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•

Türkiye fiifle ve Cam

Fabrikalar› A.fi. ile ba¤l›

kurulufllar›n personeli için

iki ayda bir 12.900 adet

yay›nlan›r

Ücretsiz da¤›t›l›r.

•

Yay›na Haz›rlayan

Dünya Yay›nc›l›k A.fi.

100. Y›l Mahallesi

34440 Ba¤c›lar-‹stanbul

Tel: (0212) 440 24 24

•

Renk Ayr›m› ve Bask›

Dünya Yay›nc›l›k A.fi.

Tesisleri

fiiflecam Dergisi’nde yay›nlanan

yaz› ve foto¤raflar kaynak

gösterilmeden kullan›lamaz.

Alev Yaraman, Uluslararas› Cam

Komisyonu Baflkan›

fiiflecam 1981 y›l›nda, cam bilimi ve
teknolojisine uluslararas› ölçekte sa¤lad›¤›
katk›lardan dolay› Uluslararas› Cam
Komisyonu’na kabul edilmifltir.

5

Öneri De¤erlendirme 

Sistemi Ödülleri

Anadolu Cam Mersin Fabrikas›’nda öneriler, 
ifl verimlili¤i ve maliyet düflürme
konular›nda önemli geliflmeler sa¤lad›.

12 Dünya Çiftçi 

Kad›nlar Günü

Anadolu Cam’›n katk›da bulundu¤u Dünya
Çiftçi Kad›nlar Günü 15 Ekim 2003 tarihinde
Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki E¤itim
Fakültesi’nde gerçekleflti.

14-15

Mersin Fabrikas›’ndan 

bir büyük baflar› daha...

• ‘Dört damla pres prosesi’ üretimi 
art›rd›, maliyeti azaltt›.
• Dört damla çay barda¤› otomatik 
paketleme hatt› devreye al›nd›.

18 Paflabahçe, Avrupa’daki 

fuarlarda göz doldurdu

Almanya’n›n Frankfurt flehrindeki Tendence ile
‹talya’n›n Milano kentindeki Macef Autunno
fuarlar›na kat›lan Paflabahçe ve Denizli Cam,
standlar›, büyük ilgi gördü.

19

fiiflecam Kulübü, kürekte tüm

flampiyonluklara imza att›

Almanya’n›n Frankfurt flehrindeki Tendence ile
‹talya’n›n Milano kentindeki Macef Autunno
fuarlar›na kat›lan Paflabahçe ve Denizli Cam,
standlar›, büyük ilgi gördü.

21

Paflabahçe, tarih ve kültürü 

‘cam’a tafl›d›

Paflabahçe Ma¤azalar›’n›n ‘Butik
Koleksiyonlar› 2004’ ürünleri Türkiye
genelinde 20’yi aflk›n ma¤azada 
yer al›yor. 
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ir ifl yerinin kurulmas›  önemlidir; ama ondan önemlisi, o
iflyerinin ‘kendini yeniden üretmesini’ sa¤lamakt›r.

Bir iflyerinin birikim yetene¤ini korumas›, uzun dö-
nemli gelece¤ini güven alt›na almas›, her fleyden önce
esnek ve k›vrak bir strateji gerektirir. Bu strateji, iflyerini-

zin rakiplerine göre ‘farkl› ifller’ yapmas›n› sa¤lar.
‹flyerinin rakiplerinden ‘farkl›’ olan› yapmas› ve birikim  yetene-

¤ini korumas›; orada çal›flan herkesin, dünya genelinde, ülke bü-
tününde ve sektör özelindeki ‘e¤ilimleri’ bilmesine ba¤l›d›r.

E¤ilimleri fark etmek, bizim d›fl›m›zda yaratt›klar› sonuçlar› göz-
lemlemek, kendi imkanlar›m›z› ve k›s›tlar›m›z› bu geliflmelere gö-
re dengelemek, her fleyden önce  bir ‘ilgi sorunu’ dur. 

Ö¤renmenin temel kurallar›ndan biri ilgidir. E¤er bir insan, ö¤-
renmek için kendini yönlendirmiyorsa, ö¤renme iste¤i yaratm›-
yorsa; iyi okulun, etkili araç-gerecin, ilginç ortam›n bir yarar› ol-
mamaktad›r.

Çok genel çizgileri ile bak›ld›¤›nda iflyerlerini yaflatmay› etkile-
yen temel e¤ilimlerden biri ‘ifl çevresindeki’ de¤iflmedir: Faktör
koflullar›, talep koflullar›, girdi al›nan ve girdi verilen sektörlerle
karfl›l›kl›-ba¤›ml›l›k iliflkileri ve rekabet stratejisi  radikal  de¤iflme
sürecinden geçiyor.

‹fl çevresindeki de¤iflme, ‘ifl süreçlerini’ ve ‘iflgücü profillerini’
de¤ifltiriyor.

Bizi sar›p sarmalayan ortam›n bu kadar h›zl› ve köklü de¤iflme-
si, olay ve olgular›n ‘ad›n›’ yeniden koymay› gerektiriyor. E¤er
bu yeni ‘adland›rma’ aflamas›nda eksik bilgiye dayal›  ‘yanl›fl tes-
pitler’ yaparsak, üretti¤imiz ‘adlar’ yanl›fl oluyor. Ad›n› yanl›fl koy-
du¤umuz zaman ‘yanl›fl kavramlar’ kaç›n›lmaz hale geliyor. Yan-
l›fl kavramlar, ‘yanl›fl düflünce’ üretilmesine yol aç›yor. Yanl›fl dü-
flünceden ‘do¤ru davran›fl’ ve ‘uygulama’ üretemiyorsunuz.

‹flyerini yaflatma  sorumlulu¤u, dünya genelindeki geliflmeleri
iyi okumay›, gerekli olan ayr›nt› bilgisine  ulaflmay›, bilgileri  ana-
liz ve sentezden geçirmeyi, bilgileri  ‘farkl›l›k yaratacak’  bir araç
olarak kullanmay› gerektiriyor.

‹flimizle ilgili bir ‘felsefeye’ sahip olmak, iflimizi yaflatma sorum-
lulu¤umuzun ilk ad›m›.. 

Kendine fren koyma ilkesini bir yana b›rakarak, “...benden bafl-
kas› için tufan” mant›¤› ise iflyeri  için  ölümcül hastal›kt›r.

Dünya de¤ifliyor. Ülkemiz de¤ifliyor. Sektörümüz de¤ifliyor. ‹fl
süreçlerimiz de¤ifliyor. ‹flimizle ilgili gerekli ‘temel kurallar’ de¤ifli-
yor.. Biz hâlâ ‘eski bilgilerde’ ›srar ediyor; de¤iflmelere uygun pro-
jeleri  üretemiyorsak, üretilen projelere ak›l katk›s› yapm›yorsak,
iflyerimizi yaflatma sorumlulu¤umuzdan da uzaklafl›yoruz, de-
mektir.

Zenginlik üretmenin ve insan yaflam›n› kolaylaflt›rman›n temel
arac› olan iflyerini yaflatma sorumlulu¤u üstüne düflünmeden, ge-
lece¤i yaratmak da mümkün olmaz, korumak da...

Rüfltü Bozkurt

ED‹TÖR

Trakya Cam Fabrikas›’nda 

‘Cam Günü’ coflkusu

Yo¤un bir çal›flma, emek, sab›r ve
çabayla gelifltirilen düzcam üretimi her
y›l geniflleyen faaliyet alan›, artan 
kapasite ve pazar pay›yla devam ediyor.

16

Alt›n Ambalaj

Ödülü

• Anadolu Cam’›n 6 tasar›m›na
Alt›n Ambalaj Ödülü verildi.
• ‹fl Kule-3 çal›flanlar›na ‘afete haz›rl›k’
e¤itimi verildi.

20

Paflabahçe’de

yenilikler

Paflabahçe yeni ürünleriyle yaflama
fl›k bir hayat veriyor.
• Otomatik ürünler.
• Elyap›m› ürünler.

22-23

Paflabahçe Eskiflehir Cam

ISO 9001: 2000 belgesi ald›

• Paflabahçe Eskiflehir Cam CEE grubu
fabrikalar› içinde standard›n yeni 
versiyonuna göre belge alan ilk fabrika.
• ‹SO ödülleri da¤›t›ld›.

11

‹flimizi
yaflatman›n
sorumlulu¤u

B



U
l u s l a r a r a s ›
Cam Komis-
yonu (ICG),

cam üretimi, bilimi
ve teknolojisinde etkin olan ülkele-
rin, konuyla ilgili organizasyonlar›-
n›n oluflturdu¤u uluslararas› bir ör-
güttür. 

Cam›n bütün dünyay› ilgilendiren
geliflecek bir malzeme oldu¤u öngö-
rüsünün ortaya ç›kmas› üzerine,
ICG, cam›n Edison’u diyebilece¤i-
miz Prof. W. E. S. Turner’›n öncülü-
¤ünde 1933 y›l›nda kurulmufl olup
bugün cam araflt›rmalar›nda dünya-
ca ünlü pek çok bilimsel kurum,
cam üreticisi, cam araflt›rmalar›nda
yo¤unlaflan üniversitelerin ve bunla-
r›n ba¤l› oldu¤u organizasyonlar›n
birlikte çal›flma f›rsat›n› buldu¤u,
cam konusundaki en büyük ve say-
g›n organizasyondur. Konsey kurul-
duktan sonra, ‹kinci Dünya Sava-
fl›’n›n araya girmesiyle çal›flmalar bir
süre aksam›fl, ancak savafl y›llar›n›n
ard›ndan hemen tekrar bir araya ge-
linmifltir.

