daha yoğun bir eg-
zersize başvurmak yararlı olacaktır.

İşe ara verdiğinizde fiziksel egzersiz yapmanın, 
ardından kafein içeren kahve gibi bir içecek 
içmenin de beyni güçlendirdiği görülmüştür. 
Bunları dışarıda bir parkta yapmak daha etkili 
olacaktır.

Başka bir seçenek de meditasyon olabilir. Me-
ditasyon konusunda tecrübeli olanlar dikkatle-
ri üzerinde daha iyi kontrol sahibi olduğu gibi, 
ne zaman ara vermeleri gerektiğini de daha iyi 
bilir. Bütün bunları zaman kaybı olarak görü-
yorsanız bir fincan kahve ile kafein yüklemesi 
yapmak da kısa vadeli olarak hafızayı, reaksi-
yon ve dikkat süresini artırır.

5. FAZLA ZORLAMAYIN

Uzun süreli konsantre olmak gerektiğinde, kısa 
süreli yoğunlaşma dönemlerinin ardından kısa 
araların alınmasının daha verimli olduğu gözlendi.

Boston Dikkat ve Öğrenim Laboratuvarı’nda 
yapılan beyin taramalarında, uzun süre kon-
santre olmaya çalışanların, kısa süreli yoğun-
laşma ve kısa ara, ardından yeniden yoğunlaş-
ma şeklinde bir yöntem izleyenlerden daha 
fazla hata yaptığı görüldü. Aynı şekilde Ams-
terdam Vrije Üniversitesi’nde yapılan bir araş-
tırmada da, sürekli konsantre olmaktansa kısa 
süreli ara verip başka bir konuda düşünmenin 
dikkati daha çok artırdığı görüldü.

Beyin hakkındaki bilgimiz arttıkça stresin kon-
santrasyona zarar verdiğini daha net görüyo-
ruz. Bu nedenle sakinleşmek için aralar vermek, 
kontrolü yeniden ele geçirmek ve daha verimli 
çalışmak için de önemlidir.

4. TAKING A BREAK AT WORK

When you are overburdened, taking a break 
may not come to your mind. But there is a huge 
amount of data to suggest it is possible to get 
more work done in this way. What really mat-
ters is when to take a break, for how long, and 
what to do during that break. Some studies 
suggest that we can concentrate for no longer 
than 90 minutes. After that, we need to take 
a 15-minute break. There are some studies 
found that even micro-breaks of a few seconds 
will work. But during the break, you had better 
to do something more intense like mental 
arithmetic than staring out of the window.

It has been observed that doing physical ex-
ercise when you take a break from work, fol-
lowed by a caffeinated drink such as coffee, 
also rev up the brain. It would be more effec-
tive to do these things outside in a park.

Meditation is another option. Experienced 
meditators have better control over their at-
tention and knows better when it’s time to 
take a break. If you think that all these op-
tions are a bit timeconsuming, taking a dose 
of caffeine by having a cup of coffee improves 
memory, reaction time and attention in the 
short term.

5. DON’T TRY TOO HARD

It was observed that taking short breaks 
after short periods of concentration, was 
more efficient when it is needed to focus for 
long periods. In brain imaging experiments at 
the Boston Attention and Learning Lab, it’s 
observed that people who tried to focus all 
the time made more mistakes in comparision 
with the ones who focused for a while, and 
then took a short break before going back to 
concentrating. Similarly, in a research at Am-
sterdam Vrije University, it was monitored 
that taking a shortterm break and thinking 
about something else instead of concentrat-
ing all time increase attention more.

The more we know about the brain, the 
clearer it is that stress give damage to con-
centration. So taking breaks to feel calmer is 
important for taking control again and work-
ing more efficiently.

kİşİsel Gelİşİm - Personal DeVeloPmenT

Araştırmalar, konsantras-
yon sınırının 90 dakika

olduğunu gösteriyor. 
Bundan sonra 15 dakika-
lık ara vermek gerekiyor.

some studies suggest that 
we can concentrate for no 

longer than 90 minutes. 
After that, we need to take 

a 15-minute break.
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Ofisin çalışılabilecek en güvenli ortam olduğuna dair yaygın inanca rağmen, ofis çalışanları her yıl 
binlerce yaralanma ile sonuçlanan kazalar yaşamakta. Ofislerde sağlık sorununa neden olan birçok 
tehlike bulunmakta. Bu yüzden riskler azaltılmalı, gereken önleyici tedbirler alınmalı.

Despite the widespread belief that the office is the safest environment to work, office workers experience 
accidents that result in thousands of injuries each year. There are many hazards that cause health 
problems in offices. Therefore, risks should be reduced and necessary preventive measures should be taken.

