


fiiflecam Toplulu¤u ‘çok-odakl›
üretim’ stratejisinin önemli bir ad›m›n›
daha att›: Bulgaristan’daki yat›r›m›n
temeline ilk harc›, iki ülkenin Baflba-
kanlar› koydu.

Her büyük at›l›m›n güzelliklerini
saptamak, ama son yarg›y› zaman›n
tan›kl›¤›na b›rakmak gerekir. O nedenle
yat›r›mla ilgili de¤il bu yaz›. Bu yaz›da
bizi yüreklendiren; kurumumuza olan
güvenimizi art›ran, gerçek anlamda bir
kurum olman›n onurunu yaflatan bafl-
ka bir konuya de¤inmek istiyorum:
Geçmiflle bar›fl›k olman›n ne denli an-
laml› oldu¤unu k›saca anlatmak...

Bu kurumda insanlar çok uzun
zaman çal›fl›yor. Çeyrek yüzy›l›n üs-
tünde bir zaman› kurumda çal›flarak
geçirenlerimiz hiç de az de¤il. O ne-
denle dü¤ünde, dernekte, çarfl›da, pa-
zarda, toyda törende bir kurumun
simgesi olmufl insanlar› bir arada gör-
mek hepimizin yüreklerinde mehtapl›
bir gecedeki yakamozlar gibi k›p›rt›lar
yarat›yor.

Bu kuruma girdi¤im günden beri
bir tezim var; sizlerle paylaflmak isti-
yorum: “Ben tek söz sahibi olsam,
kurumdan emekli olan› hemen gön-
dermem. Oturup an›lar›n› yazmalar›n›

isterim; yazam›yorsa birini görevlen-
dirir kay›tlara geçiririm. Bu ifl için har-
canacak emek, zaman ve paran›n,
sa¤lanacak yarar karfl›s›nda sözünü
bile edemeyiz!”

Bir fiahap Kocatopçu’nun an›lar›-
n›n ‘de¤eri’ olmaz, olsa olsa ‘anlam›’
olur. Bir Talat Orhon için de ayn› fley-
ler geçerli.

Ünlü sözdür; “... zirvelere ç›kmak
kolay, oralarda kalmak zordur!”

‹nsanlar›n gönlündeki zirveye
yerleflmifl olmaksa, bir fani için büyük
zenginliktir, çok büyük zenginlik...

Bu söze bir baflkas›n› daha ekle-
meliyiz: “..Bir kurumda anlaml› bir bi-
tirifl yapman›n zenginli¤i, maddenin
çok ötesinde bir zenginliktir: Bafl›m›z›
koydu¤umuz yast›kta rahat uyuma
zenginli¤i.”

Burada kullan›lan foto¤raf›n anla-
m› çok büyük: ‹flte kurumun zirvesine
ç›km›fl üç insan, bir ortak sevinci pay-
lafl›yor. Önemli bir ad›m›n at›ld›¤›
gün, birlikte omuz omuza duruyor.
Bu karenin içinde yer almaktan daha
anlaml› ne olabilir?

Olmaz diyorum, olmaz!
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Çevre Politikas›
fiiflecam

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.

liflmeye daha imza at›lacak.
Ayr›ca yat›r›m hayata tafl›nd›¤›n-

da, cam iflleme, tafl›mac›l›k, maden-
cilik, ambalaj, dekor ve tezyinat gibi
di¤er sektörlerin geliflmesine de ön-
cülük edecek.

Bulgaristan yat›r›m›; iki ülke ara-
s›nda sosyo-ekonomik ve kültürel
iliflkilerde gözlenen olumlu geliflmeyi
daha da güçlendirecek, ülkemizin
komflular› ile iliflkilerinin daha da ge-
liflmesine yard›mc› olacak.

7 Temmuz 2004’de, 5.000 kifli-
lik kat›l›m ile gerçekleflen aç›l›fl töre-
ninde; fiiflecam Genel Müdürü Do¤an
Ar›kan, Türkiye ‹fl Bankas› Genel
Müdürü ve fiiflecam Yönetim Kurulu
Baflkan› Ersin Özince, Targovishte
Valisi Behchet Kerim, Belediye Bafl-
kan› Dr. Krassimir Mirev, Bulgaris-

tan Cumhuriyeti Baflbakan Yard›mc›-
s› ve Ekonomi Bakan› Lydia Shoule-
va, Baflbakan›m›z Recep Tayyip Er-
do¤an, Bulgaristan Cumhuriyeti Bafl-
bakan› Simeon Saxe-Coburg Gotha
birer konuflma yaparak, yat›r›m›n
Türkiye ve Bulgaristan aç›s›ndan
önemine ve fiiflecam’›n yat›r›m yap-
maktaki amac›na de¤indiler.

Recep Tayyip Erdo¤an, fiiflecam
yat›r›m›n Türkiye ve Bulgaristan ara-
s›ndaki ba¤lar›n da güçlenmesine
katk› sa¤layaca¤›n› belirtti.

Bulgaristan Cumhuriyeti Baflba-
kan› Simeon Saxe-Coburg Gotha, iki
ülke aras›nda çok tarafl› iliflkilerin
geliflmesinden duydu¤u memnuniye-
ti dile getirdi.

Aç›l›fl›n ard›ndan Ray-Beliyat
kon tesislerinde Düzcam Grup Bafl-

kan› Alev Yaraman ve Cam Ev Efl-
yas› Grup Baflkan› Gülsüm Azeri’nin
kat›ld›¤› bas›n toplant›s› düzenledi.
Toplant›y› takiben davetliler ayn› te-
siste verilen resepsiyona kat›ld›lar.

Kat›l›mc›lar ayn› zamanda resep-
siyon alan›na kurulan stand›m›z› da
gezip, ürünler hakk›nda bilgi alma
imkân› buldular.

Ar›kan: Bulgaristan ile
iflbirli¤i bafllang›ç

Do¤an Ar›kan törende flunlar›
söyledi: “Biliyorsunuz, de¤iflen dün-
ya ekonomik düzeninin oluflturdu¤u
küresel rekabet karfl›s›nda bölgesel
avantajlar, komflu ülkeler taraf›ndan
birlikte kullan›lmad›¤› ahvalde, halk-
lar›n›n refah›n›n korunmas› ve gelifl-
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fiiflecam Toplulu¤u Balkanlar’daki yat›r›m›
ile gücüne güç katt›. Trakya Glass Bulgaria
EAD düzcam ve cam ev eflyas› fabrikalar›n›n
temeli 7 Temmuz 2004 tarihinde at›ld›. Toplu-
luk vizyonu do¤rultusunda, Balkan pazarlar›n-
da bugün elde etmifl oldu¤u kuvvetli ve giderek
güçlenen pozisyonunu pekifltirmek ve rekabet
konumunu kal›c› k›lmak amac›yla Bulgaristan
çok odakl› üretim stratejisinin önemli bir nokta-
s› olarak tespit edildi. Yöredeki yat›r›m plânlar›
da izlenerek, rakiplerden bir ad›m önde olmak
üzere liman kenti Varna’n›n 130 kilometre ba-
t›s›ndaki Targovishte’de, düzcam ve cam ev
eflyas› fabrikalar› kurma karar› al›nd›. Bu inisi-
yatif ayn› zamanda bölgedeki benzer rakip giri-
flimlere karfl› fiiflecam’›n Türkiye bazl› ihracat›-
n› da desteklemesi bekleniyor.

Pazarlara ulafl›labilirlik aç›s›ndan önemli
bir lojistik üstünlü¤e sahip olacak fabrikan›n,
fiiflecam’›n dünya pazarlar›ndaki pay›n› art›r-
mas› ve Bulgaristan’a ise ihracat yoluyla
önemli döviz girdisi sa¤lamas› hedefleniyor.
Ayr›ca temettü yolu ile de ülkemizin döviz ge-
lirlerinin artmas›na olumlu katk›da bulunmas›
amaçlan›yor.

Fabrikalar en yeni teknolojilerle donat›la-
cak; ülkemizin bu sahadaki birikimini uluslara-
ras› ölçekte kan›tlama aç›s›ndan bir baflka ge-
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ecam Balkanlar’da



y›ll›k teknolojik birikimini ve ‘know-
how’ potansiyelini komflular› ile
paylaflmaktad›r.