Halen 31 ülkenin, cam bilim ve
teknolojisi konular›nda yeterli dü-
zeyde faaliyet gösteren ulusal kuru-
lufllar› ICG’ye üyedir. Üye olmak
için cam sektörünü gelifltirip, cam
üzerinde bilimsel çal›flma yap›ld›¤›-
n›n kan›tlanmas› gereklidir. Kifliler
üye olamazlar, genelde üyeler, flir-
ketlerin oluflturdu¤u ulusal bir üst
örgüt arac›l›¤› ile temsil edilirler. fii-
flecam bu konuda üç istisnadan biri
olup Türk Cam Sektörü’nü temsilen,
flirket olarak üyedir. ICG’nin üyesi
ulusal örgütler, Genel Kurul’da iki
üye ile temsil edilir. Genel Kurul,
ICG’nin idari kadrolar› olan Yönetim
Kurulu’nu ve Teknik Koordinasyon
Komitesi’ni seçer. Teknik Koordi-

Alev Yarama
(ICG) Baflkan

fiiflecam, çevresel de¤erlere karfl› 
sorumlulu¤unun bilincinde bir kurum
olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir
bir dünya b›rakman›n gere¤ine 
inanmaktad›r. Stratejik yönetimin temel
unsurlar›ndan biri  olarak alg›lad›¤› bu
yaklafl›m› faaliyetlerinin her
aflamas›nda dikkate almaktad›r.
Amac›m›z; Toplulu¤umuzda 
sürdürülen çevre koruma
çal›flmalar›n›n, çevre yönetim sistemi
anlay›fl›yla yürütülmesi ve tüm
çal›flanlar›n deste¤i al›narak sürekli
iyileflmenin sa¤lanmas›d›r.

4 Eylül - Ekim  •  2003

Çevre Politikas›
fiiflecam

Ç e v r e  P o l i t i k a s ›
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nasyon Komitesi, uygulamal› bilim-
sel araflt›rma ve incelemeler gerçek-
lefltiren Teknik Komitelerin faaliyet-
lerini denetler ve koordine eder. 

ICG, kurulan uluslararas› iflbirli¤i
sayesinde, cama iliflkin vizyon do¤-
rultusunda, gelece¤e yönelik strateji-
leri belirler. Cam›n yap›s›, eritilmesi,
flekillendirilmesi, mevcut ürünlerin
uluslararas› standartlar›n›n oluflturul-
mas›, cam›n çeflitli özelliklerinden
yola ç›karak, yeni ürünler ve yeni
uygulama alanlar› üzerinde çal›flma-
lar yap›lmas›, cam›n di¤er malzeme-
ler ile birleflimi, elektronik, optik, t›p
gibi farkl› alanlarda kullan›mlar› gibi
konularda, Teknik Komiteler arac›l›-
¤› ile sürdürdü¤ü çal›flmalarla, yön-
lendirici görevi yapar. Örne¤in, son
olarak, cam›n t›pta giderek artan uy-
gulama alanlar› gündeme geldi¤in-

den, bu konu
tek bafl›na bir
yeni Teknik
Komite olufltu-
rulmas›n› ge-
rekli k›lm›flt›r. 

ICG, her y›l
bir üye ülke-
nin davetlisi
olarak de¤iflik
bir ülkede
sempozyumlar
ve üç y›lda bir
de Uluslararas›
Kongreler dü-
zenler. Üye ül-
kelerin daveti
birkaç y›l ön-
cesinden öne-
rilir ve pek
çok önerinin
aras›ndan seçi-
lerek gerçek-
lefltirilir.

ICG, uluslararas› cam toplulu¤una
yap›lan seçkin katk›lar› takdir etmek
ve geçmifli 5000 y›l öncesine daya-
nan ve daha pek çok yüzy›l boyun-
ca genifl kullan›m alanlar› bulacak
olan cama genç kuflaklar›n ilgisini
artt›rarak onlar›n çal›flmalar›n› teflvik
etmek üzere
afla¤›da belirti-
len ödülleri tesis
etmifltir;

• W. A. Weyl
In te rna t iona l
Glass Science
Award; 1977 y›-
l›nda verilmeye
bafllanm›flt›r. 35
yafl›n alt›ndaki
genç bilim
adam la r › n › n ,
camla ilgili yeni

bulufllar ba¤lam›ndaki yeteneklerini
takdir etmek üzere, 3 y›lda bir yap›-
lan ICG Uluslararas› Cam Kongrele-
ri’nde verilir.

• V. Gottardi Prize; 1987 y›l›nda
ilk kez verilmifltir. Cam sektöründe-
ki araflt›rma, gelifltirme, e¤itim, yö-
netme ve ticari faaliyetlerin herhangi
birinde de¤erli bulunan ayr›cal›kl›
katk›lar› takdir etmek üzere, ödülü
alma tarihinde 40 yafl›n alt›nda olan
kifliler aras›ndan seçilenlere her y›l
verilir.

• ICG Presidents Award; 1994 y›-
l›ndan itibaren her y›l uluslararas›
cam toplulu¤una ömür boyu yap›-
lan seçkin katk›lar› takdir etmek için
verilir.

• W. E. S. Turner Award; ilk kez
2001 y›l›nda verilmifl olup her y›l
ICG Teknik Komitelerindeki çal›fl-
malara iliflkin seçkin baflar› ve faali-
yetleri takdir etmek üzere verilir.

fiiflecam 1981 y›l›nda, cam bilimi
ve teknolojisine uluslararas› ölçekte
sa¤lad›¤› katk›lardan dolay› Uluslara-
ras› Cam Komisyonu’na kabul edil-
mifltir. fiiflecam Düzcam Grubu Bafl-
kan› Alev Yaraman da, 1984 y›l›nda
Teknik Koordinasyon Komitesi Üye-
li¤ine seçilmifl, 1992 - 1997 y›llar›

aras›nda Komi-
te’nin Baflkanl›-
¤›n› sürdürmüfl,
ard›ndan Yöne-
tim Kurulu’na
seçilmifltir. ICG
Baflkanl›¤›’na
ise 2003 - 2006
dönemi için
seçilmifl olup
ICG’nin ilk Türk
ve ilk kad›n
baflkan› olarak
21. Baflkan›d›r.
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n’›n Uluslararas› Cam Komisyonu 
l›¤›’n› kutluyoruz!

Prof. Dr. Helmut A. Schaeffer ICG Baflkanl›¤›n› 
Alev Yaraman’a devretti.



P
aflabahçe Ma¤azalar›’n›n ‘Bu-
tik Koleksiyonlar› 2004’ ürün-
leri Türkiye genelinde 20’yi

aflk›n ma¤azada görücüye ç›kt›. Ta-
rih ve kültürün ‘cam’da hayat bul-
du¤u Butik Koleksiyonlar›, geçmifl
ile günümüzü birlefltiren çizgilerden
olufluyor.

Paflabahçe Ma¤azalar›’n›n 15 Ekim
Çarflamba günü Ç›ra¤an Saray› Belli-
ni Salonu’nda düzenledi¤i sergide,
“Tarih-Kültür-Cam” konseptiyle tan›-
t›lan yeni “‹slam Camlar›” ve “Cam-
da Mavi-Beyaz” koleksiyon ürünleri-
nin yan› s›ra süregelen “Beykoz”,
“Çeflm-i Bülbül”, “Osmanl›-Rölyefli
Camlar” ve “Anadolu Medeniyetleri”
koleksiyonlar›na ait toplam 25 ürün
tan›t›ld›.

Paflabahçe’nin ma¤azac›l›k anlay›fl›
ve Butik Koleksiyonlar› ile ilgili ola-
rak fiiflecam Cam Ev Eflyas› Grup
Baflkan› Gülsüm Azeri flu bilgileri
verdi: “Ma¤azalar›m›z› 2001 y›l›nda
iki farkl› konsept etraf›nda yenile-
dik: Yaflam ve Butik. Yaflam bölü-
münde; ça¤dafl evlere, masa ve
mutfaklar›n ihtiyaçlar›na cevap vere-
cek, baflta cam olmak üzere sera-
mik, porselen, metal, ahflap ve teks-
til ürünlerinden oluflan genifl bir
ürün yelpazesini entegre bir zevk
içinde sunmay› hedefledik. Bu bölü-
me gelenler, dünyada, sofra ve mut-
fak ürünleri sektöründeki renk ve
trendi yakalayabilece¤i ürünleri bu-
labiliyor. Butik bölümlerimizde ise
koleksiyon de¤eri olan kristal, cam,
porselen, gümüfl eflya ve aksesuarla
daha geleneksel ve sanatsal zevkle-
re hitap ediyoruz. 2004 koleksiyo-
numuzla da, bu topraklar›n yaflam
kültürünü, sofra kültürünü ve tarihi-
ni Paflabahçe Ma¤azalar›’na özgü ta-

sar›mlarla cama yans›tt›k.”
Ma¤azalarda sergileniyor
Paflabahçe’nin, ‹stanbul, ‹zmir, An-

kara, Adana, Antalya, Bodrum ve
Bursa’da 20’yi aflk›n ma¤azas›nda
sat›fla sunulan “Butik Koleksiyonlar›
2004” ürünleri aras›nda, 18. yüzy›lda
yok olan ‹znik mavi beyaz desenle-
rinin cam ürünler üzerinde yeniden
yorumland›¤› yeni koleksiyon
“Camda Mavi Beyaz”, 12-15. yüzy›l-
lar› aras›nda bugün Suriye ve M›-
s›r’›n bulundu¤u topraklarda üreti-
len mine ile süslenmifl cam ürünle-
rin, elde kalm›fl az say›daki örnekle-
rinin izinden gidilerek gelifltirilen
yeni koleksiyon “Mineli Camlar”,
“Osmanl› Koleksiyonu” içindeki
“Rölyefli Camlar” grubu için gelifltiri-
len 3 yeni ürün, “Beykoz” ve
“Çeflm-i Bülbül” koleksiyonlar› için
gelifltirilen 6 yeni ürün ve “Anadolu
Medeniyetleri” koleksiyonu için ge-
lifltirilen 7 ürün yer al›yor.