Çalışanların üçte biri ofislerde olduğu için, 
düşük iş kazası ve hastalık oranlarının bile ça-
lışanların üzerinde tehlikesiz bir yer olarak al-
gılanması doğaldır. Günümüzün modern ofisle-
ri, 20 yıl önceki ofis ortamından büyük ölçüde 
farklıdır. İşyerlerinde, yeni ofis teknolojisi ve 
ofis ekipmanlarının otomasyonu sonucu kap-
samlı değişiklikler meydana geldi. Sonuç olarak, 
ofis çalışanları çok daha fazla tehlikeyle karşı 
karşıya kalmakta.

Elektrik kabloları, kaygan zemin, delici ve 
kesici aletler gibi belirgin tehlikelere ek olarak, 
modern bir ofis, zayıf aydınlatma, gürültü, iyi 
tasarlanmamış mobilya ve ekipmanlar, ayrıca 
zararlı gaz ve duman yayan makineler gibi teh-
likeler de içerebilir. Büro çalışmasının niteliği 
bile, strese bağlı rahatsızlıklar ve kas - iskelet 
sistemi hastalıklarının çoğalmasını sağladı. Ör-
neğin, ekrana uzun saatler boyunca bakmak, 
kişilerde boyun ve sırt ağrıları, göz yorgunluğu 
ve genel bir gerginlik ve sinirlilik hissine neden 
olabilmektedir. Ofis çalışanlarının kırık, çıkık, 
burkulma, zorlanma vb. kazalar yaşadığı tahmin 

Since one-third of employees are in the of-
fices, it is natural that even low occupational 
accidents and illness rates are perceived as 
a safe place for employees. Today’s modern 
offices are greatly different from the office 
environment 20 years ago. Comprehensive 
changes have occurred in the workplaces as a 
result of new office technology and automa-
tion of office equipment. As a result, office 
workers face much more danger. 

In addition to the obvious hazards such as 
electrical cables, slippery floors, drilling and 
cutting tools, a modern office may include 
hazards such as poor lighting, noise, poorly 
designed furniture and equipment, as well 
as machinery that emit harmful gases and 
fumes. Even the quality of the office work 
has led to the proliferation of stress-related 
disorders and musculoskeletal disorders. 
For example, looking at the screen for long 
hours can cause neck and back pain, eye fa-
tigue, tension and irritability in people. It is 
thought that office workers experience ac-
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edilmektedir. Ofislerde en fazla düşme, nesne-
lerin düşmesi veya çarpması, nesnelerin içine 
veya arasına sıkışma gibi kazalar yaşanmakta. 
Ek olarak, göze yabancı cisim kaçması, dökülen 
sıcak sıvılar, yanma ve elektrik çarpması sonucu 
yaralanmalar da meydana gelebilmektedir.

Son yıllarda, ofis çalışanları arasında hastalık-
larda da artış meydana gelmektedir. Bu, kısmen 
ofis havasındaki zararlı bileşenlerin varlığına 
ve ofisle ilişkili stres yaratan faktörlere bağ-
lanabilir. Ortaya çıkan hastalıklar solunum 
rahatsızlıkları, cilt hastalıkları ve stresle ilgili 
durumlardır. Kaliteli iç mekân havası sağlayan 
ve rahat nem ve sıcaklık sağlayan yeterli bir 
ofis havalandırma sistemi zorunluluktur. Baskı 
veya fotokopi makinelerinin bulunduğu yer-
lerde, partikülleri ve gazları çalışanların solu-
num alanından uzağa çeken bir havalandırma 
sistemi mevcut olmalıdır. Büro makineleri ve 
havalandırma sistemi bileşenleri düzenli olarak 
kontrol edilmeli ve bakımı yapılmalıdır.

Ofisteki diğer bir tehlike aydınlatma prob-
lemleridir. Ekran ışığının fazla olması, gölge 
oluşması, görme sorunlarına yol açabilir (göz 
yorgunluğu, yorgunluk, çift görme vb.) Kötü 
aydınlatma aynı zamanda kazalara katkıda bu-
lunan bir faktör olabilir. Aydınlatmanın uygun 
hale getirilebilmesi için; aydınlatmaların dü-
zenli bakımı yapılmalı, parlamayı azaltmak 
için duvarlarda, tavanlarda ve zeminlerde açık 
renkli mat boya veya kaplama kullanılmalı, 
pencerelerde ayarlanabilir perdeler kullanıl-
malı ve direkt aydınlatma yerine dolaylı aydın-
latma tercih edilmelidir.

GÜRÜLTÜ, GERGİNLİK VE STRES, İŞİTME 
DUYUSUNA ZARAR VEREBİLİR

Ofiste birçok gürültü kaynağına maruz kalı-
nabilmektedir; yazıcılar, telefonlar, insanların 
konuşmaları gibi. Ayrıca uzun süreli telefon 
görüşmesi yapması gereken kişiler ciddi bir 
biçimde işitme kaybı yaşayabilmekte. Gürül-
tü, gerginlik ve stres ise işitme duyusuna zarar 
verebilir. İstenmeyen gürültüyü kontrol etmek 
için gürültülü makineler kapalı bir alana yer-
leştirilmeli, gürültüyü gidermek için halı, per-
deler ve akustik tavan döşemeleri kullanılmalı, 

cidents causing broken bones, dislocation, 
sprain, strain and so on. In the offices, the 
most frequent accidents are falling or hitting 
objects, jamming in or between objects. Also, 
injuries may occur due to foreign object in 
the eye, spilled hot liquids, burning and elec-
tric shock. 