Bir ülkede üretimde istikrar sa¤-
land›¤›nda; beyin göçünün önlendi-
¤ini, giriflimcilik yetene¤inin geliflti-
¤ini, kaynaklar›n etkin kullan›ld›¤›n›
biliyoruz. Bu bilinçle komflumuz Bul-
garistan’da bugün temelini att›¤›m›z
yerde; 1 ile 1.5 y›l içinde hepimiz
büyük bir de¤iflime flahit olaca¤›z.

Bu yat›r›m›n komflumuz Bulga-
ristan’a önemli katk›lar› olacak:

● 160 milyon US Dolar tutan bir
yat›r›m gerçekleflecek; bu yat›r›m
Bulgaristan’daki yeflil alanda yap›lan
en büyük do¤rudan yabanc› serma-
ye yat›r›m› olacakt›r.

● Uluslararas› finans kuruluflla-
r›ndan sa¤lanan 85 milyon US Do-
lar’l›k kredi kullan›lacak.

● 100 milyon US Dolar’l›k ciro el-
de edilecek, bu cironun yüzde 85-
90’› Bulgaristan d›fl›na yap›lan ihra-
cattan sa¤lanacak.

● Toplamda 700 genç istihdam
edilecek;

● Cam gibi geliflme potansiyeli
yüksek bir sanayide çok önemli bir
ad›m at›lm›fl olacak; bu durum yeni
inisiyatifler yaratacak.

Özet halinde söyledi¤im bu do¤-

rudan katk›lar›n çok ötesinde olumlu
etkileri olacak bugünkü yat›r›m›n:

● Cam sektörü girdi ald›¤› endüst-
ri hammaddeler (kum, dolomit,
feldspat vb) kimyasallar (soda vb.)
ve ambalaj sektörlerinde önemli ge-
liflmelerin dinamosu olacak.

● Cam ileriye do¤ru iflleme ve di-
¤er alanlarda çok genifl bir ‘yan sa-
nayi’ oluflturacak.

● Camdan hareketle pek çok
alanda yeni yat›r›mlar, yeni alt sana-
yi oluflacak.

● Tafl›mac›l›k ve da¤›t›mda (lojis-
tik) bir dizi iflyerinin kurulmas›na ön

ayak olacak.
Bu projenin gerçekleflmesinde

Bulgaristan Hükümeti’nin katk›lar›
büyük olmufltur. Araziden altyap›ya
sa¤lanan destek için Bulgaristan
Cumhuriyeti Baflbakan› Say›n Sime-
on Saxe-Coburg Gotha’ya, di¤er hü-
kümet yetkililerine, yerel yöneticilere
ve tüm Bulgar ilgililere kurumumuz
ad›na teflekkür ediyorum. Bize duy-
duklar› güven bofla ç›kmayacakt›r.

Bir baflka teflekkür borcumuz da
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne
olacak... Baflbakan›m›z Say›n Tayyip
Erdo¤an sahip oldu¤u genifl vizyonla
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tirilmesi fevkalade zordu.
fiu anda; iki komflu ülke Türkiye

ve Bulgaristan’›n, bölgesel iflbirli¤i-
nin bafllang›c› olarak bir kez daha bir
araya geldi önemli bir zaman ve me-
kan kesitini paylafl›yoruz.

Bir özel sektör giriflimcisi olarak,
her iki ülke halklar›n›n ortak refah
ve mutlulu¤unun korunmas› ve art›-
r›lmas› amac›na hizmet etmek üzere,
belki küçük, ama çok ümit ›fl›¤› ya-
kacak önemli bir ad›m için bir arada-
y›z.

Bu önemli ad›m› atabilmemiz
için;

● Her iki ülkenin hükümetleri,
● Yat›r›m bölgesinin yerel 
yetkilileri,

● Dünya Bankas› Kurumu (IFC)
● Ve di¤er finans kurumlar›

bize inand›lar ve güvendiler.
Ve onlar›n deste¤i ile bugün
burada Bulgaristan’›n son y›l-
lardaki en büyük yeflil saha
özel sektör yat›r›m›n›n temel
atma töreninde bir araday›z.
Hepimize hay›rlara vesile ol-
sun. Tez zamanda baflar›ya
ulaflal›m ve tez zamanda bu
yat›r›mlar meyve vererek kat-
lans›n ve di¤er yat›r›mlar›n
yolunu açs›n.

Bu güzel gelece¤i düflüne-
rek ve flimdiden görerek, göz-
lerimde mutluluk gözyafllar›n›
tafl›yorum. Bu gözyafllar›, bu
fidan› ulu bir a¤aç yapacak ça-
balar›n ufak bir niflanesi olsun.

Bu onuru bana dünya gö-
züyle gösteren Tanr›’ya flük-

ranlar›m› sunarken, bizden rahmet
ve bereketini esirgememesi için dua
ediyor ve yine bu onuru bizlerle pay-
laflarak bize s›n›rs›z güç katan her
kuruma, herkese en derin hürmetle-
rimi sunuyorum.”

Özince: Dünya
flirketi oldu

Ersin Özince ise flunlar› kaydetti.
“Hep birlikte çok radikal de¤iflmele-
rin yafland›¤› bir dönemden geçiyo-
ruz. Bu dönemin temel özelli¤i, kla-
sik ülke s›n›rlar›n›n ortadan kalkma-
s›, insan ve mal hareketlerinin h›z-
lanmas›, finansal ak›flkanl›¤›n›n ola-
¤anüstü artmas›d›r. Her de¤iflme gi-
bi, küreselleflme de ‘f›rsatlar’ yaratt›-

¤› gibi, ‘engeller’ de oluflturuyor. Bu
nedenle dünyam›za yön veren birkaç
bafll›¤› an›msatmama izin verin:

● Son derece kolay seyahat yap›-
labiliyor; insanlar bir ülkeden di¤eri-
ne, bir bölgeden ötekine kolayl›kla
göç edebiliyor;

● Ülke içinde ve d›fl›nda iliflkide
bulundu¤umuz insan ve toplumlarla
iflbirli¤i yapman›n olanaklar› geniflli-
yor,

● Bölgesel ve uluslararas› kurum-
lar›n yaflam›m›z› yönlendirmedeki
önemleri giderek art›yor.

Küreselleflme bölge ülkeleri aras›n-
da karfl›l›kl›-yararlar› gözeten iflbirli¤i-
ni gerektiriyor. Bu iflbirli¤ini baflaran
ülkeler daha h›zl› kalk›n›yor.

Klasik diplomasinin ikili iliflkileri-
ni aflan, insan ve sermaye kay-
naklar›n› birlikte de¤erlendiren
ülkelerde zenginlik art›yor; refah
yükseliyor; bar›fl sa¤lamlafl›yor;
insanlar yeni umutlarla yeni
ufuklara do¤ru kofluyor.

AB üyeli¤i aflamas›na gel-
mekte olan Türkiye ve Bulgaris-
tan’›n temel amaçlar›n›n, bu ge-
liflmelerin yaratt›¤› f›rsatlar› en
iyi biçimde de¤erlendirmek oldu-
¤u aç›kt›r.

fiiflecam bir dünya flirketidir;
yaratt›¤› kapasiteler ve ulaflt›¤›
teknik düzeyi ile bugünün dün-
yas›nda sayg›n bir konuma sa-
hiptir.

Bugün fiiflecam Bulgaris-
tan’dan Rusya’ya, Gürcis-
tan’dan M›s›r’a uzanan iflbirlik-
leri ile kendi co¤rafyas›nda 70
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Ferro Döküm Sanayii ve Ticaret
Afi, kuruldu¤undan beri ç›kt›¤› kalite
yolculu¤unda hep daha iyiye do¤ru
ilerliyor. Bunun bir göstergesi olarak
da flirket kalite yönetim sisteminin
ISO-TS 16949 gereksinimlerine uy-
gunlu¤u, uluslararas› bir denetleme
kuruluflu olan DQS taraf›ndan Haziran
ay›nda 4 günlük denetim sonucunda
onayland›.

Otomotiv sektörüne döküm parça
temin etmede ihracat merkezi olma
yolunda h›zl› ad›mlarla ilerleyen Tür-
kiye’de otomotiv firmalar›n›n talep et-
ti¤i böyle bir belgeyi almaya hak ka-
zanmas› Ferro Döküm’ün döküm sek-
töründeki konumunu daha da geliflti-
rerek, güçlendirdi.

ISO-TS 16949:2002 dünyada tüm
otomotiv üreticilerinin sat›n ald›klar›
ürünlerde uygulanmas›n› istedikleri ka-
lite yönetim sistemi olarak biliniyor. Bu
sistem, otomotiv üreticilerinin tüm te-
darikçilerine uygulad›klar› tedarikçi de-
netim ve belgelendirme çal›flmalar›n›n,
IATF (International Automotive Task
Force) onayl› üçüncü taraf denetçiler
taraf›ndan yap›lmas›n› öngörüyor.