Beykoz’da bafllayan tarih...
Paflabahçe, Türkiye ‹fl Bankas› iflti-

raklerinden fiiflecam’›n ihracat a¤›r-
l›kl› çal›flan, güçlü kurulufllar›ndan
biri. 1935’te Beykoz’da sadece flifle
ve cam bardak üreterek faaliyete
bafllayan kurulufl, bugün yüksek
teknolojiyle üretilen kaliteli ve her
be¤eniye yan›t veren zengin ürün
yelpazesiyle Avrupa ve dünya cam
ev eflyas› pazar›nda ilk üç aras›nda.
Ürünlerini, baflta Avrupa ülkeleri ol-
mak üzere 118 ülkeye satan Pafla-
bahçe, alan›nda Avrupa’n›n ikinci,
dünyan›n ise üçüncü büyük kurulu-
flu durumunda. fiirketin Avrupa cam
ev eflyas› pazar›ndaki pay› yüzde
12’yi aflt›. Paflabahçe Ma¤azalar›’n›n
‘Butik Koleksiyonlar› 2004’ ürünle-
rinde flu seriler bulunuyor:
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‘Butik Koleksiyonlar› 2004’ ürünleri 20’yi aflk›n ma¤azada sat›fla sunuldu

Paflabahçe, tarih ve
‹SLAM CAMLARI KOLEK

Mineli Camlar Serisi
12. yüzy›l ile 15. yüzy›l aras›n-

da Selçuklu ve Osmanl› siyasi
co¤rafyas›ndaki uzak noktalarda
yap›lm›fl cam ürünlerden ve be-
zeme usullerinden esinlenerek
oluflturuldu.

• Ceylan Sürahi: 14. yüzy›l
ortalar›na tarihlenen antik cam
sürahiden esinlenerek yap›ld›. El
imalat› cam sürahi üzerindeki
madalyonlarda, aslanlar›n sald›r›-
s›na u¤rayan ceylanlar resmedili-
yor. Ürüne ad›n› bu ceylanlar ve-
riyor.
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S‹YONU

• Bal›kl› Parfüm fiiflesi: 1260-
1280 y›llar› aras›na tarihlenen
antik cam parfüm fliflesinden
esinlenerek ya-
p›ld›. Üzerin-
de, erken dönem
Memlük yaz› karakteri
ile “Yaratan, Yüce Sul-
tan, Hükümdar, ö¤-
renilen, adil, in-
sanl›¤›n kaderi-
ni belirleyen
için” yaz›lan
eserin, Sul-
tan için yap›l-
d›¤› veya
kullan›ld›¤›
tahmin edi-
liyor. Ürün
ad›n›, bereket
sembolü olan
bal›k figüründen
al›yor.

• Yass› T›ls›m Parfüm fiiflesi:
13. yüzy›l›n ikinci yar›s›na tarihle-
nen antik cam parfüm fliflesinden

esinlenerek yap›lan bu
ürün, üzerinde ay, günefl

ve ejderha figürlerinin birlikte
kullan›lm›fl olmas› nedeniyle t›l-
s›ml› oldu¤u anlam›na geliyor.
Ürün ad›n›, bu t›ls›mdan ve flifle-

nin formundan al›yor.

• fiakay›k Vazo: 14.
yüzy›l›n bafllar›na tarih-
lenen antik cam vazo-

dan esinlenerek yap›ld›.
El imalat› cam vazo üze-
rinde erken dönem
Memlük yaz› karakteri
ile “Ey Yüce Sultan, Hü-

kümdar, Ö¤renilen” yaz›-
yor. Ürün ad›n›, stilize edi-

lerek yaz› aralar›nda kullan›-
lan çiçek motiflerinden al›yor.

• Turna Bardak: 1250-1275 y›l-
lar› aras›na tarihlenen antik cam
bardaktan esinlenerek üretilen bu
ürün, ad›n› üzerindeki bereket sim-
gesi turna kufllar›ndan al›yor.

ÇEfiM-‹ BÜLBÜL 
KOLEKS‹YONU

Ad›n›, renkli kristal çubuklar›n
bir düzen içinde kristal
kütlesine eklenerek
döndürülmesi ve
özel bir ustal›kla bu-
rulmas› tekni¤iyle
üretilen ve deseni bül-
bül gözüne benzetilme-
sinden alan Çeflm-i Bülbül (Bülbül
Gözü) geçmiflte vazo, kase, fleker-
lik, gülabdan ve laledan gibi form-
larda üretilirdi. Günümüzde tama-
men el iflçili¤i ve üfleme tekni¤iyle
Paflabahçe Ma¤azalar› için özel ola-
rak yap›l›yor.

kültürü ‘cam’a tafl›d›



14. yüzy›lda, Osmanl› saraylar›nda
kullan›lan Çin mavi-beyaz porselen-
lerinden etkilenen ve üretimin sona
erdi¤i 18. yüzy›la kadar, farkl› üslup
ve renklerin keflfiyle geliflerek dün-
ya çap›nda bir el sanat› haline gelen
‹znik seramiklerinin cama uygulan-

d›¤› ürün koleksi-
yonu içinde flun-
lar yer al›yor:
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CAMDA MAV‹-BEYAZ KOLEKS‹YONU

• Suzeni Vazo: 15. yüzy›l
mavi beyaz porselenlerinden

Annam Vazo’nun form
ve deseninden esin-

lenerek yap›lm›fl
el imalat› cam va-
zo. Kitabesine
göre 1450 y›llar›n-
da yap›lan Annam

Vazo, Topkap› Sa-
ray› Müzesi Koleksi-

yonu’nda bulunuyor.

• Yonca Sütun
fiamdan: 16-17.

yüzy›l yap›m› pirinç
flamdanlardan esin-
lenerek üretilmifl
ürün, k›vr›m dall›
çiçeklerden oluflan
yatay bordürler ve
gövdede dört yap-
rakl› yoncalar
meydana getiren
palmet motifleriy-
le süslü. El imala-
t› cam flamdan,

alt›n kullan›la-
rak tama-
men el iflçi-

li¤i ile de-
korland›. 

• fiemse Sü-
tun fiamdan:

16-17. yüzy›l yap›-
m› pirinç flamdan-
lardan esinlenerek
üretilen ürün, k›v-
r›m dal ve palmet-
li iki bordür ile
gövde üzerindeki
rumili salbekli ya-
r›m flemse ve dik-
dörtgen kartufllar-
la süslü. El imala-
t› cam flamdan,

alt›n kullan›-
larak ta-
mamen el
iflçili¤i ile

dekorland›.

• Maflallah Kase: 1470-1490
y›llar› aras›nda üretildi¤i san›lan
pirinç bir kaptan esinlenerek
üretildi. Yayvan gövdeli el ima-
lat› kase üzerinde kufi yaz› stili
ile iki de¤iflik flekilde “Maflallah”
bulunuyor. Bordürü stilize
yapraklarla ve gövdenin alt
bölümü dilimli nifllerle süsle-
nen kase tamamen el iflçili¤i
ile dekorland›.

• Ciharberk Kase: Çin’de 16. yüz-
y›l bafl›nda Müslüman ülkelere yönelik

üretilen mavi beyaz porselenler konsep-
tinde 17. yüzy›l sonlar›nda Qing Hanedan›
dönemine ait le¤en-ibrik tak›m›n›n le¤eni
Ciharberk Kase ile el imal› cam formunda

yemden yorumland›.

• fieflberk Tabak: 1520-1540
y›llar› aras›nda üretilen, ‹znik
mavi beyaz seramik tabak ör-
ne¤inden al›nan desen, fiefl-
berk Tabak’ta cam üzerine
uyguland›. Ürün, ad›n›, moti-

findeki 6 yapraktan al›yor.

• Berkse Tabak: 1520 y›l›na
tarihlenen ‹znik mavi beyaz se-
ramik tabaktan al›nan desen,
Berkse Tabak’ta cam üzerine
uyguland›. Seramik taba¤›n

orijinali Do¤u Berlin Müze-
si’nde sergileniyor.

OSMANLI KOLEKS‹YONU
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BEYKOZ KOLEKS‹YONU

ANADOLU MEDEN‹YETLER‹ KOLEKS‹YONU

• Hasano¤lan Vazo: El
imalat› cam vazo üzerinde
kullan›lan motif, Hatti sa-
nat›n›n de¤erli madenler-
den üretti¤i heykelin uy-
gulamas›. Ankara’n›n Ha-
sano¤lan Köyü’nde bulu-
nan ve MÖ 2100-2000 y›l-
lar›na ait oldu¤u belirtilen
“Hasano¤lan Heykelci¤i”,
Ankara Anadolu Medeni-
yetleri Müzesi’nde sergile-
niyor.

Beykoz camlar›, 3. Selim döneminde (1789-1807)
Beykoz Cam Atölyeleri’nde üretilmeye bafllan-
d›. “Beykoz Süslemeleri” opal ya da berrak
camdan yap›lm›fl ürünler üzerine alt›n
ve/veya cam boyalar› ile elle uygulan›r. Karak-
teristik özelli¤i kesme ve boyama süslemecili¤i olan

“Beykoz Camlar›”n›n t›pk› yap›mlar› eskiden oldu-
¤u gibi tamamen el hüneri ve iflçili¤i ile üre-

tiliyor. Le¤en ve ibrik, konik flifle, kulplu
bakraç, opal vazo ve mumluk, Beykoz

camlar›n›n en güzel örneklerinden ve kolek-
siyona yeni kat›lan bir seri.

• Sunu
Kase: El
i m a l a t ›
cam kase

üzerinde
ku l l a n › l a n

motif, MÖ 14. yüzy›la tarihlenen geyik
biçimli kutsal sunu kab›n›n a¤›z kena-
r›ndaki desenden al›nt›. Anadolu ç›-
k›fll› olan kap, New York Metropoli-
tan Sanat Müzesi’nde sergileniyor.

• 12
T a n r ›

Gondol:
El imalat›

cam gondol üzerinde kullan›lan motif,
Yaz›l›kaya Kaya Tap›na¤›’n›n 12 Tanr›
kabartmas›ndan al›nt›. Hitit Panthe-
onu’nun 63 Tanr›’s›n›n canland›r›ld›¤›
64 figürden oluflan Yaz›l›kaya Kabart-
malar› MÖ 1275-1250’ye ait.