In recent years, there has been an increase 
in diseases among office workers. This can be 
attributed in part to the presence of harmful 
components in the office air and to stress fac-
tors associated with the office. The diseases 
are respiratory disorders, skin diseases and 
stress related conditions. An adequate office 
ventilation system is essential, providing 
quality indoor air, comfortable humidity and 
temperature. Where printing or photocopy-
ing machines are in place, there must be a 
ventilation system that draws particles and 
gases away from the workers’ breathing 
area. Office machines and ventilation system 
components must be regularly checked and 
maintained. 

Another danger in the office is lighting prob-
lems. Excessive screen light, shadow forma-
tion may cause vision problems (eye fatigue, 
fatigue, double vision, etc.) Poor lighting can 
also be a contributing factor to accidents. In 
order to make the lighting suitable; regular 
maintenance of lighting should be done, light 
matte paint or coating should be used on 
walls, ceilings and floors to reduce glare, ad-
justable curtains should be used on windows 
and indirect lighting should be preferred in-
stead of direct lighting. 

NOISE, TENSION AND STRESS CAN 

DAMAGE THE HEARING

Employees can be exposed to many noise 
sources in the office; printers, telephones, 
people talking. Also, people who need to 
make long-term phone calls may experience 
severe hearing loss. Noise, tension and stress 
can damage the hearing. To control unwant-
ed noise, noisy machines should be placed in 
a confined space, carpet, curtains and acous-
tic ceiling tiles should be used to eliminate 

Ofis içi kazalar ve sağlık sorunlarına karşı 
İSG profesyonelleri tüm riskleri belirlemeli 
ve alınması gereken tedbirleri belirtecek risk 
değerlendirmesini yapmalıdır.

OHS professionals should identify all risks 
against in-office accidents and health 
problems and carry out a risk assessment 
to identify the measures to be taken. 

“

“
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telefon sesi, mikrofon sesi en düşük seviyeye 
ayarlanmalıdır.

Kötü bir ofis tasarımı ofisin kalabalık hale gel-
mesine, mahremiyet eksikliğine, kayma, takılma 
ve düşmelere yol açabilir. Ofis yerleşimi ve dü-
zenliliği ile ilgili olarak masa aralarında en az 1 m 
mesafe ve çalışan başına en az 15 m² alan bulun-
malıdır. Bilgisayar, telefon ve elektrik kabloları 
korumaya alınmalı ve gizlenmelidir. Masa ve do-
lapların keskin köşelerinin korunmaya alınması, 
dolapların duvara sabitlenmesi çok önemlidir. 
Halılardaki delik ve çıkıntılar giderilmeli, bina gi-
rişinde paspas mutlaka olmalıdır.

Yanlış kaldırma ve taşımalar kas-iskelet sistemi 
rahatsızlıklarına neden olabilir. Yanlış şekilde 
depolanan ofis malzemeleri, çalışanların üzerine 
düşmesine, tertip ve düzen eksikliği ve yangınla-
ra yol açabilir. Taşıma ve depolama tehlikelerini 
azaltabilmek için malzemeler dolapların üstüne 
konulmamalı, ağır nesneler alt raflarda saklan-
malı, malzemeler mümkün olduğunca dolapların 
içinde saklanmalıdır.

OFİSLER CİDDİ YANGIN TEHLİKESİ 
BARINDIRAN ORTAMLARDIR

Çalışanların ergonomi konusunda bilinçlendiril-
mesi ve eğitimi bel, boyun ve sırt yaralanmalarını 
azaltabilir. Ofis ergonomisi denildiğinde bilgisa-
yarın konumu, ekran ayarları, klavye ve mouse’un 
kişiye uygun olması, masa ve sandalyenin kişiye 
uygun hale getirilebilmesi gerekir. Ofis çalışanları 
en geç 30 dakikada bir yerinden kalkarak ayakta 
başka işle uğraşmalıdır. Gözler ekrandan belirli 
bir zaman uzak kalmalıdır.

Ofislerde acil durumlarda acil kaçış için kilitlene-
meyen özellikte, yangına en az 30 dakika dayanık-
lı acil çıkış kapısı bulunmalıdır. Acil yönlendirme 
ve acil aydınlatma sistemleri bulunmalıdır. Ofis-
ler ciddi yangın tehlikesi barındıran ortamlardır. 
Kâğıt, ahşap, yanıcı sıvılar, halı ve perde gibi mal-
zemeler çok kolay yanıcı malzemelerdir. Tanımla-

noise, telephone volume and microphone 
volume should be set to the lowest level. 