80’li ve 90’l› y›llarda dünya oto-
motiv üreticilerinin ayr› ayr› standart-
lar› olmas› nedeniyle, otomotive hiz-
met eden tedarikçi firmalar çoklu de-
netimlerle karfl› karfl›ya kalmaktayd›.
ISO-TS 16949:2002 kalite yönetim
sisteminde ISO 9001:2000’nin süreç
yaklafl›m› baz al›narak tüm otomotiv
üreticilerinin beklentilerinin karfl›lan-
mas› amaçlanm›fl ve hatal› parça say›-
s›n›n azalt›larak maliyetlerin düflürüle-
bilmesi için tedarikçi firmalar›n yöneti-
mini de kapsayacak genifllikte bir kali-
te yönetimi hedeflendi.

Ferro Döküm, otomotiv üreticileri-
nin bu beklentilerini geçmifl y›llarda
ISO 9002 ve takibinde ISO 9001:2000
belgesi, Renault EAQF/94 belgesi ve
di¤er müflterilerimizin de yapt›¤› dene-

timler sonucu A s›n›f› tedarikçi olmas›
ile karfl›lad›. Böylece altyap›s› ISO TS
16949:2002’ye zaten haz›r olan fir-
mam›z bu belge ile kalite yönetim sis-
teminde baflar›s›n› kan›tlad›.

Otomotiv sektörünün beklentisi
olan ISO 9001:2000 bazl› ISO TS
16949:2002 kalite yönetim sistemine
geçifl çal›flmalar›na 2003 y›l›nda bafl-
land›. Bu yönetim sistemi, öncelikle
müflteri memnuniyeti, yönetim, pazar-
lama, planlama, sat›nalma, üretim,
sevkiyat, kalite, e¤itim proseslerini ve
sürekli iyilefltirme faaliyetlerini kaps›-
yor. Tüm bu faaliyetler flirket genelin-
de benimsenerek uygulamaya al›nd›.

ISO TS 16949:2002 kalite yönetim
sisteminde amaç; müflteri isteklerini
yerine getirme, sürekli iyilefltirme, hata
önleme, israf, tedarik zincirindeki ka-
y›plar, de¤iflkenli¤in ve çoklu denetim-
lerin azalt›lmas›. Bu uluslararas› stan-
dart, kalite yönetim sisteminin geliflti-
rilmesi, uygulanmas› ve etkinli¤inin
iyilefltirilmesinde müflteri flartlar›n›n
karfl›lanmas› yoluyla müflteri memnu-
niyetinin art›r›lmas› için süreç yaklafl›-
m›n›n uygulanmas›n› teflvik ediyor.
Sistemin sürekli dinamik kalmas› ise
PUKÖ (Planla, uygula, kontrol et, ön-

lem al) döngüsü ile sa¤lan›yor.
Otomotiv sektörü sürekli geliflen,

rekabetin yo¤un oldu¤u bir sektör.
Böyle bir süreçte bu geliflmeye ayak
uyduran nitelikli yan sanayilere ihti-
yaç var. Ana sanayiler içinde bulun-
duklar› yo¤un rekabet ortam›nda ken-
dileri ile ayn› dili konuflan, onlara
ayak uydurabilecek yan sanayileri
oluflturmak istiyorlar. K›sacas›, tüm
ana sanayiler gelece¤in A tak›m›n›
oluflturma gayreti içerisindeler. 

Ferro Döküm, tüm çal›flanlar›n›n
gayretli çal›flmalar› sonucunda bu bel-
geyi alarak otomotiv sanayi A tak›-
m›nda yerini ald›.

Hedef; ISO 14000 Çevre 
Yönetim Sistemi Belgesi

Ferro Döküm bundan sonra k›sa
dönemde ISO 14000 çevre yönetim
sistemi belgesini almay› hedefliyor.Bu
belgenin al›nmas› için çevre yönetim
sistemi projesinin fiiflecam Toplulu-
¤u’na entegrasyonu projesi kapsam›n-
da çal›flmalar›m›z h›zla devam ediyor.

ISO 14000 çevre yönetim sistemi
belgesinin al›nmas› için fiubat 2005
hedef tarih olarak belirlendi.

KÜRESEL ETK‹NL‹K
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yurtiçi ve yurtd›fl›nda tüm giriflimler-
de yan›m›zda yer al›yor; bize güç ve
kuvvet veriyor. Gücünü her zaman
arkam›zda hissetti¤imiz hükümetimi-
ze de en içten teflekkürlerimizi ilet-
mek istiyorum.

Bir baflka teflekkür etmemiz gere-
ken kurum da cam sanayiinin arka-
s›nda duran, ona güç katan ana orta-
¤›m›z Türkiye ‹fl Bankas› Afi ve baflta
Büyük Önder Atatürk olmak üzere
onun kurucular›d›r. Türkiye’de milli
sermayeyi ve milli sanayii oluflturmak
amac› ile kurulan Türkiye ‹fl Bankas›
Grubu art›k uluslararas› platformda da
Türkiye’yi temsil eden önder bir ser-
maye grubudur.

Diyorum ki, fiiflecam Toplulu¤u
Türkiye’de “Cumhuriyet kuflaklar›n›n
ortak gururudur.” Beklentimiz odur
ki, yaratt›¤› sonuçlarla Bulgaristan’›n
da gururu olacak.

fiiflecam bir dünya flirketidir;
Dünya’da ve Avrupa’da çok önemli
bir yere sahiptir. fiiflecam’›n geçmiflte
yapt›klar›, gelece¤in güvencesidir.
Bu vizyonu yaratan fiiflecam men-
suplar›na çal›flan›, emeklisi ve flu an-
da aram›zda olmayanlar dahil flük-
ran duyuyoruz.

O nedenle size 1-1.5 y›l sonra bu
arazi üzerinde dev üretim tesisleri

görece¤inizi; yap›lan üretimle Targo-
vishte’nin canl›l›k kazanaca¤›n› ve
bu yörenin refah ve mutluluk merke-
zi olaca¤›n› söylemekten gurur du-
yuyorum.

Hiç kuflkunuz olmas›n ki, Bulga-
ristan bu yat›r›mlarla Balkan havza-
s›n›n önemli ‘cam merkezlerinden’
biri olacakt›r.

Yat›r›mlar›m›z tamamland›¤›nda
uluslararas› sermayenin Bulgaris-
tan’a gelmesinde de önemli bir örnek
teflkil edecektir.

Gelecek mutlu günlerin heyeca-
n›n›n flimdiden hissederken; hepinize
katk›lar›n›zdan dolay› içtenlikle te-
flekkür ediyor; sevgi ve sayg›lar›m›
sunuyorum.”

KÜRESEL ETK‹NL‹K
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● 1000 dönümlük arazi bedel-
siz tapu devri ile tahsis edilmifltir.

● 9 milyon dolarl›k altyap›
yat›r›mlar›, yine ilgili devlet ku-
rumlar› taraf›ndan karfl›lanacak-
t›r.

● Yat›r›m tamamland›¤›nda;
200 bin ton/y›l düzcam, 216 mil-
yon adet/y›l (53 bin ton/y›l) cam
ev eflyas› üretilecektir.

● Cam Ev Eflyas› Fabrikas›
Temmuz 2005’de, Düzcam Fabri-
kas› ise Ocak 2006’da tamamla-
narak iflletmeye al›nacakt›r.

● Yat›r›m›n tutar› 160 milyon
dolard›r.

● Yat›r›m›n 85 milyon dolar

tutar›ndaki bölümü, Dünya Ban-
kas›’n›n bir kurulufl olan Ulusla-
raras› Finans Kurumu (IFC) ile
uluslararas› finans piyasalar›nda
önde gelen ve bölgede faaliyet
gösteren yabanc› bankalar tara-
f›ndan sa¤lanan kredi ile karfl›la-
nacakt›r.

● 700 kiflilik do¤rudan istih-
dam yarat›lacak, cam›n yan› s›ra
cam iflleme, tafl›mac›l›k, madenci-
lik, ambalaj, dekor ve tezyinat gi-
bi di¤er sektörlerde de ifl olanak-
lar› yarat›lacakt›r.

● Yat›r›m tamamland›¤›nda
100 milyon dolar düzeyinde bir
ciro gerçeklefltirilecektir.