• Alt›n Madalyon Tabak: El ima-
lat› cam tabak, üzerinde kullan›lan
motif Van Toprakkale’de bulunan
Alt›n Madalyon’dan al›nt›. ‹ki Urartu
Tanr›ças›’n›n birbirlerine sayg› sun-
ma sahnesini anlatan bu eser, MÖ 7-
6. yüzy›la tarihleniyor ve Do¤u Ber-
lin Müzesi’nde sergileniyor. Bu motif
Alt›n Madalyon fiekerlik ve Alt›n Ma-
dalyon Vazo’da da tekrarlan›yor.

• Gömütafl› Vazo: El
imalat› cam vazo üzerin-
de kullan›lan motif, MÖ
8. yüzy›l sonu 7. yüzy›l
bafl›na tarihlenen, Kah-

ramanmarafl’ta bulunan
ve halen Adana Müzesi’nde sergilenen
“Kar› Koca Gömütafl›”ndan al›nt›.
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Y
aklafl›k 30 y›l süreden
beri T.fiifle ve Cam Fab-
rikalar› Afi ile Internati-

onal Finance Corporation’›n
(IFC) finans iliflkileri artarak sü-
rüyor. Geliflmekte olan ülkelere
cam sanayiinin kurulmas›nda
büyük finansal katk› sa¤layan
IFC, bu konudaki birikimlerini
fiiflecam’a yans›t›rken, fiiflecam
Toplulu¤u da IFC’nin sermaye
ve kredi olarak finanse etti¤i

tüm yat›r›mlarda baflar›l› sonuç-
lar al›yor. 

Bu iliflki uzun süre içinde 1
milyar dolar yat›r›m imkan› sa¤-
layarak zaman içinde bir nevi
partnerli¤e dönüfltü. fiiflecam ya-
t›r›mlar›n›n ihracata yönelik ve
ülke ekonomisine katma de¤eri-
nin yüksek olmas›, kârl›l›kla bir-
leflince oldukça düflük faizle fi-
nansman olana¤›n› beraberinde
getirmesi ve IFC, fiiflecam’› en

uygun finansman koflullar›ndan
faydaland›rmaktad›r.

fiiflecam’›n fleffaf, uluslararas›
standartlara uygun ve enflasyon
muhasebesini içeren bir hesap
sistemine sahip olmas›, her tür
bilgi ak›fl›n›, do¤ru biçimde, k›sa
sürede sa¤lamas› ve uluslararas›
nitelikte bir flirket hüviyetini ka-
zanmas›, kredi maliyetlerinin
düflük olmas›ndaki di¤er önemli
hususlard›r.

Uluslararas› finans kuruluflu ile fiiflecam’›n 
iliflkileri artarak sürüyor...

IFC’den fiiflecam’a en 
uygun finansman koflullar

fiiflecam Grubu’nun kulland›¤› IFC kredileri (000)

Proje tutar› Kredi tutar›   IFC kredisi IFC sermaye
Kurulufl ad› USD karfl›l›¤› Kullan›m tarihi USD Euro DM BF USD karfl›l›¤› katk›s›
ACS 1 17.800 Temmuz 1970 10.000 10.000
TR 1 101.000 Nisan 1979 24.000 330.000 31.000 10.425
KC 1 46.000 Haziran 1981 11.000 85.378 13.500
CE 15.500 Mart 1986 18.100 6.750
ACS Pak. (AC.TK.CA.PB) 17.500 Kas›m 1986 21.000 9.200
TR 2 140.000 Ocak 1989 25.000 55.000 55.000
KC 2 50.000 Nisan 1989 8.000 22.500 20.000
SC Pak. (AC,TK,PB,KC,CA,TC) 36.500 Ekim 1992 14.000 10.500 20.500
SC Pak. (AC,PB,TR,EU,CE) 160.000 Ekim 1996 108.000 72.000
PB-Eskiflehir 66.000 Temmuz 1998 58.000 32.000
SC Paket (‹flletme kredisi TR,CE,PB,AC) 35.000 Eylül 2001 35.000 35.000
Ruscam I 26.000 Aral›k 2001 13.000 13.000
PB-Eskiflehir (‹flletme kredisi) 7.500 Haziran 2002 7.500 7.500
Mina-Gürcistan 7.000 Ekim 2002 6.320 6.320 2.500
SC Pak. (AC,CE,PB,PE,TR) 191.000 May›s 2003 32.500 60.799 97.500
Ruscam II 22.362 Haziran 2003 10.000 10.000
Toplam 939.162 196.320 60.799 293.100 415.378 439.270 12.925

Not: 1) Belirtilen USD de¤erleri o günkü de¤erleri ifade etmekte olup, projelerin ve finansman›n bugünkü de¤eri çok daha yüksektir.
2) Halihaz›rda IFC, fiiflecam’›n iki önemli yat›r›m projesinin de¤erlendirme çal›flmalar›n› sürdürmektedir.)



Paflabahçe Eskiflehir Cam Sanayii ve Ticaret Afi,
13-15 May›s 2003 tarihlerinde TSE taraf›ndan

yap›lan kalite yönetim sistemi tetkikini baflar›yla
geçerek, TS EN ISO 9001: 2000 belgesi almaya hak
kazand›. Eskiflehir Cam, bu baflar›s›yla CEE Grubu
fabrikalar› içinde standard›n yeni versiyonuna göre
belge alan ilk fabrika oldu.

Kuruluflun kalite yönetim sistemi kurma ve bel-
gelendirme çal›flmalar›, ISO 9000 serisindeki kalite
yönetim standartlar›n›n revize edilmesinin hemen
ard›ndan 2001 y›l›nda bafllat›ld›. Kalite sistemi ise
do¤rudan do¤ruya ISO 9001 standard›n›n Aral›k-
2000 y›l›nda yürürlü¤e giren son bask›s› temel al›-
narak yap›land›r›ld›.

‹stanbul Sanayi Odas›’n›n
di¤er odalar, kurum ve

kurulufllar›n katk›lar›yla ha-
z›rlad›¤› ve konusunda ül-
kenin en ciddi araflt›rmala-
r›ndan biri olan “Türki-
ye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluflu’ içinde yer alan
grubun 10 flirketinden ilk
50 içinde 34. s›rada Pafla-
bahçe Cam Sanayii ve Tica-
ret Afi ile 39. s›rada yer alan
Trakya Cam Sanayii Afi’nin
ödüllerini; grup baflkanlar›
taraf›ndan 9 Ekim 2003 tari-
hinde Lütfi K›rdar Kongre
Saray›’nda düzenlenen bir
törenle Baflbakan R. Tayyip
Erdo¤an’dan al›nd›.
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Paflabahçe Eskiflehir Cam
ISO 9001: 2000 belgesi ald›

‹SO ödülleri da¤›t›ld›

R. Tayyip Erdo¤an - Gülsüm Azeri R. Tayyip Erdo¤an - Alev Yaraman
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A
nadolu Cam Mersin fabri-
kas›nda ‘Öneri De¤erlendir-
me Sistemi Ödülleri’ sahip-

lerine verildi. 
AC Mersin Fabrikas›’nda ISO

9000 standartlar› ve kalite politi-
kas› çerçevesinde 28.05.1998 ta-
rihinde yürürlü¤e giren Öneri
De¤erlendirme Sistemi (ÖDS)
prosedürü ve yönetmeli¤i kap-
sam›nda, de¤erlendirme döne-
minde verilen 283 öneriden 38
adedi, Öneri De¤erlendirme Ku-
rulu (ÖDK) taraf›ndan yap›lan
puanland›rma sonucu ödül al-
maya hak kazand›. 

Ödüllendirmede, hat›ra de¤eri
yüksek ‘Paflabahçe’ ürünlerinin
verilmesi kararlaflt›r›ld›. Ödüller
Fabrika Müdürü Osman Sar› ve
departman yöneticilerinin kat›l›-
m›yla sahiplerine verildi.

De¤erlendirme dönemi içinde
verilen önerilerden, Kal›p ‹flleri
Ustabafl›s› Yavuz Yüksel’in “po-

co al›c› mafla gövde ve insertle-
rinin kullan›labilir duruma geti-
rilmesi” konulu önerisi 1. s›rada,
yine Yavuz Yüksel’in “›skarta
olan kal›plar›n geri kazan›lmas›”
konulu önerisi 2. s›rada, “s›cak
kaplama tünellerinde otomatik
tünel s›cakl›¤›na ba¤l› kontrol
yap›lmas›” konulu önerisiyle So-
¤utma Sonu ‹fllemleri Teknisyeni
Ali R›za Y›ld›r›m 3. s›rada yer al-

d›. Ayr›ca de¤erlendirme döne-
mi içinde en çok kabul edilen
öneri veren Yavuz Yüksel’e ve
çal›flan kifli bafl›na en çok kabul
edilen öneri veren servis olan
“Kalite Kontrol Servisi”ne de
plaket verildi.

‹fl verimlili¤ine katk›
Verilen tüm öneriler en k›sa süre

içinde ilgili bölüm taraf›ndan de-
¤erlendirilerek öneri sahibine
olumlu veya olumsuz geri bildi-
rimde bulunuldu. 

Kalite iyilefltirme, ifl basitlefltirme,
ifl organizasyonu gelifltirme, yön-
tem gelifltirme, ifl çevresine olumlu
etki, maliyetleri düflürme kategori-
lerinde de¤erlendirilerek puanlan-
d›r›ld›.

ÖDS kapsam›nda tüm çal›flanlar
taraf›ndan bugüne kadar verilen
548 adet öneri ile ifl verimlili¤i ve
maliyet düflürme konular›nda
önemli geliflmeler sa¤land›.

‘Öneri De¤erlendirme Sistemi 
Ödülleri’ sahiplerine verildi 

Öneriler, ifl verimlili¤i ve maliyet düflürme konular›nda önemli 
geliflmeler sa¤lad›.‘ ’



Teknik ‹flbirli¤i
A n l a fl m a s ›

kapsam›nda 09-11
Temmuz tarihle-
rinde Ishizuka
Glass Company
firmas› yetkilile-
rinden proje lideri
Y. Nakabayashi
ile proje yöneticisi
Y. Natsume, Ana-
dolu Cam Mersin
Fabrikas›’n› ziya-
ret etti.