A bad office design can lead to crowded office, 
lack of privacy, slippery ground, tripping and 
falling. There should be at least 1 m distance 
between the desks and at least 15 m² of space 
per employee. Computer, telephone, and power 
cords must be protected and hidden. It is very 
important to protect the sharp corners of tables 
and cabinets and to secure the cabinets to the 
wall. The holes and protrusions in the carpets 
should be removed and the mat should be at the 
entrance of the building. 

Improper lifting and handling may cause mus-
culoskeletal disorders. Incorrectly stored office 
supplies can fall on workers and can cause lack 
of layout and order, and fires. In order to reduce 
transport and storage hazards, materials should 
not be placed on the cabinets, heavy objects 
should be stored on the bottom shelves, and 
materials should be stored in the cabinets. 

OFFICES ARE ENVIRONMENTS WITH  

SERIOUS FIRE HAZARDS

Raising awareness and training of employees on 
ergonomics can reduce waist, neck and back in-
juries. Office ergonomics requires computer po-
sition, display settings, keyboard and mouse to 
be appropriate to the person, the table and chair 
should be suitable to the person. Office workers 
should stand up and work on something else 
once at least every 30 minutes. Eyes should be 
away from the screen for a certain time. 

Offices must have an emergency exit door that 
cannot be locked for emergency escape and is 
resistant to fire for at least 30 minutes. Emer-
gency guidance and emergency lighting systems 
should be available. Offices are environments 
with serious fire hazards. Materials such as 
paper, wood, flammable liquids, carpets and cur-

Ofisler, güvenli gözükseler de, iş kazalarına açık yerlerdir.“
offices are safe but they are open occupational accidents.

Ofisler ciddi yangın teh-
likesi barındıran ortam-

lardır. Kâğıt, ahşap, yanıcı 
sıvılar, halı ve perde gibi 

malzemeler çok kolay  
yanıcı malzemelerdir. 

offices are environments 
with serious fire hazards. 
Materials such as paper, 
wood, flammable liquids, 
carpets and curtains are 

highly flammable. 

“
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nan her bir tehlikeli kimyasal için Güvenlik Bilgi 
Formu sağlanmalıdır. Yanıcı malzemeler tanım-
lanmalı ve uygun şekilde saklanmalıdır. Yangın 
güvenliği açısından odalarda duman dedektörü, 
yangın butonu, yangın söndürme cihazları bulun-
malıdır. Büyük ofislerde yangın dolabı ve otoma-
tik spring yangın söndürme sistemi bulunmalıdır.

Elektrik güvenliği açısından topraklamalar kont-
rol ettirilmeli, kablo ve prizler uygun olmalı ve 
elektrik panosunda kaçak akım rölesi çalışır 
halde olmalıdır.

OFİSLER ÇOK DA MASUM YERLER 
DEĞİLDİR

Ofisin hava kalitesi, çalışanı olumlu veya olumsuz 
etkileyebilmektedir. Ofislerin belirli periyotlarda 
doğal olarak havalandırılmasına veya ofisin kirli 
havasını emen ve taze hava veren klima sistemle-
rine ihtiyaç vardır. Klimaların temizliği ve bakım-
ları çok önemlidir. Bakımı yapılmamış klimalarda 
patlamalar yaşanmakta, ayrıca bakımsız klima 
solunum sistemi hastalığı olan lejyoner hastalığı-
na neden olmaktadır.

Ofislerde daha birçok tehlike ile karşılaşmak 
mümkündür. Görüldüğü gibi ofisler çok da 
masum yerler değildir. İSG profesyonelleri 
tüm riskleri belirleyecek ve alınması gereken 
tedbirleri belirtecek risk değerlendirmesini 
yapmalıdır. Ofis çalışanları tarafından belirli 
periyotlarda kontrol listesi ile risk durumlarını 
kontrol etmelidir.

Sağlıklı ve güvende kalın.

tains are highly flammable. Safety Data Sheet 
must be provided for each identified hazard-
ous chemical. Flammable materials should be 
identified and stored properly. In terms of fire 
safety, rooms should have smoke detectors, fire 
button, fire extinguishers. Large offices should 
have a fire cabinet and an automatic spring fire 
suppression system.

Grounding should be checked for electrical 
safety, cables and sockets should be suitable 
and residual current relay should be working in 
electrical panel. 

OFFICES ARE NOT VERY INNOCENT 

PLACES

The air quality of the office can affect the em-
ployee positively or negatively. Offices need 
to be ventilated naturally in certain periods or 
air conditioning systems that absorb the dirty 
air of the office and provide fresh air. Cleaning 
and maintenance of air conditioners are very 
important. Air conditioners that aren’t well 
maintained may explode and cause legionary 
disease, a respiratory system disease. 