Rakamlar ile yat›r›m›n 
temel karakteristikleri

Ferro Döküm, otomotiv
sanayinin A tak›m›nda
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fiiflecam, yat›r›mlar›na yeni halkalar eklemeye devam
ediyor.

Trakya Cam Mersin Fabrikas› bünyesinde kurulacak
olan Buzlu Cam Fabrikas›’n›n temeli 21 May›s 2004 tari-
hinde  at›ld›.

Temel atma törenine, Düzcam Grup Baflkan› Alev Ya-
raman, Üretim ve Gelifltirme Baflkan Yard›mc›s› Ulukan

‹yigün, ‹.F.K Baflkan Yard›mc›s› Akif Sözen, Mersin bölge-
sinde bulunan  fabrikalar›n yöneticileri, Trakya Cam Mer-
sin Fabrikas› çal›flanlar› ve Kristal-‹fl Mersin fiubesi temsil-
cileri kat›ld›.

Yeni desenlerde buzlu cam üretecek olan 50 bin ton/y›l
kapasiteli fabrikan›n yat›r›m tutar›, 18 milyon $ olup,
2004 sonu itibar› ile devreye al›nmas› planlan›yor.

Buzlu Cam Fabrikas›’n›n temeli
Mersin’de at›ld›

Gerek mevzuatta ortaya ç›kan de¤i-
fliklikleri  gerekse uygulamalarda karfl›-
lafl›lan sorunlar› iflyeri hemflire ve sa¤l›k
elemanlar›yla tart›flmak ve paylaflmak
üzere periyodik olarak her y›l yap›lmak-
ta olan toplant›, bu y›l da 12 - 14 May›s
tarihlerinde Paflabahçe Cam San. ve Tic.
Afi K›rklareli Fabrikas› ev sahipli¤inde

gerçeklefltirildi. 
Toplant›n›n ana

gündemini Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Ba-
kanl›¤›’n›n ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i alan›nda
2003 Aral›k ay›ndan
itibaren yürürlü¤e koy-
du¤u  yeni yönetmelik-
ler olufltururken her
yönetmelik ayr› ayr› ele
al›narak getirdi¤i de¤i-
fliklikler de¤erlendirildi,
sa¤l›k birimi çal›flmalar›nda yeni hü-
kümlere göre yap›lmas› gereken düzen-
lemeler belirlendi.  

Ayr›ca toplant›da gerçeklefltirilen
ekip çal›flmas›yla, periyodik muayeneler
s›ras›nda yap›lmakta olan ifllemler tart›-
fl›ld›, uygulamada karfl›lafl›lan sorunlar
ve hatalar belirlenerek nedenleri ve çö-
züm yollar› üzerinde duruldu, birimler
aras›ndaki farkl›l›klar giderildi. 

Geleneksel olarak  "Hemflireler Gü-
nü"nün de kutland›¤› bu toplant› ile,
hem sa¤l›k birimi çal›flanlar› aras›ndaki
iletiflim gelifltirilirken, hem de t›bbi cihaz
kullan›m› ile de¤iflen mevzuat konusun-
daki e¤itim ihtiyaçlar› karfl›land›. 

Söz konusu etkinlikle ilgili ayr›nt›la-
ra Endüstri ‹liflkileri Müdürlü¤ü web
sayfas›ndan  (http://camport/endust-
ri/ana_sayfa.htm) ulafl›labilir.

‹flyeri hemflire ve sa¤l›k elemanlar›
koordinasyon toplant›s› yap›ld›

Trakya Cam’›n düzcam ürünleri ve
ürünlerin ülke ekonomisine, enerji tasar-
rufuna ve çevre korumaya yönelik etki-
lerinin tan›t›ld›¤› seminer ve sergilemeler
Gaziantep’ten bafllad›.

9 Haziran 2004 tarihinde Gaziantep
Ticaret Odas›’nda gerçeklefltirilen semi-
ner ve sergilemede, enerji verimlili¤i, gü-
venlik, gürültü kontrolü, estetik gibi
özelliklerin tümünü veya ihtiyaca göre
bir k›sm›n› sa¤layan camlar tan›t›ld›.

Aç›l›fl konuflmas›n› yapan Gaziantep
Valisi Lütfullah Bilgin, bu tür seminer ve
sergilemelerin, özellikle enerji tasarrufu
alan›nda sa¤lanan ekonomik ve çevresel
faydalar›n ortaya konmas› nedeniyle,
toplumsal bir sorumluluk oldu¤unu be-
lirtti.

Düzcam Grup Baflkan› Alev Yara-
man ise, enerji tasarrufu ve çevre ko-
ruman›n tüm dünyada gündemi olufl-
turdu¤unu ve Türkiye’de, sadece mev-
cut yap›larda do¤ru cam›n kullan›lmas›
halinde, y›lda 1.000.000.000 dolar,

10 y›lda 10.000.000.000 dolar tasar-
ruf sa¤lanaca¤›n›, üstelik bu rakam›n,
her geçen gün artan petrol fiyatlar› ve
konut say›s› ile daha da yükselebilece-
¤ini ifade etti.

Kat›l›mc›lar›n, ürünlerini birebir test
etme imkan› buldu¤u sergilemede ise, ›s›
ve günefl kontrolü sa¤layan Is›cam S ile
Is›cam Konfor, balyoz darbelerine geçit

vermeyen Lameks ve uçak gürültüsünü
bile yal›tabilen Gürültü Kontrol Camlar›
büyük ilgi çekti.

Gaziantep yetkili sat›c›lar›n›n ve Is›-
cam yetkili üreticilerinin deste¤iyle ger-
çeklefltirilen seminer ve sergilemeye üst
düzey protokolün yan›s›ra yöredeki mi-
mar, mühendis, PVC üretici-bayileri ile
sanayiciler ve ifladamlar› kat›ld›.

Trakya Cam, Gaziantep’te 
yap› sektörü ile bulufltu
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Trakya Cam bölge liderli¤i vizyonu
çerçevesinde, yurtd›fl› pazarlardaki fa-
aliyetlerini gelifltirmek amac›yla fuarla-
ra kat›lmaya devam ediyor.

Bu kapsamda; 26-30 May›s 2004
tarihleri aras›nda Tunus’ta düzenlenen
“International Building Exhibition Cart-
hage Fuar›”na 54m2’lik standla, 7-11
Haziran 2004 tarihleri aras›nda Mos-
kova’da düzenlenen “M›r Stekla Fu-
ar›”na 81m2’lik standla kat›l›mda bulu-
nuldu.

Standlarda; Düzcam, Buzlu Camlar,
Elit Glass Serisi, Tentesol, ISS, Flotal,
Lameks, Helio ve Duracam ürünleri
sergilendi.

Tunus’da Is›cam Konfor Test Düze-
ne¤i, Moskova’da Is›cam S Test Dolab›
ve Gürültü Kontrol Test Kabini yer al›r-
ken, ürünler ziyaretçiler taraf›ndan bire-
bir test edildi

Tunus ‹mar ve ‹skan Bakan› Sami-
ra Belhjadj’›n kat›l›m› ile gerçeklefltirilen
fuarda, Trakya Cam stand› tek yap› ca-

m› üreticisi olarak oldukça ilgi çekti.
Moskova’daki stand TC Ticaret Bafl

Müflaviri fiamil Acartürk ile Ticaret Mü-
flaviri Gürkan Süzer taraf›ndan ziyaret

edildi ve Saint-Gobain, Pilkington ve
Glaverbel gibi büyük cam firmalar›n›n
kat›ld›¤› fuarda, stand “Stand Tasar›m
Ödülü”nü ald›.

FUAR
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Trakya Cam yurtd›fl› yap› fuarlar›nda
Haziran ay›nda yurt içinde Sub-

conist, yurt d›fl›nda ise Intersolar fu-
arlar›nda cam iflleme ürünleri ile yer
al›nd›.

3-6 Haziran 2004 tarihleri aras›n-
da ‹stanbul CNR Uluslararas› Fuar
Merkezi’nde düzenlenen “Subconist
Yan Sanayii Ürünleri Fuar›”na
54m2’lik standla kat›l›mda bulunuldu.

Fuar, 18.000m2’lik alanda 312
firman›n kat›l›m› ile gerçekleflti.