Ishizuka heyeti
imalat de¤iflimi,
ekipmanlar›n ba-
k›m sistemati¤i, oturma süresi,
üretim rand›man›, kal›plar›n
bak›m sistemati¤i, teknik bece-

ri seviyeleri, proses yeterlilik
çal›flmalar›, veri analizleri ve
di¤er kalite kontrol uygulama-

lar›n› inceleyerek bu konular-
daki iyilefltirmeleri de¤erlen-
dirdiler.
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Ishizuka AC Mersin fabrikas›n› ziyaret etti

Ankara’da kariyer günleri

Düzcam ve Kim-
yasallar Grubu

‹nsan Kaynaklar›, fii-
flecam’› 16 Nisan Çar-
flamba günü Bilkent
Üniversitesi ve 17 Ni-
san Perflembe günü
de Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi’nde dü-
zenlenen kariyer
günlerinde temsil etti.

Her iki üniversite-
deki sunumlar› Elif
Araç Çak›r ve Mine
Kumral ‹lgün yapt›.
Sunumlarda ö¤renci-
lere fiiflecam, ürünler,
pazarlar ve fiifle-
cam’›n çal›flma hayat›
hakk›nda bilgi verildi.ODTÜ sunuflu s›ras›nda.
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K›rsal alanda kad›nlar›n faaliyetleri
ülkelerin g›da güvenli¤i aç›s›ndan son
derece kritik bir öneme sahiptir.

G›da üretiminin; Asya ülkelerinde %
65’i, Afrika ülkelerinde % 80’i, Dün-
ya’da % 50’si, ürün iflleme faaliyetleri-
nin ise % 90’›  kad›nlar taraf›ndan yü-
rütülmektedir.(1)

GAP bölgesinde yap›lan bir araflt›r-
man›n(2) sonuçlar›na göre kad›nlar›n
yapt›klar› ifller; Daha çok ev eksenli
eme¤e dayanan, yapt›klar› ifllerden el-
de edilen ürünler hemen tüketildikleri
için direkt parasal bir de¤er ifade et-
meyen ifllerdir.

Ayr›ca ayn› çal›flmaya göre gerek

hayvansal, gerekse de bitkisel üretim
kategorisinde, ürün ifllemede kad›nla-
r›n, ürün sat›fl›nda ise erkeklerin
önemli a¤›rl›¤› oldu¤u belirlenmifltir.

Ürünlerin de¤erlendirilerek, aile bes-
lenmesine ve evde üretilen g›da ürün-
lerinin ambalajlanarak sa¤l›kl› bir  fle-
kilde pazarlanabilir hale getirilmesine
yard›mc› olan "Ev Konservecili¤i" k›r-
sal alandaki kad›nlar›n faaliyetlerinin
gelifltirilmesi ve gelir getiren faaliyetler

ile yaflam›n sürdürülmesi için gereken
faaliyetlerin belli ölçüde ayr›flt›r›lmas›n-
da önemli bir unsurlardan biridir.

Ev konservecili¤i ülkemizde a¤›rl›kl›
olarak evde tüketime, aile beslenmesi-
ne  katk› sa¤lanmas› amac› ile yap›l-
maktad›r. Bu boyut çok önemli olma-
s›na karfl›n, k›rsal alanda kad›n›n rolü-
nü düflündü¤ümüzde gelir getirici fa-
aliyete dönüfltürülmesi de en az ilki
kadar önem kazanm›flt›r.

T
ar›m ve Köyiflleri Bakan-
l›¤›, Türk Kooperatifçilik
Kurumu ve Gazi Üniver-

s i tesi ’nin or-
taklafla düzen-
ledi¤i, Anado-
lu Cam’›n kat-
k›da bulundu-
¤u Dünya
Çiftçi Kad›nlar
Günü 15 Ekim
2003 tarihinde
Ankara Gazi
Ün i v e r s i t e s i
Mesleki E¤itim
Fakültesi’nde
gerçekleflti.

Tar›m ve Kö-
yiflleri Bakan›
Prof. Dr. Sami

Güçlü baflta olmak üzere kat›-
l›mc› kurum ve kurulufllar›n yet-
kililerinin aç›l›fl konuflmalar› ile

bafllayan top-
lant›da daha
sonra “Cum-
huriyet’in 80.
Y›l›nda K›rsal
Alanda Kad›n”
konulu panel
düzenlendi.

A n a d o l u
Cam’a da kat-
k›lar›ndan do-
lay› teflekkür
plaketi sunu-
lan toplant›da
befl çiftçi ka-
d›n çal›flmala-
r›ndan dolay›

birer tam alt›n ile ödüllendiril-
di. Anadolu Cam Pazarlama

Hizmetleri Müdürü Hüseyin
Bekçi’nin toplant›da yapt›¤› su-

nuflta ev konservecili¤inin öne-
mi konusunda Anadolu Cam’›n

bugüne kadar gerçeklefltirdi¤i
faaliyetleri anlatt›.

‘Dünya Çiftçi Kad›nlar Günü’ne Anadolu Cam imzas›

Sempozyumda yap›lan sunufl

Y›llara göre ev konservecili¤inin geliflimi

(*) 2004 y›l› tahmini de¤eri

Günümüzde do¤al ürünlere, yöresel
g›dalara, farkl› tatlara, evde yap›lm›fl
sa¤l›kl› ürünlere karfl› tüketici tercihle-
rinde belirgin bir e¤ilim ve art›fl görül-
mektedir.

Bu genel e¤ilimlerden de yararlana-
rak, ev konservecili¤ini k›rsal alandaki
kad›nlar›m›z için gelir getirici faaliyete
dönüfltürmek, yöresel ve ulusal pazar-
lara sunumunu sa¤lamak için ilgili
tüm taraflar›n kat›l›m› ile yeni projeler
oluflturulmal›, var olan projeler ise ge-
lifltirilerek devam ettirilmelidir.

Ülkemize her türlü alanda önemli

katk›lar› olaca¤›n› düflündü¤ümüz bu
tür projeler için, Anadolu Cam olarak
geçmiflte oldu¤u gibi gelecekte de
projelere deste¤imiz sürecektir.

Neler yap›ld›
T.C. Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ve

GAP ‹daresi Baflkanl›¤› ile Anadolu
Cam aras›nda 1998 y›l›nda "Cam am-
balajda ev konservecili¤i ve yöre ürü-
nünü de¤erlendirme e¤itim program›"
ad› alt›nda bir iflbirli¤i sözleflmesi im-
zalanm›fl ve uygulanmaya devam edil-
mektedir.

‹flbirli¤inin amac›;
• T.C. Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›

Tar›m ‹l ve ‹lçe Müdürlükleri’nde bu-
lunan uzman elemanlar arac›l›¤›yla
kad›nlara yönelik ev konservecili¤i ve
g›da ambalajlama konusunda e¤itim-
lerin verilmesi yoluyla aile beslenme-
sine katk› sa¤lamak,

• Kad›nlar taraf›ndan evde üretilen
g›da ürünlerini ambalajlamak yoluyla
kalitesini art›rmak ve pazarlanabilir
k›lmak, böylece aile bütçelerine ek
gelir sa¤lamak,

• Bu e¤itimlerde Tar›m ‹l ve ‹lçe
Müdürlükleri’nde kullan›lmak üzere
teknik malzeme ve bas›l› materyal te-
min etmek (otoklav, otoklav tamiri,
kavanoz, kapak, kitapç›k, broflür vs).

Bu iflbirli¤i kapsam›nda Anadolu
Cam taraf›ndan flu faaliyetler gerçek-
lefltirilmifltir.

• Ev konservecili¤i konusunda e¤i-
time dönük olarak kaset ve kitapç›k
haz›rlanmas›. 

• Yeni otoklav da¤›t›m›, 
• Bozuk olan otoklavlar›n tamiri,
• Kavanoz ve T.off kapak da¤›t›m›.

1998 1999 2003 Toplam
Yeni otoklav 100 77 16 193
Tamir edilen otoklav 95 95
Konserve kitapç›¤› 1000 1000 2000
E¤itim kasedi 390 1200 1590
Kavanoz 9000 4000 13000
Kapak 4000 6000 10000

(1) Hablemito¤lu, fi. K›rsal Alanda Kad›n-
lar ve Sürdürülebilir G›da Güvenli¤i.

(2) Kad›n›n K›rsal Kalk›nmadaki Yeri:
GAP örne¤i, Aygül Fazl›o¤lu.



T
rakya Cam San. Afi Trakya
Fabrikas›’nda ‘5 Eylül Cam
Günü’ coflkuyla kutland›.

Türkiye’de float teknolojisiyle
düzcam üretimi ilk kez 5 Eylül
1981’de Trakya Cam Sanayii Afi
Trakya Fabrikas›’nda gerçekleflti-
rilmiflti.

Yo¤un bir çal›flma, emek, sab›r
ve çabayla gelifltirilen düzcam
üretimi her y›l geniflleyen faaliyet
alan›, artan kapasite ve pazar pa-
y›yla devam ediyor. Bugün geli-
nen noktada gerek ürün kalitesi
gerekse lojistik kaliteyle tüm dün-
yan›n be¤eni ile arad›¤› düzcam
üretebilmek için büyük emek ve
baflar› gerekiyor.

‹flte bu baflar›n›n öyküsünü ya-
zan Trakya Fabrikas› çal›flanlar›,
düzcam yöneticileri, emeklileri ve
aileleri ile birlikte kuruluflunun
25. y›l›nda üçüncü “5 Eylül Cam
Günü”nü kutlad›lar. 

An›lar tazelendi
Cam Günü kutlamalar› Atatürk

büstüne çelenk konmas› ve sayg›

duruflu ile bafllad›; ard›ndan töre-
ne davet edilen tüm emekliler ile
eflleri, flirket yöneticileri ve çal›-
flanlar kokteyle kat›ld›lar. Kok-
teylde biraraya gelen emekliler
ve çal›flanlar birlikte an›lar›n› ta-
zelediler. 