There are many more dangers in offices. As you 
can see, offices are not very innocent places. 
OHS professionals should carry out a risk as-
sessment that will identify all risks and specify 
the measures to be taken. The checklist and 
risk situations should be checked by the office 
workers at regular intervals. 

Stay healthy and safe.

İsG - OHS
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ÇeVreye sayGılı olmak  
İnsanlığa kaTkıDa BUlUnmakTır
RESPECTING THE ENvIRONMENT MEANS CONTRIBUTING TO HUMANITY

(WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Web Sitesinden Alıntıdır) 
(Cited from World Wildlife Foundation Turkey Website)
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ÇeVre Bİrİmİ - DeParTmenT oF enVıronmenT

Refah seviyesini yükseltirken biyolojik çeşitliliğe 
yönelik tehditleri ortadan kaldırmak ve dünya-
daki yaşamın devamlılığını sağlamak insanlığın 
sorumluluğudur. Küresel iklim değişikliğini ve 
biyolojik çeşitliliğin kaybını durdurmak çevreye 
saygı duymakla mümkündür. İnsanların yaşam 
tarzındaki küçük değişiklikler, küresel iklim deği-
şikliğini ve biyolojik çeşitliliğin kaybını durdurma 
yolunda atılmış büyük adımlar olacaktır.

Günümüzde dünyanın sağlayabildiği kaynakların 
%50’den fazlası kullanılmaktadır. Gelecekte bu 
oran büyük bir hızla artacak ve 2030 yılında iki 
dünya gezegeni kadar kaynaklar bile insanlara 
yetmeyecektir. İnsan ekolojik ayak izini azaltmak 
zorundadır. Toplumlar su ve diğer kaynakların kul-
lanımında adaletli davranmalıdır. Canlıların doğal 
kaynaklardan yararlanma hakları vardır. Bu hakkın 
kullanımında insanlar dürüst davranmalı, bireyler 
aldıkları eğitimin gereğini yerine getirmelidir.

Hızlı nüfus artışı, sanayi faaliyetleri, kentsel geli-
şim, yeni tarım alanlarının açılması, ormancılık ve 
madencilik faaliyetleri, küresel iklim değişiklikleri 
ve çevre kirliliği canlıların doğal hayat alanlarının 
yok olmasına neden olur. Doğal hayat alanları yok 
olan canlı türleri de yok olmakla karşı karşıya kalır.

Doğayla etkileşim sürecinde insan, doğal kaynak-
ları gereksinimleri için kullanırken aynı zamanda 
doğaya zarar verir. Ekolojik dengeyi dikkate al-
maksızın gerçekleştirilen doğadan yararlanma 
süreci, kısa vadede insan için kazanım olarak 
görülebilir. Ancak uzun vadede doğa açısından 
telafisi olmayan çevre sorunlarına yol açtığı da 

It is humanity’s responsibility to eliminate 
threats to biodiversity and to ensure the surviv-
al of life on earth while raising welfare. Stopping 
global climate change and loss of biodiversity is 
possible by respecting the environment. Small 
changes in people’s lifestyle will be major steps 
to stop global climate change and loss of biodi-
versity. 

Today, more than 50% of the world’s resources 
are used. In the future, this rate will increase 
rapidly and in 2030, resources of even two 
earths will not be enough for people. People 
have to reduce the ecological footprint. Soci-
eties should act fairly in the use of water and 
other resources. Living beings have the right 
to benefit from natural resources. In exercising 
this right, people should behave honestly and 
individuals must do what is required by their 
education.

Rapid population growth, industrial activities, 
urban development, new agricultural areas, 
forestry and mining activities, global climate 
changes and environmental pollution cause 
the destruction of the natural habitats of living 
things. The species losing their natural habitats 
also face extinction. In the process of interact-
ing with nature, human being harms nature 
while using natural resources for their needs. 
The process of benefiting from nature without 
considering the ecological balance can be seen 
as gain for the human in the short term. How-
ever, it is known that in the long term, it causes 
environmental problems that are not compen-

Bu dünya insanlarla birlikte tüm canlılara ait. Tüm canlıların doğal 
kaynaklardan yararlanma hakları vardır. Bu hakkın kullanımında 
insanlar dürüst davranmalı, bireyler aldıkları eğitimin gereğini yerine 
getirmelidir.

This world belongs to all living things together with people. All living 
things have the right to benefit from natural resources. In exercising this 
right, people should behave honestly and individuals must do what is 
required by their education. 

Günümüzde dünyanın 
sağlayabildiği kaynakların 

%50’den fazlası 
kullanılmaktadır. Gelecekte 

bu oran büyük bir hızla 
artacak ve 2030 yılında 

iki dünya gezegeni kadar 
kaynaklar bile insanlara 

yetmeyecektir.

“

Today, more than 50% of the 
world’s resources are used. in 

the future, this rate will increase 
rapidly and in 2030, resources 
of even two earths will not be 

enough for people.
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bilinmektedir. Ekolojik dengenin bozulması çevre 
sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur.