Fuarda; Bulgaristan, Almanya,
Yunanistan, Fransa, Finlandiya, ‹tal-
ya, ‹ngiltere, ‹sviçre, Arnavutluk, ‹s-

panya, Romanya,
Belçika, Avustur-
ya, Meksika, Uru-
guay, Suriye, ‹ran,
‹srail, S.Arabistan,
Filistin, Lübnan,
K›br›s, Yemen, M›-
s›r, Tunus, Ceza-
yir, Libya ve Çin
olmak üzere 28 ül-
keden gelen ziya-
retçiler ve kat›l›mc›
firmalar yer ald›.

24.000’in üze-
rinde profes-
yonelin ziyaret etti¤i fuarda Du-
racam markal› buzdolab› ve f›r›n
camlar› sergilendi.

24-26 Haziran 2004 tarihle-
ri aras›nda Almanya/Freiburg’ta
düzenlenen “Intersolar Fuar›”na
32m2’lik standla kat›l›mda bu-
lunuldu.

60 ülkeden yaklafl›k 15.000

ziyaretçinin kat›l›m ile gerçekleflen
Avrupa’n›n en önemli günefl enerjisi
fuar›nda, stand›m›zda, düflük demirli
günefl kolektör camlar› sergilendi.

15.000m2 alan üzerine kurulu fu-
ar alan›nda 290 firma ürünlerini ser-
giledi ve bir önceki y›la oranla kat›-
l›mc› firma say›s›nda yüzde 12, ziya-
retçi say›s›nda yüzde 25 art›fl oldu.

Cam iflleme ürünlerimiz görücüye ç›kt›

NATO Zirvesi’nde Paflabahçe bardaklar› 
Dünyan›n önde gelen lider ve

bakanlar›n› ‹stanbul’da buluflturan
NATO Zirvesi’nde en çok konuflulan
konulardan biri de konuklar›n iki ayr›
sarayda Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet
Sezer ve Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an taraf›ndan a¤›rland›¤› yemek
davetleri oldu.

Zirvenin ilk yeme¤i 27 Haziran
Pazar akflam› Cumhurbaflkan› Sezer ve
efli taraf›ndan Dolmabahçe Saray›’nda
verildi. 18 ve 19 yüzy›l Osmanl›
mutfa¤›ndan seçilen mönü Feriye
Lokantas›’n›n flefi Vedat Baflaran

taraf›ndan haz›rland›. Özel olarak düzen-
lenen masalarda içkiler Paflabahçe’nin
ambiansa uygun olarak özel üretti¤i
amber renkli camdan, üzerinde alt›n
rengi karanfiller olan su, flarap, likör bar-
daklar›yla sunuldu.
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Anadolu Cam, Avrupa cam 
üreticilerini a¤›rlad›

Baflkanl›¤›n› Cam Ambalaj Grubu
Baflkan› Teoman Yenigün’ün yapt›¤›
Avrupa Cam Üreticileri Birli¤i toplant›-
s› bu sene Anadolu Cam’›n ev sahipli-
¤inde ‹stanbul’da gerçekleflti.

Avrupa’n›n önde gelen cam
ambalaj üreticilerinin baflkanlar›n›n
kat›ld›¤› toplant› 10-12 Haziran 2004
tarihleri aras›nda kapsaml› bir organi-
zasyon dahilinde yap›ld›.

United Glass-‹ngiltere,Vetropack-‹s-
viçre,Wiegand-Almanya,Allied Glass-
‹ngiltere,Yioula-Yunanistan,British
Glass-‹ngiltere ve Anadolu Cam-Türki-
ye’nin kat›l›m›nda gerçekleflen toplant›
kapsam›nda firma yetkilileri eflleri ile
birlikte 3 gün boyunca ‹stanbul The
Ritz Carlton Otel’de misafir edildi.

11 Haziran günü Ritz Otel’de ger-
çekleflen toplant›da Grup Baflkan› Te-
oman Yenigün, fiiflecam Toplulu¤u ve
Anadolu Cam hakk›nda genel bilgiler
verirken; Pazarlama ve Sat›fl Baflkan
Yard›mc›s› Ekrem Barlas geniflleyen

Avrupa Birli¤i ve buna ba¤l› Türki-
ye’nin konumunun de¤erlendirmesini
anlatt›.Weigand Glass-Almanya tem-
silcisi ise hafifletme çal›flmalar› ile ilgi-
li bir sunufl gerçeklefltirdi.

Toplant› haricinde ise çeflitli akti-
viteler ve ‹stanbul’u tan›t›c› tarihi ve

turistik geziler düzenlendi. 
Üç günlük program sonucunda

büyük bir memnuniyetle ‹stanbul’dan
ayr›lan kat›l›mc›lara Anadolu Cam ta-
raf›ndan an› olarak hediye edilen
“Turkey” turizm ve tarih tan›t›m kita-
b› ise ilgi ile karfl›land›.

Kapl›calar› ile ünlü Karlovy Vary
flehrini de içine alan Çek Cumhuri-
yeti Prag gezisi 8-11 May›s 2004
tarihleri aras›nda Anadolu Cam’›n
ev sahipli¤inde gerçekleflti.

Madensuyu sektörü ile ilgili tüm
gruplar› bir araya getirmeyi amaçla-
yan geziye gerek kamu ve üniversite-
ler,gerekse madensuyu üreticilerinden
çok yo¤un bir kat›l›m ve ilgi oldu.

Bu gezide tüm taraflar›n direkt
olarak birbiri ile görüfl al›flverifli
yapmas›, sorunlar›n ve çözümlerin
tart›fl›lmas› gezinin en önemli kaza-
n›m› oldu.

Anadolu Cam Pazarlama Hiz-
metleri Müdürü Hüseyin Bekçi ma-
densuyu sektörü ile ilgili sektör ana-
lizi,pazar›n geliflimi ve beklentiler
üzerine bir sunufl gerçeklefltirdi.

Grup Baflkan› Teoman Yenigün
ile birlikte Anadolu Cam’dan genifl
bir kat›l›m›n oldu¤u gezi dört gün
sürdü.

Çeflitli güzelliklerin bir arada ya-
fland›¤› ortamda müflteri-tedarikçi
grubu ile sektöre destek veren resmi
kurulufl ve üniversite üyeleri bir ara-
da bulunmaktan duyduklar› memnu-
niyeti dile getirerek,Anadolu Cam’›n
her türlü deste¤i konusundaki kararl›-
l›k güvencesi ile geziyi tamamlad›lar.

Madensuyu üreticileri Prag gezisinde

Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an’›n k›z›n›n dü¤ünü için Türkiye’ye
gelen Pakistan Devlet Baflkan› Pervez
Müflerref, ‹stanbul’da devam etti¤i tati-
linde 12 Temmuz günü sabah saatle-
rinde bas›na haber vermeden efli Be-
güm Sehba ile birlikte Paflabahçe Mas-
lak Ma¤azas›’na gitti.

Ma¤aza yöneticisinden ürünler hak-
k›nda bilgi alan Müflerref ailesi life ürün-
lerden; çay taba¤›, sosluk, kase, bardak,
mumluk, vazo vb. butik ürünlerden ise
Rölyef vazo, çeflm-i bülbül vb. çeflitli
cam eflyalar sat›n ald›.

Müflerref ailesi Maslak
Paflabahçe Ma¤azas›’nda

Müflerref hangi ürünleri ald›?

Life Ürünler
● Acem Çay Taba¤› Alt›n Bahar
● 4’lü Sosluk
● Bahar Kase
● Küçük Yumurta Kandil
● Sis Kase 75 mm
● Sis Kase 124 mm
● Sis Kase 175 mm
● Sis Kase 221 mm
● Sar› Strech Bardak
● Turuncu Strech Bardak
● Pop Viski Barda¤›
● Leylak Mantar Rüzgar Mumluk
● Leylak Tüp Vazo 330 mm
● Optikli Kulplu Bira Barda¤›
● Pembe Meflrubat  Barda¤›
● Naturel Kelebek Sandalye
● Daisy K›rm›z› Çay Taba¤›
● Optikli Çay Barda¤›

Butik Ürünler
● A Mat Parlak Rolyef Vazo Küçük
● Gümüfl Kaplama Tabak
● Çeflmi Bülbül Beyaz Nargile Tak›m›
● A/G Y›ld›z Vazo
● A/G Y›ld›z fiekerlik
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fiiflecam Toplulu¤u’nda aral›ks›z
çal›flmak suretiyle belirli hizmet y›l›n›
tamamlayan personele her y›l temmuz
ay›nda K›demi Teflvik Töreni düzenle-
niyor.