Yaraman: ‹ddial›
hedeflere yürümeliyiz
Törende bir konuflma yapan

Düzcam Grup Bafl-
kan› Alev Yaraman
“Trakya Cam Sana-
yii Afi’nin kuruluflu-
nun 25. y›l›nda bu-
günleri öngören
tüm büyüklerimizi
minnet ve sayg›yla
anarken, bizler de
Cumhuriyet kuflak-
lar›n›n ortak guru-
ru, dünya flirketi
olan Trakya Cam’›
50 y›l ve ötesine ta-
fl›mak için inanç ve
coflkuyla el ele ve-
rerek iddial› hedef-

lere yürümeliyiz” mesaj›n› verdi.
Daha sonra ise ‘K›demi Teflvik

Töreni’ yap›ld›. 129 personele ro-
zetleri tak›ld›, hediyeler verildi.

Ayr›ca Eylül 2002-A¤ustos
2003 döneminde emekli olan
personele de veda yeme¤i dü-
zenlendi. Müzik eflli¤inde e¤le-
nen emeklilere genç Trakya
Caml›’lar taraf›ndan plaket tak-
dim edildi.
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Trakya Cam Fabrikas›’nda 
‘Cam Günü’ coflkusu

Trakya Fabrikas›’nda k›demi teflvik törenine kat›lan personel ve yöneticiler birlikte.

K›demi Teflvik Töreni.



S
igortal›lar›na vermifl oldu¤u
hizmeti gelifltirmek isteyen
Camifl Sigorta Hizmetleri Afi,

Anadolu Sigorta Afi’nin deste¤i ve
teflvikiyle, Kule-2 Çarfl›’da sigorta
stand› kurdu.

Stand vas›tas›yla ‹fl Kulelerdeki
tüm çal›flanlar ile yak›nlar›na her tür-
lü sigorta hizmeti verilirken, konu
ile ilgili soru ve sorunlar için de Ku-
le-3 K: 2 adresindeki flirket merke-
zinden yararlan›lmaktad›r.

Uzun zamand›r Toplulu¤un sigorta
ifllerini yürüten ayr›ca piyasaya da
aç›lan Camifl Sigorta, sektördeki ça-
l›flmalar›n› müflteri memnuniyeti
esas› üzerine kurmufltur. Ülkemizin
sigorta sektörünün en eski ve yön
vericisi konumunda olan Anadolu
Sigorta Afi’nin maksimum hizmet
anlay›fl› içinde faaliyetlerine devam
etmektedir.

Kule-2 Çarfl›’da kurulan
sigorta stand› büyük
bir eksikli¤i kapatt›...

Camifl Sigorta fiirket Müdürü Mahmut Ertek
(ortada), Müdür Yard›mc›s› Mehmet Erbezci
(sa¤da), Sigorta fiefi Nihat Kartal (solda).

Camifl Sigorta
Kule-2 Çarfl›’da
stand kurdu
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Dört damla pres prosesi 
üretimi art›rd›, 
maliyeti azaltt›

Cam ev eflyas› pazar flartlar›nda
rekabetin artmas› yeni ve kali-

teli ürün üretebilmenin yan›nda
ürünün s›nai maliyetinin de düflük
olmas› çok daha önem kazan›yor.
Bu amaçla yola ç›kan Paflabahçe
Mersin Fabrikas›’nda daha önceki
y›llarda uygulamas› yap›lan çift
spout-çift feeder çal›flmas›ndan
sonra grupta bir ilk olan “dört
damla pres prosesi” ile pres üreti-
mi bir ivme kazand›.

Kas›m 2001’de prosesin simülas-
yonu atölye flartlar›nda haz›rlan›r-
ken; feeder damla yollar›, presle-
me silindirleri, ring tablalar›, tek
merkezli-çift kal›pl› portlar, maki-
ne tablas› gibi üretim ekipmanlar›
bünye içinde tasarland› ve ilk de-
neme üretimi Temmuz 2002’de
baflar›yla gerçeklefltirildi.

Elde edilen sonuçlar üzerinde
yap›lan de¤erlendirmelere göre
gerekli düzeltici-önleyici çal›flma-
lar tamamlan›rken en son Nisan
2003 tarihinde dört damla çay ta-
ba¤› üretimiyle “dört damla pres

üretim prosesi” gruba kazand›r›ld›.
Mevcut foreheartlar›n cam çekifl

kapasiteleri 35 t/gün dikkate al›na-
rak 100 ile 200 gr. a¤›rl›¤› aras›n-
daki çay tabaklar›n›n (54201,
54411, 54251) üretimi hedeflendi.
A¤ustos 2003 tarihinde ise; bardak
(52435) ve kase (53803) ürünlerin
üretimi baflar›yla yap›ld›.

Sistemin avantajlar›
Dört damla pres üretim prosesi

PV24 pres makinesi üzerinde ayn›
say›da personel, makinenin ayn›

devrinde iki hat
fazla üretim ve ay-
n› zamanda iki
farkl› ürün çal›fla-
bilme özelli¤ine
sahiptir.

Dört damla
pres üretimi ile
standart adetlerin

art›fl› ile beraber s›nai maliyetler-
de yüzde 30’lara varan azalma
olacakt›r.

Dört Damla çay barda¤› 
otomatik paketleme hatt› 
devreye al›nd›
Üretim so¤utma hatt›ndan, pa-

ketleme hatt›na iki ayr› konveyör
sistemi ile transferi sa¤lanan çay
tabaklar›, paketleme robotuna ba-
¤›ms›z çift hatl› konveyorler ile gi-
rifli yap›larak yüksek kapasitede
çal›flmas› sa¤land›. Her bir kutuya,
12 adet ara seperatörlü mamul ve
ayn› anda 24 kutuya dolum yapa-
bilen makine, 200 adet/dakika çay
taba¤› paketleme kapasitesine sa-
hip.

Projelendirme, imalat ve mühen-
dislik çal›flmalar›n›n tamam› fabri-
ka içerisinde gerçeklefltirilen oto-
matik paketleme hatt›n›n devreye
al›nmas›yla, yüksek devirli maki-
nede önemli iflgücü tasarrufu ve
ürünün fabrika içerisinde paket-
lenmesi sa¤land›.

Paflabahçe Mersin Fabrikas›’ndan bir büyük baflar› daha...

Dört damla pres prosesi ile çay barda¤›
otomatik paketleme hatt› devreye al›nd›

Dört damla çay
barda¤› otomatik
paketleme hatt›.
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A
lmanya’n›n Frankfurt fleh-
rindeki Tendence ile ‹tal-
ya’n›n Milano kentindeki

Macef Autunno fuarlar›na kat›lan
Paflabahçe ve Denizli Cam, stand-
lar›nda ürünlerini sergilerken, bü-
yük ilgi gördü.

22-26 A¤ustos tarihlerinde dü-
zenlenen Tendence Fuar kon-
septinde yap›lan de¤ifliklikler
neticesinde, bu y›la kadar Hall
10’da bulunan kal›c› standlar
yerine Hall 8’de yer alan stand-
lar otomatik ve el imalat› stand›
olarak haz›rland›. 300 metreka-
relik Paflabahçe stand›nda yeni
ürünler, service line ürünleri,
yurtiçi konsept ürünleri, stan-
dart ve kampanya ürünleri, 110
metrekarelik Denizli Cam stan-
d›nda ise 2003 yeni ürünleri ser-
gilendi.

Stand konsepti de¤iflti
Al›flageldik Paflabahçe stand

konseptinden farkl› olarak, bu
fuarda dikkat çeken iddial› renk-

ler ve sergileme üniteleri kulla-
n›ld›. Görsel olarak stand› ve ye-
ni ürünleri destekleyen ve ön
plana ç›karan büyük posterler
tercih edildi.

Paflabahçe, Tendence Fuar›’n› ta-
kiben 5-8 Eylül tarihlerinde ise
‹talya’n›n Milano kentinde aç›lan
Macef Autunno Fuar›’na ayn› hol-
de ve standda kat›ld›. Bu fuarda
da Tendence Fuar›’nda yer alan
ürünler sergilendi.

20-24 fiubat’ta düzenlenecek
Ambiente Fuar›’nda Paflabahçe ve
Denizli Cam Hall 10’deki kal›c›
standlarda yer almaya devam ede-
cektir.

Paflabahçe, Avrupa’daki 
fuarlarda göz doldurdu

Tendence Fuar›

Tendence Fuar›

Macef Autunno Fuar›
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‹ stanbul Sanayi Odas›-Çevre
fiubesi ve Bo¤aziçi Üniversite-

si Kandilli Rasathanesi ve Dep-
rem Araflt›rma Enstitüsü’nün bir-
likte yürüttü¤ü Afete Haz›rl›k
E¤itim Projesi kapsam›nda may›s
ve haziran aylar›nda ‹fl Kule-3
çal›flanlar› ile ikifler günlük birer
program gerçeklefltirildi.

Acil Durum Yönetim Sistemi
Proje ekibi taraf›ndan organize
edilen e¤itim modülünün amac›,
afetten hemen sonra, spontane bir
flekilde mobilize olan kurumlar›n
ve bireylerin, ilk müdahaleler s›ra-
s›nda, standart bir hareket modeli
benimseyebilmelerini sa¤lamak ve
çok farkl› konularda yetene¤i ya
da uzmanl›¤› olan kiflilerin birlikte

verimli bir flekilde çal›flabilmelerini
mümkün k›lmak oldu.

Bu program 65 çal›flan taraf›n-

dan tamamlan›rken, çal›flanlar
Toplum Afet Gönüllüsü sertifi-
kalar›n› almaya hak kazand›.

‹fl Kule-3 çal›flanlar›na ‘afete haz›rl›k’ e¤itimi

Anadolu Cam’›n 6 tasar›m›na
Alt›n Ambalaj Ödülü verildi

TSE taraf›ndan her y›l düzenle-
nen Ambalaj Yar›flmas› sonuç-

land›. 
Yar›flma sonuçlar›na göre Ana-

dolu Cam Sanayii Afi taraf›ndan
tasar›mlar› ve üretimleri gerçek-
lefltirilerek müflterilerin kullan›m›-
na sunulan alt› yeni ürün Alt›n
Ambalaj Ödülü’ne lay›k bulundu.