İKİ DÜNYAMIZ VARMIŞ GİBİ 
TÜKETİYORUZ

Limit Aşım Günü, bu yıl Türkiye için 27 Haziran; 
dünya geneli için ise 29 Temmuz olarak belirlen-
di. Bugün itibariyle 2019’un kaynaklarını tüket-
miş bulunuyoruz. Türkiye bu yıl doğal kaynakları 
dünya ortalamasından 32 gün önce tüketti. Bu-
günden itibaren 2020’nin kaynaklarına borçlan-
maya başlıyoruz.

Tüketilen kaynakları üretmek ve oluşan atığı 
bertaraf etmek için gereken toprak ve su ala-
nını belirten ekolojik ayak izi büyüdükçe limit 
daha erken aşılıyor. İnsan nüfusu, kaynak talebi 
ve ekonomiler büyürken dünyanın büyüklüğü 
ve kaynak miktarı değişmiyor.  Limit aşımı, yıllık 
faizle geçinmek yerine bankadaki ana parayı har-
camak veya kredi kartı borcunu ödeyememe du-
rumlarına benzetilebilir.

Kurduğumuz ekonomik ve toplumsal sistemler, 
doğanın sunduğu ekolojik kaynaklar tarafından 
destekleniyor. Sağlığımız, esenliğimiz, refahımız 
için gerekli temiz havayı, suyu, gıdayı, tıbbi ürün-
leri doğaya borçluyuz. Eğer dünyadaki herkes or-
talama bir Türkiye vatandaşı gibi yaşıyor olsaydı; 
doğanın bir yıl içinde yenileyebildiği bu kaynaklar 
27 Haziran’a gelindiğinde tükenmiş olacaktı. Bu 
aynı zamanda mevcut tüketimimizi karşılamak 
için bir dünyaya daha ihtiyaç duyduğumuz an-
lamına geliyor. Bir başka deyişle, iki dünyamız 
varmış gibi tüketiyoruz.

Dünya üzerindeki yenilenebilir kaynaklar ile 
insanların bu kaynaklara yönelik talebini değer-
lendiren araştırmalar yürüten Küresel Ayak İzi 
Ağı’nın (Global Footprint Network) verileri, dün-
yamızın içinde bulunduğu kritik durumu gözler 
önüne seriyor. İnsanlığın doğa üzerindeki yıllık 
talebinin, dünyanın bir yılda yerine koyabilece-
ği kapasiteyi aştığı gün olan Küresel Limit Aşım 
Günü, bu yıl 29 Temmuz olarak saptandı. Bu tarih 
itibarıyla insanlık olarak dünyanın yıl içinde ye-

sated for in nature. The deterioration of the eco-
logical balance causes environmental problems. 

WE CONSUME AS IF WE HAD TWO 

WORLDS

This year, Earth Overshoot Day was June 27th 
for Turkey and July 29th for the worldwide. As 
of mentioned date, we have exhausted the re-
sources of 2019. This year, Turkey consumed 
the natural resources 32 days before the world 
average. As of the mentioned date, we began to 
use the resources of 2020.

The limit is exceeded earlier as the ecological 
footprint grows, indicating the soil and water 
area required to produce the consumed re-
sources and eliminate the waste generated. As 
the human population, demand for resources 
and economies grow, the size of the world and 
the amount of resources do not change. Exceed-
ing the limit can be compared to spending the 
main money in the bank or not being able to pay 
the credit card debt instead of living with annual 
interest.

The economic and social systems we establish 
are supported by the ecological resources of-
fered by nature. We owe the clean air, water, 
food, medical products for our health, well-being 
and welfare to nature. If everyone in the world 
were living like an average citizen of Turkey, 
these resources, which nature could renew 
within a year, would be exhausted by 27 June. 
This also means that we need another world to 
meet our current consumption. In other words, 
we consume as if we had two worlds.  

The data of the Global Footprint Network, which 
conducts research that evaluates the renewable 
resources of the world and people’s demand 
for these resources, reveals the critical situa-
tion of our world. Earth Overshoot Day, which 
is the day on which humanity’s annual demand 
on nature exceeds the capacity the world can 
replace in a year, has been determined as July 
29th. As of this date, people will be consum-

Bu dünya insanlarla birlikte tüm canlılara ait.“
This world belongs to all living things together with people.

Bireyler olarak atığımızı azaltarak işe 
başlayabiliriz. Eskisi gibi pazara file ile 
gitmek, evden çıkarken yanımıza matara 
almak, pipet kullanımından vazgeçmek, 
daha fazla bisiklete binmek, taşıt 
kullanmak yerine yürümek veya toplu 
taşıma kullanmak gibi günlük hayatımızda 
yapacağımız ufak değişikliklerin toplamda 
etkisi tahminimizden çok daha büyük.