Geleneksel olarak düzenlenen tö-
ren, bu y›l 2 Temmuz 2004 Cuma gü-
nü fiiflecam Merkez, Düzcam, Cam Ev

Eflyas›, Cam Ambalaj ve Kimyasallar
Grubu çal›flanlar›n›n kat›l›m› ile Kule-
3’te gerçeklefltirildi.

Bu y›l törenin sunuculu¤unu üst-
lenen Ayflenur Yaz›c›, fliirleriyle, k›sa
öyküleriyle katk›da bulunarak törende
haz›r bulunan yönetici ve çal›flanlar›n
hofl vakit geçirmesini sa¤lad›.
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fiiflecam’da 
K›demi Teflvik Töreni

Ayflenur Yaz›c›’n›n anlatt›¤› k›sa öykülerden birisini sizlere aktarmak istiyoruz...

Antik zamanlarda yaflam›fl yafll›
bir adamla, genç bir çocu¤un hikayesi-
dir bu...

Yafll› adam›n ad› Sartebus, genç
çocu¤unki ise Kim’di...

Kim, yaln›z yaflayan, yiyecek ve
bafl›n› örtecek bir çat›dan çok, bir ne-
den arayan, köyden köye dolaflan bir
yetimdi.

“Neden” diye merak ederdi; “Ne-
den herfley bu kadar zor? Biz kendimiz

mi zorlaflt›r›yoruz, yoksa mücadele et-
memiz gerekti¤i için mi?”

Bunlar, Kim kadar genç bir çocuk
için bilgece düflüncelerdi.

Bir gün, ayn› yolda seyahat eden
yafll› bir adamla tan›flt›.

Yafll› adam, oldukça a¤›r görünen,
üzeri örtülü, büyük bir sepet tafl›yordu.

Yol kenar›nda mola verdiklerinde,
yafll› adam yorgun bir halde sepetini
yere koydu.

Kim’e, sanki “yafll› adam var›n›
yo¤unu bu sepette tafl›yormufl” gibi
geldi.

“Sepetin içinde onu bu kadar a¤›r
yapan ne var?” diye sordu Kim, Sar-
betus’a...

“Onu senin için tafl›mak beni mut-
lu edecektir. Ne de olsa sana göre çok
genç ve güçlüyüm!”

“O senin, benim yerime tafl›yabile-
ce¤in birfley de¤il” diye yan›tlad› yafll›
adam.

“Kendim tafl›mam gereken birfley”
ve ekledi....

“Bir gün, kendi yolunda yürüye-
ceksin ve benimki kadar a¤›r bir sepet
tafl›yacaks›n”

Günlerce ve kilometrelerce birlikte
yürüdüler ve Kim, Sarbetus’a insanla-
r›n neden böyle kendi kendilerine ezi-
yet ettikleri hakk›nda sorular sordu.
Ama ne yan›tlar›n› ö¤renebildi, ne de
yafll› adam›n tafl›d›¤› sepetin içindeki
a¤›r yükün ne oldu¤unu...

Sonunda Sarbetus, art›k daha fazla
yürüyemeyece¤ini ve son kez dinlen-
mek için uzand›¤› zaman, sepetin için-
deki s›rr› söyledi ve neden insanlar›n
kendi kendilerine eziyet ettiklerinin ya-
n›t›n› da verdi “Bu sepette” dedi Sarbe-
tus, “Kendim hakk›nda inand›¤›m ama
gerçek olmayan fleyler var. Onlar, yol-
culu¤um boyunca a¤›rl›k yapan tafllar-
d›.”

“fiüphenin her çak›l tafl›n›n, tered-
düdün her kum tanesinin ve yan›lg›n›n
yol boyunca toplad›¤›m her kilometre
tafl›n›n a¤›rl›¤›n› s›rt›mda tafl›d›m.

Bunlar olmadan çok ilerilere gide-
bilirdim. Hayalimde canland›rd›¤›m in-
san olabilirdim.

Ama bunlarla, yolun sonunda,
gördü¤ün gibi bafl baflay›m.” dedi ve
gözlerini kapad›, öldü.

Merak içinde olan kim; Sepeti aç›p
bakt› ki bombofl.

Ço¤umuz s›rt›m›zdaki bir sepete
korkular›m›z› ve kendi oluflturdu¤u-
muz s›n›rlar›m›z› tafl›yarak yaflad›¤›-
m›z için HAYALLER‹M‹ZLE B‹RL‹KTE
GÖMÜLÜYORUZ.Türkay ERGUN 

30 YIL

Necat KOÇ 

30 YIL 25 YIL

Julide BAYRAM 
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Ekrem BARLAS 

Ifl›l TÜMERKAN 

Banu BÖREKÇ‹ 

Tuncer ENG‹N 

Ersin KINLI fievket AS‹LKAZANCI 

Ceyda ERDEM 

Hilmi AGEROL

Esen ERG‹NBAfi 

25 YIL

25 YIL25 YIL 25 YIL

25 YIL 25 YIL

25 YIL

25 YIL

25 YIL

fiiflecam Toplulu¤u flirketlerinde
K›demi Teflvik törenleri

Paflabahçe 
K›rklareli 
Fabrikas›

Paflabahçe 
Eskiflehir Cam San. 

ve Tic. Afi

Anadolu Cam 
Topkap› 

Fabrikas›

Anadolu Cam Mersin 
Fabrikas›’nda: 
K›dem teflvik töreni ile birlikte 
2003-2004 y›llar› aras›nda emekli olan
personele de tören düzenlendi



fiiflecam Çay›rova Spor Kulübü ba-
fl›r›l›  geçen bir y›l›  daha geride b›rakt›. 

Kulübümüz, fiiflecam Çay›rova
Spor Kulübü amatör spor dallar›ndan
yelken ve kürek branfllar›nda faaliyet
gösteriyor.

Yelken sporu yapan yaklafl›k 10-
15 sporcu, kürek sporu yapan yakla-
fl›k 60-65 sporcu bulunuyor. Her y›l
30-35 kifli  civar›nda  14-15 yafllar›n-
daki genç k›z ve erkek kulübümüzde
spora bafll›yor, bir k›sm› 19-20 yafllar›
civar›na geldi¤inde çeflitli nedenlerle
kulüpten ayr›l›yor. Ayr›lmalar›n bir
k›sm›, rakiplerin ilgi alan›na girmifl ol-
malar› nedeniyle, bir k›sm› da üniver-
site, askerlik veya  ifle girme zorunlu-
lu¤u nedeniyle oluyor.

fiiflecam Çay›rova Spor Kulü-
bü’nün amac›, Atatürkçü, ça¤dafl bir
çizgide olan flirketimizin,  kurum kül-
türü içerisinde, Türkiye'nin her yerin-
den gelmifl ve genellikle s›n›rl› imkan-
lar içerisinde olan ailelerin çocuklar›
ile,  yetiflme ve kiflilik oluflma yafllar›
olan 14-15 yafllar›ndan itibaren birkaç
y›l  birlikte olarak, onlar›  nitelikli,
kendine güvenen, gelece¤e haz›r
gençler olarak topluma kazand›rmak.

Spor yapan gençlerimiz, ülkemiz-
de baflar›l› olduklar›nda, milli tak›ma
seçilerek ülkemize baflar›lar kazand›r-
d›klar›nda, üniversitelerimizin spor bö-
lümlerine ayr›cal›kl› statüde girmekte,
bazen de burslu  e¤itim hakk› alarak,
meslek sahibi olmaktad›rlar. 

Yelken flubesinde s›n›rl› say›daki
sporcular, bayanlar optimist  s›n›f›nda

(8-14 yafl)- ve 4.7 s›n›f›nda (14-18
yafl) Kocaeli birincisi, 2004 y›l› içeri-
sinde  ‹zmir'de yap›lan Laser Türkiye
fiampiyonas›’nda 48 tekne içinden
Türkiye 26’nc› oldular.

Kürek sporunu faal olarak yapan
fiiflecam'›n d›fl›nda, Fenerbahçe, Gala-
tasaray, Befliktafl, Türkiye Denizcilik
‹flletmeleri, Deniz Kuvvetleri Gücü,Te-
kel, Hereke Sümer Spor, Sar›yer, Ana-
dolu Hisar›, Fethiye, Deniz At›,
O.D.T.Ü, Sakarya Ünv. ‹.T.Ü, Çukuro-
va Ünv. Kadir Has Ünv. kulüpleri bu-
lunuyor. 3-4 Temmuz 2004 tarihle-
rinde Ankara'da yap›lan Türkiye Ku-
pas› Gençler Kürek Yar›flmalar›'nda
kulübümüz tak›m halinde birinci, 14-
15 A¤ustos 2004 tarihlerinde Sapan-
ca'da yap›lan Türkiye fiampiyonas›
Gençler Kürek Yar›flmalar›'nda tak›m
halinde Fenerbahçe Kulübü'nün ard›n-
dan ikinci oldu..