Bu ödüle hak kazanan ürünler:
Danonesa Akmina madensuyu fli-
flesi, K›n›k madensuyu fliflesi,
Cappy meyvesuyu fliflesi, Dimes
meyvesuyu fliflesi, Burn enerji içe-
ce¤i fliflesi, Ankara viski fliflesi.  
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fi
iflecam Kulübü, ‘Genç Er-
kekler’ Türkiye fiampi-
yonlu¤u’nda 8 ayr› yar›fl-

ma s›n›f› ve en çok birincilik ka-
zanan kulüp olarak, genel klas-
man Türkiye flampiyonlu¤u ku-
pas›n› evine getirdi. Çay›rova
Cam Fabrika Müdürü Ersin K›nl›,
Kürek Federasyonu Baflkan› Çe-
tin Öztürk’ten Türkiye fiampi-
yonlu¤u Kupas›’n› al›rken, 13-14
Eylül tarihlerinde S›rbistan’›n
baflkenti Belgrad’da Balkan
fiampiyonas› düzenlendi. Bu ya-
r›flmada ülkemizi fiiflecam’dan
12 sporcu (11 erkek, 1 k›z ve 1
antrenör) temsil ederken, Milli
Tak›m’›n kadrosu flöyle olufltu:
Galatasaray (8 sporcu), Fener-
bahçe (5 sporcu), Befliktafl (3
sporcu), T. Denzicilik ‹fll. (3
sporcu), Sakarya Karmas› (3
sporcu), Ankara Ünv. (2 sporcu),
ODTÜ (1 sporcu). 

Belgrad’da baflar›
fiampiyonaya ülkemizin yan› s›ra

Yunanistan, Bulgaristan, Make-
donya, Romanya ve S›rbistan-Ka-

rada¤ kat›ld›. Türkiye 1 birincilik,
1 ikincilik ve 1 de üçüncülük ka-
zand›. Ülkemizi temsil eden fiifle-

cam’l› gençlerden 2 tek Milli Tak›-
m›m›z (Ça¤atay Yorulmaz, Necati
Gültekin) Balkan 3’üncüsü olarak
büyük baflar›ya imza att›.

Yine Milli Tak›m›m›z› temsil
eden fiiflecam’l› genç 8 tek eki-
bi 2000 metrelik parkurun son
30 metresinde Yunanistan Milli
Tak›m›’na 2 metre fark ile son
anda geçilerek 4’üncülük elde
etti.

Sezonun son yar›fl› 27-28 Eylül
tarihlerinde GAP Kupas› ad› alt›n-
da fianl›urfa’da yap›lacakt›r.

fiiflecam Kulübü, kürekte tüm
flampiyonluklara imza att›



Lyric bardak serisi: Yeni
ayakl› bardak serilerden Lyric, kla-
sik el imalat› üretimini and›ran gö-
rünümüyle be¤eni toplad›. 2 boy
ayaks›z barda¤›n eklenmesiyle ge-
niflletilen Lyric ayakl› bardak serisi-
ne, sözkonusu  yeniliklerle kulla-
n›m zenginli¤i getirildi. Paflabah-
çe’nin 2003 sonbahar-k›fl yenilik
katalo¤unda sade ve zarif görü-
nümleriyle dikkat çeken Lyric
ayaks›z bardaklar, viski ve meflrubat içimine yönelik tasarland› ve Eskifle-
hir Fabrikas›’nda üretime al›nd›.

Petek bardaklar: Yüzeydeki pete¤i and›ran dokusu
ile, yeni Petek
ayaks›z bardak seri-
si gündelik kullan›-
ma yönelik tasar-
land›. 4 boy olarak
pazara sunulan Pe-
tek serisinde flimdi-
lik viski, bira ve
meflrubat bardaklar›
yer al›yor. Serinin
üretimi ise Eskiflehir
Fabrikas›’nda yap›l›-
yor.

Garden kavanoz serisi: Ev kesimi için
tasarlanan Garden, gravürlü yüzey dokusu ile
klasik kavanozlardan farkl› yeni bir tasar›m. Seri,
250, 1000 ve 1500 cc. hacimlerinde ol-
mak üzere 3 boy olarak Mersin
Fabrikas›’nda üretiliyor. Gar-
den serisinin lansman›, seriye
özel tasarlanm›fl,
yeflil ve pem-
be tonlar›nda
iki ayr› renkte
plastik ka-
pakla yap›l›-
yor.
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Yenilikler
Otomatik ürünler:

Chateau: fiarap içimine profesyonel bir ke-
yif getiren Chateau serisi, Paflabahçe’nin bu y›l
üzerinde çok durarak tasar›m›n› gelifltirdi¤i bir
yenilik. Paflabahçe ürün park›ndaki bofllu¤u
dolduran serinin her boyu farkl› flarap içimleri
düflünülerek tasarland›. Bu anlamda, bardakla-
r›n her biri için kullan›lan gövde formunun ya-
n›nda hacim tercihleri de tasar›m aflamas›nda
önemli kriterler olarak de¤erlendirildi. Chateau
serisinin tüm boylar› K›rklareli Fabrikas›’nda
üretiliyor.
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Daisy tabaklar: Daisy, Pasabahçe’nin savurma tabak ko-
leksiyonunun en yenisi.  Standart tabak formlar›n›n aksine k›v-

r›ml› kenarlar› ile ay›rt edilen bir tasar›ma
sahip olan Daisy, ev han›mlar›n›n ilgi-

sini çekmeye aday. Pazara sunumu
2 boy kase, pasta ve servis taba¤› ile

olan serinin üretimi K›rklareli Fabri-
kas›’nda yap›l›yor.

El imalat› ürünler:
2003 y›l› sonbahar-k›fl el imalat› ürün yenilik katalo-

¤unda yer alan Cody, Emily, Melissa, Mia ve di¤erleri,
pazar›n beklentisi do¤rultusunda global trendlere yö-
nelik olarak tasarland› ve Denizli Cam’da üretime
al›nd›. Bu y›l, sonbahar-k›fl el imalat› koleksiyonu

içinde genellikle vazo, mumluk, karaf ve çoklu fonk-
siyona sahip yenilikler yer al›yor. Ana formlar›n›n sa-
deli¤iyle dikkat çeken bu ürünlerin bir bölümü, k›r-
m›z›, pembe, beyaz, amber ve karamel  gibi s›ra d›fl›
renklerde de üretiliyor.

Cody serisi: Cody, klasik flamdan anlay›fl›-
na farkl› bir yorum getiriyor. 3 farkl› yükseklikte
ve sade olarak lansman› yap›lan Cody, ayn› za-
manda karamel ve k›rm›z› renklerde üretiliyor.

Melissa: Vazo seri-
si olarak tasarlanan Me-
lissa, 7 farkl› boy ve bi-
çimde üretiliyor. Seri, s›ra d›-
fl› bombeleri, bir vazo için sürpriz say›labilecek
büyüklükte kulplar›yla dikkat çekiyor. Sade üre-
tilmesinin yan›nda k›rm›z›, pembe, beyaz, amber
renklerde ve yar› mat-yar› geçirgen çeflitlemeler
de seriye zenginlik kazand›r›yor.

Emily: Çok amaçl› kullan›ma yönelik tasarlanan
Emily, hem karaf hem de vazo olarak kullan›labilecek
modern bir tasar›m. Seri, 4 boy olarak ve sade, k›rm›z›,
pembe, beyaz, amber ve karamel renklerde üretiliyor.

Mia: Mia, cam kapa¤› ile kavanoz, kapaks›z haliyle
de vazo olarak kullan›m› düflünülerek tasarlanan bir ye-
nilik. Büyük ve yüksek görümlü cam kapak, kavanozun
gövdesi ile mükemmel bir görsel birliktelik yarat›yor.
Gövdenin bombeli silueti kapakta kopmadan devam
ederek yine gövdeye ulafl›yor. Mia, farkl› kullan›mlar için
iki boy olarak beyaz, k›rm›z›, pembe, karamel ve amber
tonlarda üretiliyor.
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14 A¤ustos 2003 tarihinde Çay›rova Cam Sanayii Afi’de
acil durum yönetim plan› gere¤ince “yang›n tatbikat›”

gerçeklefltirildi. Genifl kat›l›m›n sa¤land›¤› tatbikatta, se-
naryo gere¤i haz›rlanan plana göre söndürme, kurtarma
ve ilk yard›m çal›flmalar› baflar›yla tamamland›.

Ferro Döküm’de; Cam Ambalaj
Grubu ‹nsan Kaynaklar› Mü-

dürü Neflet Topalo¤lu ile Gebze
Türk Metal Sendika Baflkan› Sait
Bar›fl’›n da kat›ld›¤› 2003 y›l› K›-
dem Teflvik Töreni, 31 Tem-
muz’da fabrika bahçesinde Genel
Müdür Mustafa Mahmutçavuflo¤-
lu’nun aç›l›fl konuflmas›yla bafllad›.
Daha sonra 25, 20, 15 ve 10 y›l›n›
tamamlayan çal›flanlar›m›za rozet-
leri verildi. Tören; yap›lan kokteyl
ile nefle içinde son buldu.

‹lk günkü gibi...
25 y›l›n› dolduran fabrika çal›flan›

‹dris Ertürk, ilk günkü heyecan› ile
“Döküm sektöründe çal›flmak me-
flakkat ister, emek ve kuvvet ister”
diyor. Mesle¤e bafllad›¤› y›llardan
dem vuran Ertürk “Dökümhane
nedir bilemedi¤im için ortam› ve
çal›flma a¤›rl›¤›n› görünce sessizce
iflyerini terk edecektim. Bir de
bakt›m ki buras› benim yuvam ve
ekme¤im olmufl” diyerek fabrikaya
ve ifle olan ba¤l›l›¤›n› vurgulad›.

Ferro Döküm’de k›dem teflvik töreni yap›ld›

Çay›rova Cam’da
yang›n tatbikat›



Trakya Sosyal Tesisleri’nde 20
Haziran tarihinde bafllayan

yüzme kursu 29 A¤ustos’ta sona
erdi. Cam Sanayii Yöneticiler
Derne¤i taraf›ndan organize edi-
len kursa büyük ço¤unlu¤u 6-9
yafl›ndaki çocuklar olmak üzere
85 kifli kat›ld›. Kurs bitiminde
kursa kat›lanlara törenle ‘baflar›
belgesi’ ve ‘madalya’ verildi.