As individuals, we can start by reducing 
our waste. The effect of small changes in 
our daily lives, such as going to the market 
with a bag, taking flasks with us on the way 
out of the house, giving up on using straws, 
riding more bicycles, walking or using public 
transportation, is much larger than  
we estimate.
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nileyebileceği kaynaklardan fazlasını tüketmeye 
başlamış olacağız.

Ekolojik kaynakları aşırı kullanarak limit aşımı-
na yol açmanın sonucunda ormanlar yok oluyor, 
biyolojik çeşitlilik kayboluyor, balık stokları aza-
lıyor, tatlı su kaynakları yitiriliyor, topraklarımız 
erozyona uğruyor, havamız kirleniyor. Atmosfer-
de artan karbondioksitin tetiklediği iklim değişik-
liği, kuraklıklar, orman yangınları, aşırı yağışlar ve 
benzeri olaylarla kendini giderek daha belirgin 
bir şekilde hissettiriyor.

‘ENERJİ DEVRİMİ YAŞANMASI 
GEREKİYOR’

 Bireyler olarak atığımızı azaltarak işe başlayabi-
liriz. Eskisi gibi pazara file ile gitmek, evden çıkar-
ken yanımıza matara almak, pipet kullanımından 
vazgeçmek, daha fazla bisiklete binmek, taşıt 
kullanmak yerine yürümek veya toplu taşıma 
kullanmak gibi günlük hayatımızda yapacağımız 
ufak değişikliklerin toplamda etkisi tahminimiz-
den çok daha büyük. Kurumlar olarak, her sektö-
rün ‘sosyal sorumluluğu’ bir proje olarak görmek 
yerine ‘iş yapış şeklini dönüştürmek’ olarak be-
nimsemesini önemsiyoruz. Finans sektörünün 
çevre dostu olmayan yatırımları reddetmesi bu iş 
yapış şekline bir örnek. Devletler açısından ise bir 
enerji devrimi yaşanması gerekiyor. Birçok ülke 
kömür santrallerini kapatma kararı aldı. Ülkemiz-
de, bundan sonra yapılacak yatırımların güneş ve 
rüzgâr odaklı olması, teşviklerin de kömürden bu 
alana kaydırılması çok önemli adımlar. 

ing more resources that can be renewed by the 
world during the year.

Forests are destroyed, biodiversity is lost, fish 
stocks are reduced, fresh water resources are 
lost, our soil is eroded, and our air is polluted be-
cause of excessive use of ecological resources as 
a result of exceeding the limit. Increased carbon 
dioxide in the atmosphere triggers climate 
change, droughts, forest fires, extreme rains and 
similar events.

‘AN ENERGY REVOLUTION MUST BE  

ExPERIENCED’

As individuals, we can start by reducing our 
waste. The effect of small changes in our daily 
lives, such as going to the market with a bag, 
taking flasks with us on the way out of the 
house, giving up on using straws, riding more 
bicycles, walking or using public transporta-
tion, is much larger than we estimate. As insti-
tutions, we care that each sector adopts ‘social 
responsibility’ as transforming ‘the way of doing 
business’ instead of considering it as a project. 
An example of this is how the financial sector re-
jects non-environmentally friendly investments. 
For the governments, an energy revolution must 
be experienced. Many countries decided to shut 
down coal power plants. In our country, the in-
vestments to be made in the future should be 
focused on the sun and wind, and the incentives 
should shifted from coal to this area. 

DOĞAL KAYNAKLARI DÜNYADAN  
32 GÜN ÖNCE TÜKETTİK

Her ülkenin kaynak kullanım hızı farklı 
olduğu için, Limit Aşım Günü ülkeden ülkeye 
değişiklikler gösteriyor. Türkiye, bu yıl doğal 
kaynakları dünya ortalamasından 32 gün 
önce tüketti.  2018’de 11 Temmuz olan ülkemi-
zin Limit Aşım Günü, dünya ortalamasından 
21 gün önceydi. Yani her yıl giderek artan bir 
hızla kaynaklarımızı dünya ortalamasından 
daha hızlı tüketiyoruz.

WE HAVE EXHAUSTED NATURAL  
RESOURCES 32 DAYS AGO

As each country has different resource us-
age rates, the Earth Overshoot Day varies 
from country to country. This year, Turkey 
consumed the natural resources 32 days 
before the world average. Our country’s Earth 
Overshoot Day, which was 11 July in 2018, was 
21 days before the world average. In other 
words, we consume our resources faster than 
the world average every year. 
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İNCE MEMED

Yakın dönem Türk edebiyatının en önemli 
isimlerinden Yaşar Kemal onlarca öykü, hikaye 
ve kitap kaleme aldı. Gerçek adı Kemal Sadık 
Gökçeli olan Yaşar Kemal, 26 kitap yazdı, bun-
lardan İnce Memed dahil 9 kitabı beyaz per-
deye aktarıldı. 2015’te 92 yaşında vefat eden 
Yaşar Kemal’in en bilinen eseri İnce Memed’i 
anlatacağız bu sayımızda.