Türkiye fiampiyonas›'nda birinci
olan Fenerbahçe Tak›m›'n›n ant-
renörü Sonat Do¤an, y›llar önce
13-14 yafllar›nda spora kulübü-
müzde bafllam›flt›r. Y›llarca kü-
rek çekerek kulübümüzden Tür-
kiye fiampiyonu olmufltur. Milli
Tak›m›m›z ile ülkemize birçok
madalya kazand›rm›flt›r. Üniver-
siteye ayr›cal›kl› statüde girmifl
ve daha sonra kulübümüzden
ayr›larak Fenerbahçe Kulübü’ne
geçmifltir.  Fenerbahçe Kulü-
bü’ne, y›llarca sporcu olarak ka-
zand›rd›¤› baflar›lar›na,  flimdi de

antrenör olarak, yetifltirdi¤i sporcular›-
n› ve kulübünü flampiyon yaparak,
yeni baflar›lar katmaktad›r. Kendisini
fiiflecam’l› olarak kutluyoruz.

2004 sezonunda, kulübümüze
eme¤i geçen, tüm sporcular›m›z›, tek-
nik kadromuzu kutluyoruz. fiiflecam
Yönetimine teflekkür ediyoruz.
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fiiflecam Çay›rova Spor Kulübü
baflar›l› bir y›l› geride b›rakt›

Anadolu Cam 
Çay›rova 
Fabrikas›

Omco ‹stanbul 
Kal›p San. ve 

Tic. Afi

Cam Pazarlama 
ve Camifl Lojistik

Soda ve 
Kromsan 
Fabrikalar›



Piknik flenli¤i
Düzcam ve Kimyasallar Grubu “Çal›flan Kulüpleri I. Piknik

Organizasyonu” 27 Haziran 2004 tarihinde Sar›yer Bahar
Country’de gerçekleflti.

Çal›flanlar  aileleri ve ifl arkadafllar› ile beraber keyifli bir gün
geçirdiler.
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Dokuz y›ld›r aksamadan yap›lan
ve geleneksel hale gelen Otocam pik-
ni¤i 12 Haziran 2004 günü Büyükka-
r›flt›ran Çaml›k K›r Lokantas›’nda ger-
çeklefltirildi.

Trakya Cam Sanayii Afi Otocam
Fabrikas› Sosyal Etkinlikler Komitesi
taraf›ndan organize edilen pikni¤e bu-
güne kadar ki en yo¤un kat›l›m oldu.
Pikni¤e kat›lan Otocam çal›flanlar›,
emeklileri, sendika yöneticileri, Ameri-
kal›, ‹ngiliz ve Japon montör misafir-
ler, çevre fabrika yöneticileri ile bölge-
deki resmi kurum yöneticileri ve aile-
leri kat›ld›klar› yar›flmalarda çeflitli
ödüller kazand›lar.

Uçurtma Yar›flmas›’nda Çevre
Ödülü olarak kat›l›mc›lara foto¤raf
makinesi hediye edildi. Palyaço ve
animatörler taraf›ndan yüz boyama,
yöresel müziklerle yap›lan dans yar›fl-
malar›, üçlü takunyalarla grup yürü-
yüflleri, çuvalla yürüme ve halat çek-

me yar›flmalar›na kat›lanlar hem e¤-
lendiler hem de hediyeleri kazand›lar.

Gün boyunca köfte, pilav, yo¤urt,
salata ve dondurmadan oluflan piknik

yeme¤i ile içecekler aç›k büfe olarak
sunuldu. Günün sonunda bir baflka
etkinlikte buluflma dile¤iyle piknik
noktaland›.

Trakya Otocam’da 
geleneksel piknik
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Soda Sanayii’nin sosyal
ve kültürel etkinlikleri de-
vam ediyor. Soda Sanayii
bu çerçevede geçti¤imiz
günlerde, Mersin Kültür
Merkezi’nde, Ça¤dafl Yafla-
m› Destekleme Derne¤i ile
Ortopedik Engelleri E¤itim
ve Kalk›nd›rma Derne¤i için
konser düzenledi.

Soda Sanayii Afi Türk
Halk Müzi¤i Korosu 23 Ma-
y›s 2004 tarihinde Mersin
Kültür Merkezi’nde konser
verdi. Üyeleri çal›flan ve
emekli personelden oluflan
koro, iki bölüm olarak ver-
di¤i konserde salonu doldu-
ran dinleyicilerin coflkulu
kat›l›m›yla çeflitli yörelerden
türküler seslendirdi.

Mersin ‹li Ça¤dafl Yaflam› Des-
tekleme Derne¤i ad›na mikrofona
gelen, 2.Baflkan Gülten Kolbafl›,
gerçeklefltirilen bu tür faaliyetlerin
e¤itime ulaflamayan gençlerimize
katk› aç›s›ndan çok önemli oldu¤u-
nu, bu güzelli¤in di¤er kurulufllara
da örnek olmas›n› diledi¤ini söyledi
ve Kimyasallar Grubu Üretim Bafl-
kan Yard›mc› Atilla Didin’e bir flük-
ran plaketi sundu. Atilla Didin yap-

t›¤› konuflmada Soda Sanayii’nin
sosyal etkinliklere büyük önem ver-
di¤ini, Türk Müzi¤i Toplulu¤u’nca
düzenlenen konserlerin sosyal ku-
rulufllarla kurulu ba¤lar›n pekifltiril-
mesi aç›s›ndan önemli oldu¤unu be-
lirtti.

Soda Sanayii Türk Müzi¤i Top-
lulu¤u’nun bu konserinden elde edi-
len gelirle, Ça¤dafl Yaflam› Destekle-
me Derne¤i’nce Soda Sanayii Afi

ad›na ‘E¤itim Salonu’ düzenlene-
cektir.

Engellilerin yan›nda
Bu arada Soda Sanayii Afi Türk

Sanat Müzi¤i Korosu 17 Nisan
2004 tarihinde Mersin Kültür Mer-
kezi’nde muhteflem bir konser ver-
di. Üyeleri tamam›yle çal›flan ve
emekli personelden oluflan koro,
program›n birinci bölümünde fas›l
flark›lar›, ikinci bölümde ise bahar
coflkusunu yans›tan flark›lar seslen-
dirdi.

Mersin ili Ortopedik Engelleri
E¤itim ve Kalk›nd›rma Derne¤i ad›-
na mikrofona gelen Yönetim Kurulu
Baflkan› Aysel Tuna, Soda Sana-
yii’nce gerçeklefltirilen bu tür faali-
yetlerin özellikle engelli bireyler için
büyük anlam tafl›d›¤›n›, bu kapsam-
da di¤er flirket ve kurulufllar›n Soda
Sanayii’ni örnek almalar› gerekti¤ini
söyledi.

Soda Sanayii Türk Müzi¤i Top-
lulu¤u’nun bu konserinden elde edi-
len gelirle 10 engelli birey için te-
kerlekli sandalye sat›n al›nacak.

ÇALIfiANIN DÜNYASI

Sayfa 24 Temmuz - Ağustos  •  2004

Soda Sanayii’den dernek ve 
engelliler için konser fiiflecam Çay›rova Sevk ve

‹dare Elemanlar› Derne¤i’nin  dü-
zenledi¤i fiiflecam Çay›rova  Böl-
gesi fiirketleri aras› "Bahar  Voley-
bol Turnuvas›”  28 Haziran’da
yap›lan final maç› ile tamamland›.

8 tak›m›n kat›ld›¤› turnuvan›n
finalinde Dostlukgücü Spor'u  2-0
yenen Çay›rova Cam Spor tak›m›
birincili¤i kazand›. 

fiampiyonluk kupas› ve di¤er
ödüller, düzenlenen törenle  fiifle-
cam Çay›rova Bölgesi fiirketleri tepe
yöneticileri taraf›ndan kazananlara
verildi.