Sosyal etkinlikler komitesinin
Gökçeada’ya düzenledi¤i ge-

ziye kat›lan Trakya Otocam Fabri-
kas› çal›flanlar› ve aileleri hoflça
vakit geçirdiler.

Türkiye’nin orijinal tek Rum kö-
yü olan Tepeköy’de iki gün bo-
yunca adan›n tan›nm›fl simas› Bar-
ba Yorgo taraf›ndan restore edilen
Rum evlerinde kalan Trakya Oto-

cam Fabrikas› çal›flanlar› gündüz-
leri di¤er köyleri de gezdiler. Sa-
hilde denize giren grup, adan›n
en tan›nan köyü Zeytinli’de Beflik-
tafl’l› Hristo Kahvesi’ni de ziyaret
ettiler. 

fiiflecaml› Befliktafll›lar
Düzcam Grubu ‹FK Baflkan Yar-

d›mc›s› Akif Sözen’in gönderdi¤i

fiiflecaml› Befliktafll›lar Bayra¤› ve
100. y›l hat›ras› için yapt›r›lan cam
üzerine bask›l› plaket eski Beflik-
tafll› futbolcu Hristo Kostanda’ya
Otomotiv ve ‹fllenmifl Camlar Bflk.
Yrd. Ömer Boyac›o¤lu taraf›ndan
törenle teslim edildi (Kostanda
1939-1940 y›l›nda Befliktafl’ta gö-
rev alm›fl bir futbolcu). 

Befliktafl’›n 100. y›l kutlamalar›
kapsam›nda bronz tak›ma seçilen
futbolcu bu haberi ilk kez fiifle-
caml›’lardan ö¤renirken duygular›
gözlerinden okunuyordu... fiu an-
da 84 yafl›nda olan Hristo 3 y›l ön-
ce yaflad›¤› Selanik’ten eflinin kö-
yü olan Zeytinli’ye gelerek yerlefl-
mifl. 

‹ki gün boyunca Tepeköy Mey-
dan›’ndaki tavernada ev flaraplar›
ve Yorgo’nun yemeklerini müzik
eflli¤inde tadan kat›l›mc›lar dönüfl-
te topluca Gelibolu’da nefis sar-
dalya bal›¤› yiyerek geziyi nokta-
lad›lar.

ÇALIfiANIN DÜNYASI

25Eylül - Ekim  •  2003

Yüzme 
kursuna 
büyük ilgi

Trakya Otocam çal›flanlar›
aileleriyle Gökçeada’da stres att›
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S
u insan yaflam› için zorunlu
maddelerden biridir. Yeryü-
zündeki suyun yüzde 97’si
okyanuslarda, yüzde 3’ü ise

toprak suyu, buzullar ve iç deniz
suyu olarak bulunmakta. Ne yaz›k
ki insanlar›n içerek kullanabilece¤i
sa¤l›kl› su kaynaklar› ve miktar› pek
az. Ülkemiz bu bak›mdan flansl› sa-
y›labilir, ancak bilindi¤i gibi hâlâ
sa¤l›kl› suya güç ulaflabilen bölgele-
rimiz de yok de¤il.

‹nsan organizmas› çeflitli fonksi-
yonlar›n› sürdürebilmek için suya
gereksinim gösterir. Erkeklerde a¤›r-
l›¤›n yüzde 60’›n›, kad›nlarda ise
yüzde 50’sini su olufltururken, bu
oran bebeklerde yüzde 85’e kadar
ç›kabilmektedir. Bu farkl›l›k erkek
ve kad›nlardaki ya¤ dokusu oranla-
r›n›n de¤iflik olmas›ndan kaynakla-
nabilir. Organlar›m›z aras›ndaki su
oranlar›n› inceledi¤imizde; beyin,
kalp, böbrek ve kaslar›n yüzde
75’ini, kan›n yüzde 83’ü, karaci¤er
ve akci¤erlerin yüzde 86’s›n› suyun
oluflturdu¤unu görürüz. Total vücut
suyu iki büyük kompart›mandan
oluflur.

A. Hücre-iç suyu: Total suyun
yüzde 55-70’i.

B. Hücre-d›fl› suyu: Total vücut su-
yunun yüzde 25-45’i. Bu su da da-
mar içi (plasma) ve damar d›fl› (do-
kular aras›) olmak üzere iki k›s›m-
dan oluflur.

Hücre-içi ve hücre-d›fl› suyun içer-
di¤i erimifl madde, ya da partikül
konsantrasyonu bir denge içinde sa-
bit tutulur.

Su vücut s›v›lar›nda bulunarak ek-
lemlerin kayganlaflmas›n›, idrarla za-
rarl› maddelerin at›lmas›n›, tükürük
ve mide salg›s›nda bulunarak sindi-
rimi, hücre ve kaslar›n güçlenmesi-
ni, karbonhidrat, ya¤, proteinler,
hormon ve oksijeni kan yoluyla do-
kulara tafl›nmas›n› ve zararl› madde-
leri dokulardan uzaklaflt›rmay›, cildi-
mizin sa¤l›kl› tutulmas›n› ve d›flk›n›n
barsaklardan ç›kar›labilecek k›vam-
da olmas›n› sa¤lar. Vücutta yak›lan

her 100 kalori için 4 su barda¤› suya
gereksinim vard›r. Vücudumuzdan
cilt yoluyla (ter), solunumla, idrar ve
d›flk› ile su kayb› olur. Il›man iklim-
lerde idrarla kaybedilen kadar su
içilir, di¤er su kay›plar›n› ise yiye-
ceklerimizin içindeki su karfl›lar. Su
al›nmas›n› ayarlayan en önemli me-
kanizma susama duygusudur. Susa-
ma merkezi beynin hipotalamus
bölgesinde bulunur. Bu merkezin
duyarl›l›¤› al›flkanl›klar, yeme-içme
adetleri ve çevre koflullar›na göre
fizyolojik s›n›rlar içinde olmakla bir-
likte oldukça farkl›l›klar gösterir. Vü-
cuttaki tuz miktar› susama merkezi-
ni etkilemez, afl›r› s›cakta çal›flanlar
terleme ile su ve tuz kaybederler,
fakat suyu alma ihtiyac› duydu¤u
halde tuz alma ihtiyac› duymayabi-
lirler, bu kiflilere ek tuz verilmelidir.

Suyun insan için ne denli gerekli
oldu¤unu vurgulad›ktan sonra ya-
rarlar›ndan ve tüketiminden söz et-
mek istiyorum. Fazla kilolardan kur-
tulman›n bir yolu da yeterince su iç-
mekten geçer, sabah kalk›nca bir
büyük bardak su, ö¤le ve akflam ye-
meklerden önce de birer bardak su
hem sindirimi kolaylaflt›r›r, hem de
mideyi doldurur ve fazla yemeyi
önler, böbrekleri daha iyi çal›flt›r›r,
kab›zl›¤a iyi gelir. Her gün içilen su-
yun bir k›sm› terle at›l›r böylece vü-
cut ›s›s› sabit tutulur. Akci¤erlerin
oksijen, karbondioksit al›flverifli için
sabit bir neme gereksinimi vard›r.
Her gün solunumla 1 litreye yak›n
su kaybedilmektedir. Bilimsel çal›fl-
malar göstermifltir ki içilen su artt›k-
ça ast›m ve alerjik hastal›klar›n kötü
etkileri azalmaktad›r.

Böbreklerimiz düzenli olarak kan›
süzmekte. Üre, ürik asit ve laktik
asit gibi suda çözünmüfl olan zarar-
l›lar› idrar arac›l›¤› ile d›flar› atmakta-
d›r. Yeterli su içilmezse, böbrekler
ayn› suyu tekrar emip kullanmak
zorunda kal›r ve yorulur, at›lan idrar
miktar› azal›r ve yo¤unlu¤u artar, id-
rar yolu enfeksiyonlar› s›k görülür,
tafl oluflma olas›l›¤› artar.

Karaci¤erimiz toksinlerin yok edil-
di¤i, ya¤lar›n yak›ld›¤› ve çok kar-
mafl›k görevleri olan güçlü bir orga-
n›m›zd›r. Yeterli su içilmezse meta-
bolik at›klar böbrekler taraf›ndan
at›lamaz ve bu görevi karaci¤er üst-
lenir.

Beyin dokusunun yüzde 85’i su-
dur, su azald›¤›nda beynin fonksi-
yonlar› da bozularak depresyon,
kronik halsizlik gözlenir, migren ve
stres daha s›k görülür.

Kalp-damar sistemi ve sindirim
sisteminin sa¤l›kl› çal›flabilmesi için
su çok önemlidir.

Kemiklerimizin yüzde 22’si, kasla-
r›n yüzde 75’i sudur. Su eklemleri-
mizi ya¤lar ve hareketlerini kolay-
laflt›r›r, yeterli içmek a¤r› ve kireç-
lenmeleri azalt›r. Az su içilmesi cil-
din rengini de¤ifltirir, cildi kurutur
ve k›r›fl›kl›klar oluflur. Su ciddi daha
sa¤l›kl› ve canl› gösterir.

Say›s›z yararlar› olan suyun fazlas›
ise zararl›d›r, bir hastal›k halidir.
Günde ortalama 2,5-3 litreden fazla
su alma gere¤i duyan kiflinin meta-
bolizmas›nda bir bozukluk var de-
mektir, ya da psikolojik bir proble-
mi vard›r. Su zehirlenmesi kalp ve
böbrek yetersizli¤ine sebep olarak
ölüme götürebilir. Yeterli su al›n›p
al›nmad›¤› bir dereceye kadar idrar
renginden anlafl›labilir. Normal idrar
rengi aç›k sar› ve berrakt›r. Az su
al›m› idrar miktar›n› azalt›r ve rengi-
ni koyulaflt›r›r. Sa¤l›kl› ve ayd›nl›k
günler dile¤i ile hoflça kal›n.

SA⁄LIK

Su ve insan
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