4 kitaptan oluşan İnce Memed, düzene başkal-
dıran Memed’in insan ilişkileri ile doğası ve 
renkleriyle Çukurova’nın öyküsüdür. Yaşar 
Kemal’in söyleyişiyle “İçinde başkaldırma kur-
duyla doğmuş” bir insanın, “mecbur adam”ın 
romanıdır. İnce Memed’in konusu, Cumhuriyet 
döneminin ilk yıllarında geçer. Anadolu halkı-
nın geri kalmışlığı, cahil bırakılmışlığı, köy ha-
yatının sefaleti ve ağaların tüm yöreye tama-
men hakim olması üzerine bu duruma karşı bir 
isyan öyküsüdür.

Abdi Ağa’nın zulmüyle köyünü terk etmek 
zorunda kalan Memed, Ağa’nın yeğeniyle 
evlendirilmek üzere olan Hatçe’yi kaçırır. 
Abdi Ağa’yı yaralayan, yeğenini de öldüren 
Memed, eşkıya Deli Durdu’ya katılır. Ancak 
kıyıcılığına ve acımasızlığına katlanamadığı 
Deli Durdu’dan iki arkadaşıyla birlikte ayrılır. 
Memed, sıradan bir köy çocuğuyken, zulme-
denler için eşkıyaya, köylüler içinse bir kurta-
rıcıya dönüşür.

Abdi Ağa Ankara’ya telgraf çeker ve Memed’in 
gizlendiği yeri ihbar eder. Jandarmalar Me-
med’i kıstırırlar. Aralarında çatışma çıkar. Tam 
o dönemde Hatçe doğum yapmıştır. Memed 
eşi ve çocuğu için teslim olur fakat bu esnada 
Hatçe vurulur. Memed’in dünyası yıkılır. Ay-
lardır onu kovalayan Asım Çavuş onu böyle bir 
durumdayken tutuklayamaz ve askerleriyle gi-
derek ona yeni bir şans verir. 

Olaylardan Abdi Ağa’yı sorumlu tutan Memed 
köye gelir ve Abdi Ağa’yı vurur. Bu duruma 
sevinen köylü bayram eder. Memed ise atını 
dağlara doğru sürer ve o günden sonra Me-
med’den haber alınmaz.

Yaşar Kemal, one of the most important names in 
recent Turkish literature, wrote dozens of stories 
and books. Yaşar Kemal, whose real name was 
Kemal Sadık Gökçeli, wrote 26 books, of which 
9 were adapted for cinema, including Memed, 
My Hawk. In this issue, we will talk about Yaşar 
Kemal’s best known work Memed, My Hawk, who 
passed away at the age of 92 in 2015. 

Memed, My Hawk, which consists of 4 books, is the 
story of Memed, who rebelled against order and 
Çukurove with its human relations, nature and 
colors. According to Yaşar Kemal, it is the novel of 
a man who was born with rebellion instinct, and 
the man who is obliged to do things. The subject 
of Memed, My Hawk takes place in the early years 
of the Repub lic. It is about the story of rebellion 
against the backwardness, ignorance of the Ana-
tolian people, the misery of the village life and the 
agas who dominate the whole region.

Memed, who had to leave his village because 
of Abdi Aga, kidnaps Hatçe, who is about to be 
married to Aga’s nephew. Memed, who injured 
Abdi Aga and killed his nephew, joins forces 
with Mad Durdu. However, he cannot stand his 
cruelty and leaves Mad Durdu with two of his 
friends. Memed was an ordinary village boy but 
later becomes a bandit for high-handed people 
and a savior for the villagers. 

Abdi Aga sends telegrams to Ankara and reports 
the place where Memed is hidden. The constab-
ularies find Memed. Conflicts arise between 
them. During that period, Hatçe gave birth. 
Memed surrenders because of his wife and child 
but Hatçe is shot. Memed’s world is destroyed. 
Asim Sergeant, who has been chasing him for 
months, cannot arrest him in such a situation 
and gives him a new chance by going away with 
his soldiers.

Memed holds Abdi Aga responsible for what 
happened, comes to the village and shoots Abdi 
Aga. Villagers become very happy about for this. 
Memed rides his horse towards the mountains 
and no one hears from him after that day. 

kİTaP - BOOK

Yazarın, 1953-1954’te 
Cumhuriyet Gazetesi’nde 
dizi olarak yayımlanan 
yazılarından oluşan İnce 
Memed, 40’tan fazla dile 
çevrilerek, dünya çapında 
ilgi gördü.

In 1953-1954, the writer 
published a series of 
articles in the Cumhuriyet 
newspaper, Memed, 
My Hawk, which was 
translated into more than 
40 languages   and attracted 
worldwide attention. 