Çay›rova’da voleybol turnuvas›

Trakya bölgesi fiiflecam kurulufl-
lar› yöneticilerinin kurdu¤u Cam Sa-
nayii Yöneticiler Derne¤i’nce düzen-

lenen  ahflap boyama teknikleri kur-
su 28.05.2004 tarihinde sona erdi,

Füsün Demir taraf›ndan Trakya
Sosyal Tesisleri’nde
çal›flanlar›n efllerine
verilen kursa  kat›-
lan han›mlara  kat›-
l›m belgeleri törenle
takdim edildi,

Kursiyerlerin 6
ayl›k süre içerisinde
yapt›klar› birbirin-
den güzel eserler
Gençlik Merke-
zi’nde sergilendi,

tamamen el eme¤i ile boyanan eflya-
lar ziyaretçilerin  büyük be¤enisini
toplad›

Trakya’da ahflap boyama sergisi

Ac› kayb›m›z

Çal›flma hayat›na 1982 y›l›nda
Çay›rova Cam Sanayii Afi’de baflla-
yan ‹nsan Kaynaklar› Memuru Hik-
met Gürbüz, 01 May›s 2004 tarihin-
de aram›zdan ayr›ld›.. 

Gürbüz evli ve 3 çocuk babas›y-
d›. Çal›flma arkadafllar› olarak ailesine
baflsa¤l›¤› diliyoruz.



Canl›lar do¤uyor, belli çevre koflula-
r›nda geliflip yafllan›yor ve sonunda ölü-
yor. Bunun önüne geçmek mümkün
de¤il. Bilgilerimize göre, ilk insanlar 20
y›l kadar yafl›yordu, günümüzde bilim
ve teknik geliflmeler, yaflam koflullar›n›
iyilefltirdi¤i için insan yaflam› 70-80 y›l-
lara kadar uzad›. Hatta ABD’li bilima-
damlar›na bak›l›rsa 125 yafl›na kadar
hayatta kalabilmek mümkün olabilecek.
Tabii mühim olan uzayan ömrü sa¤l›kl›
geçirebilmek. Uzun ve sa¤l›kl› yaflamak
için önerilen bütün flartlara uyabilsek bi-
le genlerle geçen kal›tsal faktörleri de¤ifl-
tiremezsek çabalar›m›z yine de s›n›rl›
kal›yor. ‹flin bu taraf›n› halen bu konu
üzerinde çal›flan bilim adamlar›na b›ra-
k›p sa¤l›¤›m›z için yapabileceklerimizi
gözden geçirmekte fayda var.

Öncelikle yaflanan çevreye ve hijye-
nik flartlara gereken önem verilmeli. Do-
¤ay› kirletmeden tabiat›n bize sundukla-
r›n› bilinçsiz ve hoyratça kullanmadan
yaflamay› bilmek laz›m. Kiflisel hijyenik
flartlara da olabildi¤ince uyulmal› ki be-
denimize zararl› mikroorganizmalardan
uzak kalabilelim.

‹kinci önemli husus sa¤l›kl› beslen-
medir. Hayvansal ya¤lar› olabildi¤ince
azaltmak, lifleri art›rmak, yeterince su
içmek, vitamin ve mineral zengini mey-
ve ve sebzeleri mümkünse çi¤ olarak tü-
ketmek, günlük aktivitelerimizi ve bazal
metabolizma gereksinimimizi karfl›laya-
cak kadar ve dengeli kalori almak ilk
akla gelenlerden. Son y›llarda antioksi-
dan denen, “likopen ve polifenol” içeren
yiyecek ve içecekler ön plana ç›kt›. Ör-
nek olarak domates, ›spanak, brokoli,
f›st›k, sarm›sak, yulaf, zeytinya¤›, k›rm›-
z› flarap, elma ve daha birçoklar› say›la-
bilir. Daha önceki yaz›lar›m›zda da be-
lirtti¤imiz gibi k›rm›z› flarap alkollü bir
içkidir, fazlas› zararl›d›r, ancak günde 1-
2 kadeh içilmesi içerdi¤i polifenollerin
kandaki kötü kolesterolü düflererek kalp
ve damar hastal›klar›ndan korudu¤u
düflünülüyor.

Yine son y›llarda obezite, yani flifl-
manl›k, fazla kilolu olufl, bat› toplumlar›-
n›n bafledemedikleri sorunlar› haline gel-

di. Çocuklar abur-cubur, fast-food
dedi¤imiz sandviç ve hamburger
gibi fazla ya¤l› yiyecekler yedikçe
TV ve bilgisayar bafl›nda uzun
süreler oturdukça fliflmanl›yor. Bu
nedenle anne-babalar, çocuk
yafllardan itibaren çocuklar›n›n
beslenmesine ve kilo almamas›-
na, uygun fiziksel aktiviteler yap-
mas›na önem verilmeli. Çünkü
çocuklar›n vücut yap›lar› ve fizik-
sel görünümleri 1-7 yafllar› ara-
s›nda olufluyor, bu yafllarda nor-
mal kiloya ulaflmak çok önemli.
E¤er önlem al›nmazsa fleker has-
tal›¤›, hipertansiyon, kalp ve da-
mar hastal›klar›, özellikle bel ve
diz eklemi problemleri bu çocuk-
lar›m›z› ilerde bekleyen tehlikeler.

Sa¤l›kl› hijyen ve çevre, do¤ru ve
yeterli beslenme, yeterince kalori al›m›
yan›nda çok önemli bir baflka unsur da
“spor” özellikle, sedanter (masa bafl›,
hareketsiz) yaflam› olanlar için sporun
ayr› bir önemi var. Sa¤l›kl› yaflam için
kalp ve damar hastal›klar›ndan, obezite-
den uzak olman›n önemine de¤inmifltik,
iflte bu amaçlara ulaflman›n ana yolu
spordan geçiyor. Spor kelimesi yerine
egzersiz demek belki daha do¤ru olacak.
Burada amaç, afl›r› çaba sarfetmeden,
kaslar› zorlay›p a¤r›tmadan, kalbi yor-
madan sakince kan dolafl›m›n› art›rmak
ve düzenlemektir. Her birey yafl›na ha-
len sahip oldu¤u sa¤l›k düzeyine, eko-
nomik durumuna göre egzersiz seçebilir.
Tabii önce aile hekimi veya spor hekimi
ile görüflerek yapaca¤› egzersizin tipini
ve seviyesini belirmelidir. Egzersize bafl-
lamak için hiçbir zaman geç kal›nm›fl
say›lmaz. Her yafla ve olana¤a uygun
egzersiz tipi vard›r. Çok pahal› jimnastik
salonlar›nda aletli jimnastikten, herkesin
evinde yine pahal› say›lacak aletlerle
yap›lan egzersizlere ya da hiç para sar-
fetmeksizin evde veya aç›k havada ya-
p›lan kültür fizik hareketleri, koflma ve-
ya yürümeye kadar çeflitli seviyelerde
egzersizler vard›r. Yüzme ve bisiklete
binmek, dans etmek de egzersizdir.
Günlük yaflam›m›zda fark›na varmadan

yapabilece¤imiz egzersizler de vard›r;
asansör yerine merdiveni seçmek, iflte
kahve aras› veya ö¤le tatilinde k›sa yü-
rüyüfller, ifle yürüyerek gitmek, ev iflleri-
ni h›zl› ad›mla yapmak, bahçe iflleri
yapmak gibi. Egzersiz sonunda ulaflaca-
¤›m›z hedefler dayan›kl›l›k, güç, denge
ve esneklik olmal›d›r.

Düzenli egzersizin yararlar›n› flöyle
s›ralayabiliriz:

● Kalp hastal›klar›, yüksek kan ba-
s›nc›, osteoporoz (kemik erimesi), fleker
hastal›¤› (diyabet) ve obezite (fliflman-
l›k) risklerinizi azalt›r.

● Eklemler, tendonlar (kas›n kemi¤e
tutunmas›n› sa¤layan oluflum, kirifl) ve
ligamentleri (ba¤lif) esnek tutar.

● Baz› yafllanmaya ba¤l› etkileri
azalt›r.

● Manen kendinizi iyi hissetmenize
katk›da bulunur ve depresyon tedavisi-
ne yard›mc› olur.

● Stres ve s›k›nt›y› azalt›r.
● Enerji ve gücünüzü art›r›r.
● Daha iyi uyuman›za yard›mc› olur.
● Metabolizman›z› (kalori yakma h›-

z›) art›rarak normal kilonuzu koruman›-
za yard›mc› olur.

‹flte bu kadar yarar› s›ralad›ktan
sonra sa¤l›k için egzersiz yapmamak
olur mu?

Sa¤l›kl› ve ayd›nl›k günler dilerim.
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Sa¤l›kl› yaflam ve egzersiz (I)
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